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Πρόλογος 
 
Η ιδέα της γονιδιακής θεραπείας γεννήθηκε παράλληλα με την επιστήμη της γενετικής 
του ανθρώπου. Η ανακάλυψη της φύσης και λειτουργίας των γονιδίων και η 
συσχέτιση μεταξύ διαταραχών τους και ανθρώπινων ασθενειών οδήγησε στην 
εξαιρετικά απλή, ως σύλληψη, ιδέα της θεραπείας μέσω παρέμβασης στο γενετικό 
υλικό. Η εμφάνιση της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA τη μετέτρεψε 
αργότερα σε μια ρεαλιστική προοπτική.  
Το 1970 εμφανίστηκε ο όρος “γονιδιακή θεραπεία” σε ένα επιστημονικό άρθρο για 
πρώτη φορά, ενώ το 1989 πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλινική δοκιμή γονιδιακής 
θεραπείας. Η τεράστια βιοτεχνολογική ανάπτυξη την τελευταία 20ετία οδήγησε σε 
ταχεία συσσώρευση γνώσης στο πεδίο. Μέχρι αυτή τη στιγμή πάνω από 31.000 
σχετικά επιστημονικά άρθρα έχουν δημοσιευτεί και πάνω από 1000 σχετικές κλινικές 
μελέτες έχουν εγκριθεί.  
Ωστόσο η κλινική εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας αποδείχτηκε πολύ πιο 
δύσκολη από όσο αρχικά αναμενόταν. Παρά τα αισιόδοξα αποτελέσματα των 
προκλινικών δοκιμών, η ανάλυση των πρώτων αποτελεσμάτων των κλινικών 
μελετών, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, έστειλε απογοητευτικά μηνύματα, που 
αναδείκνυαν την αναποτελεσματικότητα των διαθέσιμων συστημάτων γονιδιακής 
μεταφοράς (φορέων). Η απογοήτευση έγινε ενθουσιασμός το 2000 όταν 
ανακοινώθηκε η πρώτη εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία: η μακροχρόνια διόρθωση του 
φαινοτύπου - ουσιαστικά η ίαση - ασθενών με σοβαρή συνδυασμένη 
ανοσοανεπάρκεια (SCID), ένα κληρονομικό θανατηφόρο νόσημα, μέσω γονιδιακής 
θεραπείας.  
Τo Φθινόπωρο του 2003, λίγους μήνες μετά το ξεκίνημα αυτής της διατριβής, ο χώρος 
της γονιδιακής θεραπείας συγκλονίστηκε από δύο δημοσιεύσεις που περιέγραφαν 
δύο εξαιρετικά σημαντικά, αν και απογοητευτικά, γεγονότα. Η πρώτη αφορούσε την 
ανάπτυξη οξείας λευχαιμίας σε δύο παιδιά με SCID ως άμεση συνέπεια της 
γονιδιακής μεταφοράς με ρετροϊικό φορέα σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. Η 
δεύτερη περιέγραφε το θάνατο ενός 18χρονου άντρα που έπασχε από έλλειψη της 
τρανσκαρβαμυλάσης της ορνιθίνης εξαιτίας αλλεργικής αντίδρασης που προκλήθηκε 
από τη χορήγηση ενός αδενοϊικού φορέα. Οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν ότι ο 
περιοριστικός παράγοντας στην επιτυχή εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας σήμερα 
είναι η έλλειψη φορέων που χαρακτηρίζονται από αποτελεσματικότητα αλλά και 
ασφάλεια, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως “Αχίλλειος πτέρνα” της γονιδιακής 
θεραπείας.  
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Παρά τα όποια προβλήματα, η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί μια καινοτόμο 
θεραπευτική προσέγγιση που φέρει την προσδοκία αντιμετώπισης ασθενειών για τις 
οποίες δεν υπάρχει αποτελεσματική συμβατική θεραπεία. Στη σημερινή κρίσιμη 
καμπή στην ιστορία της, η έρευνα προς την αναζήτηση και αξιολόγηση νέων φορέων 
γονιδιακής μεταφοράς είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.  
 
 
 
 
 
 “It took roughly 400 years to translate the basic knowledge of anatomy into its 
application to modern surgery. Thus, it is fair to say that gene therapy is still in its 
infancy. It requires and deserves more efforts to reveal its full potential in the clinics.”  
 
(M. Dobbelstein. 2003,Virus research 92: 220-221) 
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1.1. Γονιδιακή Θεραπεία - Γενικά 
 
Στόχος της γονιδιακής θεραπείας είναι η τροποποίηση του γενετικού υλικού 
ανθρώπινων κυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς (Amado and Chen 1999). Αυτή η 
γενετική τροποποίηση αφορά τη μεταφορά ενός εξωγενούς γονιδίου (που αναφέρεται 
ως “διαγονίδιο”) ή - γενικότερα - μιας λειτουργικής αλληλουχίας νουκλεϊκού οξέος σε 
ανθρώπινα κύτταρα με στόχο την αλλαγή του φαινοτύπου τους. Η προσδοκώμενη 
αλλαγή του φαινοτύπου συνίσταται είτε στην υποκατάσταση ενός ελλείμματος είτε 
στην απόκτηση μιας νέας ιδιότητας με στόχο μια θεραπευτική δράση. 
 
Σήμερα, η έρευνα πάνω στη γονιδιακή θεραπεία στον άνθρωπο αφορά αποκλειστικά 
τη γονιδιακή μεταφορά σε σωματικά κύτταρα, της οποίας οι επιπτώσεις - θετικές ή 
αρνητικές - περιορίζονται σε ένα άτομο. Η γενετική τροποποίηση γαμετικών 
κυττάρων, αντίθετα, εγείρει μείζονα ηθικά ζητήματα, καθώς κληρονομείται στους 
απογόνους και μπορεί να έχει συνέπειες για τις μελλοντικές γενεές.  
 
Η σημερινή πρόοδος στον τομέα της γονιδιακής θεραπείας οφείλεται στη μεγάλη 
συσσώρευση γνώσης που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια σε δύο πεδία: 
(α) Στην κατανόηση της γενετικής βάσης νοσημάτων του ανθρώπου - κληρονομικών 
και επίκτητων - που οδήγησε στην ανακάλυψη και κλωνοποίηση όλο και 
περισσότερων γονιδίων σχετιζόμενων με νοσήματα (“gene discovery”) και ανέδειξε 
συγκεκριμένους στόχους παρέμβασης μέσω γονιδιακής θεραπείας.  
β) Στη βιοτεχνολογική πρόοδο που υποστήριξε την ανάπτυξη της μεθοδολογίας για 
την ίδια τη διαδικασία της γονιδιακής μεταφοράς. 
Η εμφάνιση της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA υπήρξε το σημαντικότερο 
ορόσημο στην ιστορία της γονιδιακής θεραπείας (Εικόνα 1.2), καθώς επέτρεψε την 
απομόνωση, υποκλωνοποίηση και ένθεση (insertion) γονιδίων σε ανασυνδυασμένα 
συστήματα μεταφοράς. 
 
Η αρχική σύλληψη της ιδέας της γονιδιακής θεραπείας είχε ως στόχο την 
αντιμετώπιση μονογονιδιακών γενετικών ασθενειών που κληρονομούνται με 
υπολειπόμενο χαρακτήρα, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη έκφρασης ενός 
γονιδίου. Υπάρχουν πάνω από 4000 μονογονιδιακά νοσήματα. Οι διαθέσιμες σήμερα 
θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν φάρμακα υποκατάστασης, τροποποιημένη 
δίαιτα, συνεχείς μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του και μεταμόσχευση ιστών ή 
οργάνων. Ωστόσο, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις απαιτείται θεραπεία δια βίου με 
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πολύ υψηλό κόστος ενώ παράλληλα η ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης 
των ασθενών επηρεάζονταιι σημαντικά. 
Αν και τα γενετικά νοσήματα αποτελούν τους καταλληλότερους στόχους γονιδιακής 
θεραπείας, στην πορεία, στρατηγικές γονιδιακής θεραπείας αναπτύχθηκαν και για μια 
πληθώρα άλλων νοσημάτων που απαντούν πολύ συχνότερα στον ανθρώπινο 
πληθυσμό, όπως λοιμωδών και πολυπαραγοντικών νοσημάτων, καθώς και αυτά 
οφείλονται, τουλάχιστον εν μέρει, σε γενετικές διαταραχές (Somia and Verma 2000). 
Σήμερα τα 2/3 των κλινικών μελετών γονιδιακής θεραπείας αφορούν επίκτητα 
νοσήματα, - κακοήθη, καρδιαγγειακά, λοιμώδη και εκφυλιστικά - ενώ περίπου 60% 
των συνολικών κλινικών μελετών αφορούν στον καρκίνο (Εικόνα 1.1).  
 

μονογονιδιακά νοσήματα 8.8% (n=95)

μεταφορά γονιδίων - δεικτών 4.8% (n=52)

κακοήθη νοσήματα 66% (n=715)

αγγειακά νοσήματα 8.6% (n=92)
λοιμώδη νοσήματα 6.7% (n=72)
άλλα νοσήματα 3.1% (n=33)

υγιείς εθελοντές 1.2% (n=16)

μονογονιδιακά νοσήματα 8.8% (n=95)

μεταφορά γονιδίων - δεικτών 4.8% (n=52)

κακοήθη νοσήματα 66% (n=715)

αγγειακά νοσήματα 8.6% (n=92)
λοιμώδη νοσήματα 6.7% (n=72)
άλλα νοσήματα 3.1% (n=33)

υγιείς εθελοντές 1.2% (n=16)

κακοήθη νοσήματα 66% (n=715)

αγγειακά νοσήματα 8.6% (n=92)
λοιμώδη νοσήματα 6.7% (n=72)
άλλα νοσήματα 3.1% (n=33)

υγιείς εθελοντές 1.2% (n=16)

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.1. Τα είδη των νοσημάτων που αφορούν οι τρέχουσες κλινικές μελέτες 
γονιδιακής θεραπείας μέχρι σήμερα.  
(Προσαρμογή από: http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical.) 

 
Η πρώτη κλινική δοκιμή γονιδιακής μεταφοράς έγινε το 1989 από τους Rosenberg et 
al στο National Cancer Institute στο Bethesda (Rosenberg et al 1990). Οι ερευνητές 
χρησιμοποίησαν ένα ρετροιϊκό φορέα για τη μεταφορά του βακτηριακού γονιδίου 
αντίστασης στη νεομυκίνη σε λεμφοκύτταρα 5 ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα. 
Ένα χρόνο αργότερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη θεραπευτική κλινική δοκιμή σε δύο 
ασθενείς με SCID λόγω έλλειψης απαμινάσης της αδενοσίνης (adenosine deaminase, 
ADA). Μέσα στην επόμενη δεκαετία ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός κλινικών 
μελετών εγκρίθηκε από τους κατά τόπους Οργανισμούς Υγείας (Journal of Gene 
Medicine Clinical Trial Database: http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical).  
Το 2000 ανακοινώθηκε η πρώτη επιτυχής ως προς τη θεραπευτική έκβαση κλινική 
μελέτη: οι Alain Fischer και Marina Cavazzana-Calvo στο Hospital Necker στο 
Παρίσι, ανακοίνωσαν τη μακροχρόνια διόρθωση του φαινοτύπου - ουσιαστικά την 
ίαση - σε 9 από 11 παιδιά με φυλοσύνδετη SCID (SCID-X1) μετά από γονιδιακή 
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θεραπεία (Cavazzana-Calvo et al 2000, Hacein-Bey-Abina et al 2002). Η SCID-X1 
αποτελεί περίπου το 60% των συνολικών περιπτώσεων SCID και οφείλεται σε 
μετάλλαξη στο γονίδιο της γ αλυσίδας (γc) που αποτελεί την κοινή υπομονάδα των 
υποδοχέων των ιντερλευκινών IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 και IL-21 (Noguchi et al 
1993, Asao et al 2001). Ως αποτέλεσμα της έλλειψης της γ αλυσίδας, υπάρχει 
πλήρης απουσία ώριμων Τ και ΝΚ κυττάρων, και μειωμένη λειτουργικότητα των Β 
λεμφοκυττάρων στους ασθενείς, με συνέπεια βαριά ανοσοανεπάρκεια που οδηγεί στο 
θάνατο νωρίς στη βρεφική ηλικία (συνήθως στο πρώτο έτος της ζωής). Η νόσος αυτή 
είναι θεραπεύσιμη με αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, 
αλλά μόνο 20% των ασθενών έχουν διαθέσιμο συμβατό δότη.  
 

1850 1900 1950 2000

Νόμοι της κληρονομικότητας

(Mendel, 1866)

To DNA ως φορέας  της 
γενετικής πληροφορίας 

(Αmery, 1944)

Μοντέλο της διπλής έλικας 

(Watson & Crick, 1953)

Γενετικός κώδικας 

(Nirenberg & Khorana 1961-65)

Ενδονουκλεάσες περιορισμού

(Arber, Nathans & Smith 1961-65)

Η πρώτη κλινική μελέτη 

(Rosenberg, 1989)

Ίαση ασθενών με SCID

(Fischer & Cavazzana-Calvo, 2002)

Ανάπτυξη λευχαιμίας  

(2002)

Θάνατος από 
αλλεργική αντίδραση

(1999)

Χρήση ιών ως φορέων γενετικού υλικού

(Rogers & Pfuderer, 1968)

Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

(1972-76)

Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

(1972-76)
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(Nirenberg & Khorana 1961-65)
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(Arber, Nathans & Smith 1961-65)

Η πρώτη κλινική μελέτη 

(Rosenberg, 1989)

Ίαση ασθενών με SCID

(Fischer & Cavazzana-Calvo, 2002)

Ανάπτυξη λευχαιμίας  
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Θάνατος από 
αλλεργική αντίδραση

(1999)

Χρήση ιών ως φορέων γενετικού υλικού

(Rogers & Pfuderer, 1968)

 
Εικόνα 1.2. Τα γεγονότα-σταθμοί στην ιστορία της γονιδιακής θεραπείας. 

 
Με την αλλαγή της χιλιετίας, ωστόσο, παρατηρήθηκε κάμψη στον αριθμό των νέων 
κλινικών μελετών (Edelstein et al 2004) (Εικόνα 1.3). Η αυξημένη επιφύλαξη για την 
έγκριση νέων κλινικών μελετών, καθώς και η αναστολή κάποιων μελετών που 
διεξάγονταν ήδη, ήταν απότοκο της ανακοίνωσης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών 
σε δύο κλινικές μελέτες το 1999 και το 2002, που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κοινή 
γνώμη, όπως αντανακλάται σε δημοσιεύσεις εκείνης της περιόδου (π.χ. Check 2003) 
και που προβλημάτισαν ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα.  
Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις οδήγησαν στην ωρίμανση του ηθικού και νομοθετικού 
πλαισίου για τη μελλοντική έρευνα στο πεδίο και στον επανακαθορισμό της 
γονιδιακής θεραπείας ως μιας μορφής βιολογικής ή κυτταρικής θεραπείας 
διαφορετικής από τη συμβατική φαρμακοθεραπεία (Gansbacher et al 2003, 
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Gansbacher 2002, Kohn et al 2003, ASGT Policy/Position statements: 
http://www.asgt.org.positiionstatements.shtml.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.3. Ο αριθμός των νέων κλινικών μελετών που εγκρίθηκαν κατά τα έτη 1989-2005 
σε όλο τον κόσμο (http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical). 

 

 
Εικόνα 1.4. Γεωγραφική κατανομή των κλινικών δοκιμών γονιδιακής θεραπείας που 
βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη. 

 

 8 

http://www.asgt.org.positiionstatements.shtml/


                                                                                                                                                  Εισαγωγή 

Η πρόσφατη ιστορία της γονιδιακής θεραπείας χαρακτηρίστηκε από θριάμβους, αλλά 
και απογοητεύσεις. Ωστόσο, όλες οι νεότερες μορφές θεραπείας, όπως η χειρουργική, 
η μετάγγιση παραγώγων αίματος, η χημειοθεραπεία και η μεταμόσχευση ιστών και 
οργάνων, που σήμερα αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της σύγχρονης ιατρικής, 
προκάλεσαν στο ξεκίνημά τους σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και θανάτους. Η 
μελλοντική εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας απαιτεί, όπως οι συμβατικές μορφές 
θεραπείας, σαφή αξιολόγηση του κινδύνου και του προσδοκώμενου οφέλους σε 
σχέση με την υποκείμενη νόσο και τις εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές. Για 
παράδειγμα, για παιδιά με SCID-Χ1 που δεν έχουν συμβατό δότη, η γονιδιακή 
θεραπεία σήμερα αποτελεί μια αποδεκτή θεραπευτική επιλογή, καθώς το ρίσκο είναι 
παρόμοιο με αυτό της μεταμόσχευσης από μη απόλυτα συμβατό δότη. 
 

1.2. Στρατηγικές γονιδιακής θεραπείας 
 
Διαφορετικές στρατηγικές γενετικής τροποποίησης κυττάρων ακολουθούνται ανάλογα 
με τη γενετική βάση της παθογένειας του δεδομένου νοσήματος (Εικόνα 1.5).  
 
α) Μεταφορά του φυσιολογικού αλληλομόρφου ενός γονιδίου. 
 
Η στρατηγική αυτή αναφέρεται ως “gene addition”, “gene replacement”, “gene 
augmentation”, καθώς και ως “κλασική γονιδιακή θεραπεία”. Προσφέρεται για 
μονογονιδιακά γενετικά νοσήματα που οφείλονται στη μείωση ή την πλήρη έλλειψη 
της έκφρασης ενός γονιδίου λόγω μετάλλαξης, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ποικιλία 
διαφορετικών μεταλλάξεων υπεύθυνων για το νόσημα στο γενικό πληθυσμό. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η β-θαλασσαιμία, η οποία οφείλεται σε 
μειωμένη ή απούσα έκφραση του γονιδίου της β σφαιρίνης και χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη ετερογένεια γονοτύπων (Persons and Tisdale 2004, Sadelain et al 2004).  
Η μεταφορά του φυσιολογικού γονιδίου μπορεί να στοχεύει τα κύτταρα στα οποία 
αυτό φυσιολογικά εκφράζεται ή - πολύ σπανιότερα - άλλα είδη κυττάρων, σε 
περιπτώσεις γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες με συστηματική δράση (π.χ. 
ορμόνες, παράγοντες πήξης) (π.χ. Moayeri et al 2004). 
 
β) Μεταφορά ενός γονιδίου που φυσιολογικά δεν εκφράζεται στα συγκεκριμένα 
κύτταρα και του οποίου η έκφραση προσδίδει σε αυτά ένα νέο φαινότυπο. 
 

 9



Εισαγωγή 

Η στρατηγική αυτή συνήθως χρησιμοποιείται για τη στόχευση καρκινικών κυττάρων 
με σκοπό τη θανάτωσή τους, μέσω της μεταφοράς γονιδίου που κωδικοποιεί μια 
τοξίνη ή μια πρωτεΐνη της οποίας η έκφραση καθιστά τα κύτταρα ευαίσθητα στη 
δράση ενός προ-φαρμάκου (McCormick 2001, Fillat et al 2003). 
 
γ) Αναστολή της έκφρασης ενός γονιδίου (“gene knock down”) που οδηγεί σε ένα 
προϊόν επιβλαβές για το κύτταρο. 
 
Η στρατηγική αυτή προσφέρεται σε περιπτώσεις νοσημάτων που οφείλονται σε 
μεταλλάξεις “gain-of-function”, καθώς και κακοηθειών που οφείλονται στην 
υπερέκφραση πρωτο-ογκογονιδίων ή μη φυσιολογικών πρωτεϊνών εκ σύντηξης (π.χ. 
bcr-abl στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία) (Scherr et al 2003). Η αναστολή της 
έκφρασης μπορεί να επιτευχθεί μέσω μεταφοράς αντι-νοηματικών (anti-sense) 
ολιγονουκλεοτιδίων, siRNAs (small interfering RNAs) ή ριβοενζύμων (Ryther et al 
2005, Lu et al 2005, Citti and Rainaldi 2005, Zhang et al 2005). 
 
δ) Διόρθωση μεταλλάξεων 
 
Η στρατηγική αυτή αφορά στη διόρθωση μεταλλάξεων μέσω τροποποίησης του 
γονότυπου (genome editing). Καθώς η διόρθωση μεταλλάξεων μέσω ομόλογου 
ανασυνδυασμού είναι πολύ αναποτελεσματική, μια νεότερη προσέγγιση περιλαμβάνει 
τη χρήση νουκλεασών με δομή δακτύλων ψευδαργύρου (zinc-finger nucleases, 
ZFNs), οι οποίες προκαλούν στοχευμένη θραύση μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας 
DNA (Bibikova et al 2003, Porteus and Baltimore 2003). Στη συνέχεια, μηχανισμοί 
του κυττάρου επιδιορθώνουν τη θραύση μέσω ομόλογου 8ανασυνδυασμού 
χρησιμοποιώντας ως μήτρα το φυσιολογικό αλληλόμορφο (High 2005, Urnov et al 
2005). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τις παραπάνω στρατηγικές, τελευταία πολλές νέες, 
εναλλακτικές προσεγγίσεις βρίσκονται σε ανάπτυξη. Καθώς κάθε νόσημα 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, έχει προκύψει η ανάγκη ανάπτυξης εξατομικευμένων 
στρατηγικών γονιδιακής θεραπείας για πολλά από αυτά. Αξίζει να αναφερθεί η 
στρατηγική “exon skipping” για τη γονιδιακή θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας 
Duchenne (Goyenvalle et al 2004) και η ανάπτυξη τεχνητών μεταγραφικών 
παραγόντων για την in trans ενεργοποίηση του γονιδίου της γ σφαιρίνης για τη 
θεραπεία της β θαλασσαιμίας και της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας (Graslund et al 
2005). 
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Εικόνα 1.5. Διάφορες στρατηγικές γονιδιακής θεραπείας ανάλογα με τη γενετική βάση 
κάθε νοσήματος. 

 

1.3. Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 
 

1.3.1. Ορισμός 
 
Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (hematopoietic stem cells, HSCs) δίνουν γένεση 
σε όλα τα είδη των ώριμων αιμοποιητικών κυττάρων του οργανισμού - Τ, Β και ΝΚ 
λεμφοκύτταρα, ερυθρά αιμοσφαίρια, μεγακαρυοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα (ουδετερό-

 11



Εισαγωγή 

φιλα, βασεόφιλα, ηωσινόφιλα), μονοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα - μέσω μιας 
συνεχούς δυναμικής διαδικασίας, που ονομάζεται αιμοποίηση και λαμβάνει χώρα στο 
μυελό των οστών. Τα HSCs αποτελούν ένα πολύ σπάνιο πληθυσμό που 
υπολογίζεται σε περίπου 1 ανά 104-105 μονοπύρηνα κύτταρα του μυελού (Bonnet 
2002, Morrison and Weissman 1994). 
 
Ο ορισμός του HSC βασίζεται σε κάποιες μοναδικές λειτουργικές ιδιότητες: 
(1) Πολυδυναμία. Ως πολυδυναμία (multipotency) ορίζεται η δυνατότητα του HSC να 
δίνει γένεση σε ώριμα κύτταρα όλων των αιμοποιητικών σειρών.  
(2) Ικανότητα επαναπληθυσμοποίησης. Ως ικανότητα επαναπληθυσμοποίησης (re-
populating capacity) ορίζεται η ικανότητα του HSC να αποκαθιστά το σύνολο της 
αιμοποίησης μετά από μεταμόσχευση σε λήπτη του οποίου ο μυελός έχει 
προηγουμένως ολοκληρωτικά καταστραφεί (Osawa et al 1996, Smith et al 1991).  
(3) Ικανότητα αυτο-ανανέωσης. Ως ικανότητα αυτο-ανανέωσης (self-renewal) ορίζεται 
η ικανότητα του HSC να διαιρείται δίνοντας γένεση σε τουλάχιστον ένα κύτταρο με τον 
ίδιο φαινότυπο και ιδιότητες - όπως αυτά ορίζονται από τα προηγούμενα δύο κριτήρια 
- με το μητρικό HSC (Domen and Weissman 1999, Spangrude et al 1991).  
 
Η κυρίαρχη αντίληψη για τη διαδικασία της αιμοποίησης περιλαμβάνει ένα ιεραρχικό 
μοντέλο σύμφωνα με το οποίο τα τελικώς διαφοροποιημένα αιμοποιητικά κύτταρα 
προκύπτουν από τα HSCs μέσω μιας ιεραρχίας ενδιάμεσων πληθυσμών προγονικών 
(progenitor) και πρόδρομων (precursor) κυττάρων (Εικόνα 1.6). Οι κυτταρικοί 
πληθυσμοί που προκύπτουν στα διαδοχικά στάδια αυτής της διαδικασίας 
χαρακτηρίζονται από προοδευτική απώλεια της ικανότητας αυτο-ανανέωσης, του 
δυναμικού πολλαπλασιασμού και της πολυδυναμίας και από την απόκτηση 
χαρακτηριστικών διαφοροποιημένων κυττάρων (Weissman 2000).  
Η απομόνωση δύο διακριτών ειδών κυττάρων δεσμευμένων προς τη λεμφική 
(common lymphoid progenitor, CLP) ή τη μυελική σειρά (common myeloid progenitor, 
CMP) από το μυελό ποντικού (Kondo et al 1997, Akashi et al 2000), υποστηρίζει ένα 
μοντέλο κατά το οποίο η αιμοποίηση διαιρείται σε ένα πρώιμο στάδιο σε ένα μυελικό 
και ένα λεμφικό σκέλος. Το πρώτο δίνει γένεση στα Β, Τ και ΝΚ λεμφοκύτταρα, ενώ 
το δεύτερο σε όλα τα υπόλοιπα είδη κυττάρων (ερυθρά αιμοσφαίρια, 
μεγακαρυοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα, μονοκύτταρα).  
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Εικόνα 1.6. Το ιεραρχικό μοντέλο της αιμοποίησης. 

 
1.3.2. Το μικροπεριβάλλον του μυελού 

 
Η αιμοποίηση λαμβάνει χώρα μέσα σε οστικές κοιλότητες σε ένα εξειδικευμένο 
περιβάλλον, που ονομάζεται μικροπεριβάλλον του μυελού (bone marrow 
microenvironment). Ως “niche” αναφέρεται το ιδιαίτερο μικροπεριβάλλον όπου 
εδράζονται τα HSCs. Αποτελείται από διάφορα είδη μη αιμοποιητικών κυττάρων, 
όπως ινοβλάστες, μυοϊνοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα και οστεοβλάστες, που 
αναφέρονται συνολικά ως “κύτταρα του στρώματος” (stromal cells) και τα οποία 
παίζουν ρόλο στην εντόπιση, την επιβίωση, την αυτο-ανανέωση, τον 
πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των HSCs (Taichman 2005, Taichman and 
Emerson 1998, Rafii et al 1997, Torok-Storb et al 1999) καθώς και από μη κυτταρικά 
στοιχεία που αποκαλούνται εξωκυττάρια ουσία (extracellular matrix). “Homing” 
ονομάζεται η ικανότητα των HSCs να εντοπίζονται και να παραμένουν στις ειδικές 
“niches” και έχει ιδιαίτερη σημασία για την εγκατάσταση των HSCs στο μυελό μετά 
από μεταμόσχευση. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει συνεχή 
αλληλεπίδραση των HSCs με κύτταρα του στρώματος. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την 
αλληλεπίδραση θεωρείται ότι παίζει μια χυμοκίνη, o SDF-1 (stromal derived factor-1) 

 13



Εισαγωγή 

και ο υποδοχέας του CXCR4 (Lapidot and Kollet 2002), καθώς και μόρια 
προσκόλλησης, όπως οι ιντεγκρίνες και οι σελεκτίνες (Potocnik et al 2000).  
 

1.3.3. Ρύθμιση της αιμοποίησης 
 
Κατά τη φυσιολογική αιμοποίηση υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αυτο-ανανέωσης και 
δέσμευσης προς διαφοροποίηση, καθώς και μεταξύ πολλαπλασιασμού και 
απόπτωσης των HSCs. Οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν τις αποφάσεις μεταξύ των 
παραπάνω επιλογών της τύχης των κυττάρων (cell fate decisions) δεν είναι επαρκώς 
κατανοητοί. Τόσο ενδογενείς (cell-autonomous) παράγοντες, όπως μεταγραφικοί 
παράγοντες, μόρια σηματοδότησης και ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου όσο και 
εξωγενή σήματα (non cell-autonomous) φαίνεται ότι παίζουν ρόλο (Orkin 2000, 
Weissman et al 2001, Domen and Weissman 1999). Τα τελευταία περιλαμβάνουν 
διαλυτούς παράγοντες, όπως κυτοκίνες και αιμοποιητικούς αυξητικούς παράγοντες, 
καθώς και αλληλεπιδράσεις των HSCs με τα κύτταρα του στρώματος και την 
εξωκυττάρια ουσία (Zhu and Emerson 2002) (Εικόνα 1.7).  

διαφοροποίηση

αυτo-ανανέωση

απόπτωση
πολλαπλασιασμός

Notch/jagged

Wnt/frizzled

ιντερλευκίνες και άλλοι 
διαλυτοί αυξητικοί παράγοντες

ιντεγκρίνες

τελομεράση

κύτταρο στρώματοςECM

HSC

ρυθμιστές του 
κυτταρικού κύκλου

μεταγραφικοί
παράγοντες

HOXB4

 
Εικόνα 1.7. Η ρύθμιση της αιμοποίησης.  

 
Ο ρόλος των κυτοκινών στον καθορισμό της τύχης των HSCs είναι αμφιλεγόμενος. 
Σύμφωνα με ένα μοντέλο (“stochastic model”), η δέσμευση (commitment) των HSCs 
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αποτελεί ένα τυχαίο γεγονός που εξαρτάται από ενδογενείς παράγοντες του κυττάρου 
και ο ρόλος των κυτοκινών συνίσταται μόνο στην υποστήριξη της περαιτέρω 
διαφοροποίησης και πολλαπλασιασμού τους (“permissive role”) (Socolovsky et al 
1998, Stoffel et al 1999, Εnver et al 1998, Ogawa 1999). Ένα δεύτερο μοντέλο 
(“deterministic model”) αποδίδει στις κυτοκίνες ένα ρόλο καθοριστικό (“instructive 
role”) στη δέσμευση των HSCs προς μια συγκεκριμένη αιμοποιητική σειρά (Metcalf 
1991, Metcalf 1998). Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα υπέρ και των δύο μοντέλων, 
ανάλογα με τον τρόπο ερμηνείας τους, καθώς και συνδυασμού τους (Lieschke et al 
1994, Stanley et al 1994, Borzillo et al 1990, Kondo et al 2000). 

 
1.3.4. Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και κυτταρικός κύκλος 

 
Τα περισσότερα HSCs σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκονται φυσιολογικά 
εκτός κυτταρικού κύκλου, σε φάση ηρεμίας ή G0 (quiescence) (Srour et al 2005, 
Venezia et al 2004, Berardi et al 1995, Ogawa 1993, Ηao et al 1995). Λιγότερα 
κύτταρα βρίσκονται σε φάση G1, ενώ πολύ λίγα στις φάσεις G2/S/M του κυτταρικού 
κύκλου (Cheshier et al 1999, Gothot et al 1997). 
Το γεγονός αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο παράδοξο, δεδομένης της τεράστιας 
ικανότητας πολλαπλασιασμού που διαθέτει κάθε HSC και εξηγείται με βάση ένα 
μοντέλο (“clonal succession model”) σύμφωνα με το οποίο η αιμοποίηση σε συνθήκες 
ομοιόστασης (steady-state) συντηρείται από ένα περιορισμένο αριθμό κυττάρων που 
βρίσκονται σε ενεργό πολλαπλασιασμό κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Με την 
πάροδο του χρόνου, διαφορετικοί κλώνοι επιστρατεύονται διαδοχικά στον κυτταρικό 
κύκλο, οδηγώντας έτσι σε πολυκλωνική αιμοποίηση (Kim et al 2000, Schmidt et al 
2002 Lemischka et al 1986), ενώ η πλειοψηφία των HSCs εξακολουθούν να 
παραμένουν σε ηρεμία.  
Έχει παρατηρηθεί στενή συσχέτιση μεταξύ της φάσης του κυτταρικού κύκλου στην 
οποία βρίσκονται τα HSCs και της ικανότητάς τους για εγκατάσταση στο μυελό 
(Habibian et al 1998). CD34+ κύτταρα μυελού ή περιφερικού αίματος που βρίσκονται 
σε φάση G0 έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα επαναπληθυσμοποίησης σε 
NOD/SCID ποντίκια από αυτά που βρίσκονται σε φάση G1 (Gothot et al 1998).  
 

1.3.5. Πλαστικότητα των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
 
Τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον μια σειρά αναφορών 
σχετικά με την ικανότητα των HSCs - καθώς και άλλων στελεχιαίων κυττάρων (stem 
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cells) προερχόμενων από ιστούς του ενήλικα ανθρώπου (adult stem cells) - να δίνουν 
γένεση σε κύτταρα που ανήκουν σε διαφορετικό ιστό από τον ιστό προέλευσής τους, 
ιδιότητα που ονομάστηκε πλαστικότητα (“plasticity”) ή δια-διαφοροποίηση 
(“transdifferentiation”) (Bjornson et al 1999, Gussoni et al 1999). Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι τα HSCs μπορούν να διαφοροποιηθούν προς κύτταρα άλλων ιστών, 
συμπεριλαμβανομένων και ιστών προερχόμενων από διαφορετική εμβρυϊκή στιβάδα 
(π.χ. σε ηπατοκύτταρα που προέρχονται από το ενδόδερμα, ενώ τα HSCs είναι 
μεσοδερματικής προέλευσης). Έχει αναφερθεί ότι HSCs δίνουν γένεση σε 
ηπατοκύτταρα (Lagasse et al 2000, Petersen et al 1999, Theise et al 2000), 
νευρώνες (Brazelton et al 2000, Mezey et al 2000) μυοκαρδιοκύτταρα (Jackson et al 
2001, Orlic et al 2001a, Orlic et al 2001b), μυοκύτταρα σκελετικού μυ (Gussoni et al 
1999), ενδοθηλιακά κύτταρα (Kocher et al 2001) και επιθηλιακά κύτταρα πνεύμονα, 
εντέρου και δέρματος (Krause et al 2001) (Εικόνα 1.8). Η ιδιότητα της πλαστικότητας 
γεννά μια επιπλέον προοπτική της χρήσης των HSCs - καθώς και άλλων ειδών 
στελεχιαίων κυττάρων - σε κυτταρικές θεραπείες και ειδικότερα στη λεγόμενη “ιατρική 
ανάπλασης” (regenerative medicine), δηλαδή τη δημιουργία ιστών και οργάνων που 
προορίζονται για μεταμόσχευση.  
 

HSCs
νευρώνες

μυοκαρδιοκύτταρα

λιποκύτταρα

μυοκύτταρα σκελετικού μυ

ηπατοκύτταρα

HSCs
νευρώνες

μυοκαρδιοκύτταρα

λιποκύτταρα

μυοκύτταρα σκελετικού μυ

ηπατοκύτταρα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.8. Πλαστικότητα των HSCs. 
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Ωστόσο, τα τελευταία 2-3 χρόνια ευρήματα που θεωρήθηκαν ενδεικτικά 
πλαστικότητας αναθεωρούνται και επανεξετάζονται με μεγαλύτερη επιφύλαξη (Orkin 
and Zon 2002, Chien 2004, Murry et al 2004, Balsam et al 2004). Το κύριο πρόβλημα 
όλων των σχετικών μελετών είναι η εξαιρετική σπανιότητα των παρατηρούμενων 
γεγονότων δια-διαφοροποίησης, γεγονός που δεν αποκλείει την πιθανότητα 
τουλάχιστον κάποια από αυτά να μπορούν να αποδοθούν σε artefacts (Morshead et 
al 2002) ή σε ανεπαρκή καθαρότητα του αρχικού κυτταρικού πληθυσμού (McKinney-
Freeman et al 2002, Kawada and Ogawa 2001). Επίσης κάποια αποτελέσματα που 
αρχικά είχαν ερμηνευτεί ως αποδείξεις δια-διαφοροποίησης αποδόθηκαν τελικά σε 
κυτταρική σύντηξη (fusion) (Terada et al 2002, Wang et al 2003, Ying et al 2002). Η 
αδιαμφισβήτητη απόδειξη προϋποθέτει την ανάδειξη πλαστικότητας σε κλωνική βάση 
καθώς και την επίδειξη της λειτουργικότητας των τελικώς διαφοροποιημένων 
κυττάρων (Moore and Quesenberry 2003, Lagasse et al 2001, Graf 2002, Weissman 
et al 2001, Wulf et al 2001). 
Η κριτική θεώρηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
πλαστικότητα των HSCs σε καμία περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί πέραν αμφιβολίας 
και ότι η δια-διαφοροποίηση, εφόσον συμβαίνει, αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση 
ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός.  
 

1.3.6. Δοκιμασίες μελέτης της αιμοποίησης 
 
Όπως υποδηλώνει ο ορισμός τους, η αναγνώριση και μελέτη των HSCs καθίσταται 
δυνατή μόνο μέσω των ιδιοτήτων τους. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί 
δοκιμασίες που ελέγχουν τις ιδιότητες των HSCs, δηλαδή το δυναμικό 
πολλαπλασιασμού τους, την ικανότητα τους να διαφοροποιούνται προς όλες τις 
αιμοποιητικές σειρές και τη δυνατότητά τους να εγκαθιστούν αιμοποίηση μετά από 
μεταμόσχευση.  
 
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η αναγνώριση των HSCs μέσω όλων των 
δοκιμασιών είναι έμμεση και αναδρομική, καθώς η ύπαρξή τους αποδεικνύεται μέσω 
των ώριμων κυττάρων που παράγονται από αυτά. Το γεγονός αυτό θέτει σημαντικούς 
περιορισμούς στη μελέτη τους. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η άμεση μέτρηση 
κάποιας ιδιότητας ενός υποψήφιου HSC και η ταυτόχρονη ταυτοποίηση των 
χαρακτηριστικών που επιτρέπουν το χαρακτηρισμό του ως HSC. 
Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ο ίδιος ο ορισμός του HSC και οι 
δοκιμασίες μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η μελέτη του, είναι πράγματα 
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αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα, με την έννοια ότι η φύση της δοκιμασίας 
επηρεάζει τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των κυττάρων. Επομένως, τα 
μετρούμενα χαρακτηριστικά των HSCs αποτελούν προϊόν συνδυασμού των 
ενδογενών τους ιδιοτήτων και του πειραματικού πλαισίου. Στην ουσία, το HSC 
αποτελεί μια κυτταρική οντότητα που προέκυψε από μια αφηρημένη βιολογική 
δραστηριότητα στην οποία αποδόθηκε ένας φυσικός φαινότυπος. 
 
Ωστόσο, η ύπαρξη των HSCs βασίζεται σε στέρεες πειραματικές και κλινικές 
αποδείξεις, καθώς τα χαρακτηριστικά τους αναγνωρίζονται επαναλήψιμα στις 
διάφορες δοκιμασίες και - κυρίως - στην κλινική πράξη, δηλαδή τη μεταμόσχευσή 
τους στον άνθρωπο. 
 

1.3.6.α. In vitro δοκιμασίες 
 
Όπως συνάγεται από τον ορισμό των HSCs, τα συστήματα in vitro καλλιέργειας δεν 
επιτρέπουν τη μελέτη των HSCs, αλλά προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
(progenitors), καθώς δεν ελέγχουν την ικανότητα εγκατάστασης στο μυελό.  
 
i) Δοκιμασία CFU 
 
Η in vitro κλωνογόνος καλλιέργεια των HSCs αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 
(Ichikawa et al 1966, Pluznik and Sachs 1965). Επιτρέπει τη μελέτη των ενδιάμεσων 
πληθυσμών μεταξύ αρχέγονων και τελικώς διαφοροποιημένων κυττάρων και της 
επίδρασης διαφόρων εξωγενών παραγόντων (κυτοκινών, αυξητικών παραγόντων) 
στην αιμοποίηση (Metcalf 1999). 
Η δοκιμασία colony-forming unit (CFU) συνίσταται σε καλλιέργεια των κυττάρων σε 
ημιστερεό καλλιεργητικό υλικό (που σήμερα βασίζεται στη μεθυλοκυτταρίνη) 
παρουσία συνδυασμού κυταροκινών. Η χρήση ημιστερεού υλικού εξασφαλίζει ότι τα 
κύτταρα παραμένουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του τρυβλίου στο οποίο αρχικά 
ενοφθαλμίζονται, με αποτέλεσμα οι κυτταρικές διαιρέσεις να οδηγούν στο σχηματισμό 
αποικίας γύρω από το αρχικό κύτταρο. Το μέγεθος και η μορφολογία των αποικιών 
επιτρέπει το χαρακτηρισμό του αρχικού κυττάρου από το οποίο προήλθε η κάθε 
αποικία (colony-forming cell, CFC), ως προς το δυναμικό πολλαπλασιασμού και 
διαφοροποίησής του (Ash et al 1981). Η ύπαρξη κυττάρων με μορφολογία 
χαρακτηριστική μιας ή περισσότερων σειρών σε μια αποικία υποδηλώνει τη 
μονοδυναμία, διδυναμία ή πολυδυναμία του εναρκτήριου κυττάρου. Το μέγεθος της 
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αποικίας αποτελεί μέτρο του δυναμικού πολλαπλασιασμού του αρχικού κυττάρου. Οι 
αποικίες διαφορετικής μορφολογίας που αναγνωρίζονται στη δοκιμασία αυτή είναι οι: 
CFU-E (colony-forming unit-erythroid), BFU-E (burst-forming unit-erythroid), CFU-GM 
(colony-forming unit-granulocyte monocyte), CFU-GEMM (colony-forming unit-
granulocyte erythroid monocyte megakaryocyte) (Εικόνα 1.9).  
 

CFU-GEMM BFU-E

CFU-GM CFU-E

CFU-GEMM BFU-E

CFU-GM CFU-E  
Εικόνα 1.9. Μορφολογία των CFCs. 

 

ii) Δοκιμασία LTC-IC 
 
Η ανάπτυξη συστημάτων καλλιέργειας βασισμένων σε στρώμα εξασφάλισε τις 
συνθήκες για καλλιέργεια μακράς διάρκειας με την οποία μπορούν να μελετηθούν 
πρωιμότερα προγονικά κύτταρα (Dexter and Lajtha 1974, Sutherland et al 1990), με 
μια δοκιμασία που ονομάζεται LTC-IC (long term culture - initiating cell) (Gartner and 
Kaplan 1980, Petzer et al 1996, Sutherland et al 1990, Sutherland et al 1989). Για 
την εγκατάσταση του στρώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσιολογικός μυελός ή 
κυτταρικές σειρές ινοβλαστών ποντικού που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό 
αυτό (Sutherland et al 1991). Η δυνατότητα μελέτης πιο πρώιμων προγονικών 
κυττάρων με τη δοκιμασία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 
καλλιέργειας τα κύτταρα που ωριμάζουν πεθαίνουν με την πάροδο του χρόνου και 
μόνο τα πολύ άωρα κύτταρα τελικά επιβιώνουν. Η συλλογή των κυττάρων που έχουν 
απομείνει μετά από 6-8 εβδομάδες και η τοποθέτησή τους σε ημιστερεή καλλιέργεια 
μεθυλοκυτταρίνης επιτρέπει τον υπολογισμό του αριθμού των πρώιμων προγονικών 
κυττάρων με βάση τον αριθμό των CFCs. Τα LTC-ICs είναι πιο πρώιμα προγονικά 
κύτταρα αλλά όχι πραγματικά HSCs, καθώς διαφέρουν από τα HSCs με ικανότητα 
επαναπληθυσμοποίησης αναφορικά με τη συχνότητα, το φαινότυπο και το δυναμικό 
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διαφοροποίησης (Bhatia et al 1997a, Bhatia et al 1997b, de Wynter et al 2001, Dick 
et al 1997, Gan et al 1997).  
Μια παραλλαγή της δοκιμασίας, με παράταση του χρόνου καλλιέργειας σε 60-100 
ημέρες αποτελεί η δοκιμασία ELTC-IC (extended LTC-IC), που μελετά έναν ακόμα 
πρωιμότερο κυτταρικό πληθυσμό (Hao et al 1996). Μια άλλη δοκιμασία παρόμοια με 
την LTC-IC είναι η δοκιμασία cobblestone area forming cell (CAFC) (Ploemacher et 
al 1989, Breems et al 1994). 
 

1.3.6.β. In vivo δοκιμασίες 
 
Η in vivo μελέτη της αιμοποίησης βασίζεται στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων σε λήπτες των οποίων ο μυελός έχει προηγουμένως καταστραφεί με 
ακτινοβολία. Ο ποντικός αποτελεί το κατεξοχήν μοντέλο μελέτης της αιμοποίησης. 
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι μελέτες μεταμόσχευσης σε ποντικούς βασίζονται 
σε δύο παραδοχές: (α) ότι οι ιδιότητες των HSCs του ποντικού αντανακλούν αυτές 
των ανθρώπινων HSCs, (β) ότι η συμπεριφορά των HSCs κατά την 
επαναπληθυσμοποίηση ενός λήπτη αντανακλά σε κάποιο βαθμό τη συμπεριφορά 
τους σε φυσιολογικές συνθήκες ομοιόστασης. 
Τα πρώτα πειράματα μεταμόσχευσης σε ποντικούς έγιναν από τους Till και 
McCulloch (Till and McCulloch 1961) και οδήγησαν στην περιγραφή του CFU-S 
(colony forming unit spleen), του κυττάρου που δίνει γένεση σε μακροσκοπικά ορατές 
αποικίες στο σπλήνα των ποντικών που επιβιώνουν μετά την ακτινοβολία (Becker et 
al 1963). Τα πειράματα αυτά αποτέλεσαν την πρώτη απόδειξη της ύπαρξης των 
HSCs και διαμόρφωσαν εν πολλοίς τις σημερινές αντιλήψεις για τα HSCs, παρότι 
μετέπειτα φάνηκε ότι το CFU-S είναι στην πραγματικότητα δεσμευμένο προγονικό και 
όχι αρχέγονο κύτταρο.  
Διαδοχικές μεταμοσχεύσεις σε δευτερογενείς ακόμα και τριτογενείς λήπτες επιτρέπουν 
τη μελέτη της ικανότητας αυτο-ανανέωσης των κυττάρων (Woods et al 2000). Η 
συγχορήγηση κυττάρων - συναγωνιστών (competitive repopulation) παρέχει τη 
δυνατότητα μέτρησης των επιπέδων εγκατάστασης των κυττάρων στον ποντικό - 
λήπτη (Harrison 1980).  
Άλλα μεγαλύτερα ζώα - μοντέλα είναι ο σκύλος, ο πίθηκος και τα πρωτεύοντα, τα 
οποία έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι μακροβιότερα και αντανακλούν την ανθρώπινη 
αιμοποίηση καλύτερα από τον ποντικό (Wagemaker et al 1981, Donahue and Dunbar 
2001, Kiem et al 1998, Kiem et al 1996). 
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1.3.6.γ. Δοκιμασίες ξενο-μεταμόσχευσης 
 
Τα μοντέλα ξενο-μεταμόσχευσης (xenograft ή xeno-transplantation) παρέχουν τη 
δυνατότητα μελέτης της ανθρώπινης αιμοποίησης μέσω μεταμόσχευσης και 
εγκατάστασης ανθρώπινων αιμοποιητικών κυττάρων σε ζώα. Η πιο δημοφιλής 
δοκιμασία είναι η μεταμόσχευση ανθρώπινων αιμοποιητικών κυττάρων σε 
ανοσοκατεσταλμένους ποντικούς - λήπτες, στους οποίους είναι δυνατή η 
εγκατάσταση των ανθρώπινων HSCs και η ανάπτυξη ανθρώπινης αιμοποίησης. 
Μεταξύ των διαφόρων ποντικών - μοντέλων ξενο-μεταμόσχευσης (Nolta et al 1994, 
Dao et al 1998) το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο είναι ο ποντικός NOD/SCID (non-
obese diabetic/severe combined immunodeficiency) (Larochelle et al 1996, Cashman 
et al 1997, Dao and Nolta 1999), καθώς επιτρέπει τα υψηλότερα επίπεδα 
εγκατάστασης ανθρώπινων HSCs στο μυελό του. Ο ποντικός NOD/SCID 
παρουσιάζει έλλειψη Τ και Β λεμφοκυττάρων, πολύ μειωμένη λειτουργικότητα των ΝΚ 
κυττάρων, καθώς και ελαττωματική λειτουργικότητα του συμπληρώματος και των 
μακροφάγων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απορρίψει ένα ξένο μόσχευμα, 
γεγονός που επιτρέπει την εγκατάσταση ανθρώπινων HSCs στο περιβάλλον του 
μυελού του (Schuler et al 1986, Shultz et al 1995, Dick 1996). Η ανθρώπινη 
αιμοποίηση στον ποντικό NOD/SCID ανιχνεύεται με κυτταρομετρία ροής συνήθως 6-8 
εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση. Τα ανθρώπινα αιμοποιητικά κύτταρα που 
εγκαθιστούν αιμοποίηση στο μοντέλο αυτό έχουν ονομαστεί SRCs (SCID 
repopulating cells). Αν και δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα SRCs αντιστοιχούν στα 
κύτταρα που εγκαθιστούν μακροπρόθεσμα αιμοποίηση στον άνθρωπο, 
χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μελέτη διαφόρων πλευρών της βιολογίας των 
ανθρώπινων HSCs, όπως του homing, της αυτο-ανανέωσης και της in vivo 
διαφοροποίησης. Περιορισμοί του μοντέλου αυτού είναι ο σύντομος χρόνος ζωής των 
ποντικών NOD/SCID (μήνες) (Prochazka et al 1992) και η αδυναμία ανάπτυξης όλων 
των ανθρώπινων αιμοποιητικών σειρών: δεν αναπτύσσονται ανθρώπινα Τ κύτταρα 
και τα ανθρώπινα προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς δεν μπορούν να 
ωριμάσουν σε ώριμα εμπύρηνα ερυθροκύτταρα (Cashman et al 1997).  
Ένα άλλο μοντέλο, που χρησιμοποιείται σπανιότερα, είναι το μοντέλο ξενο-
μεταμόσχευσης σε προ-άνοσο έμβρυο προβάτου. Ανθρώπινα αιμοποιητικά κύτταρα 
μεταμοσχεύονται in utero σε έμβρυο προβάτου 50-60 ημερών. Καθώς η 
μεταμόσχευση γίνεται πριν την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, τα 
ανθρώπινα κύτταρα δεν αναγνωρίζονται ως ξένα (Civin et al 1996, Shimizu et al 
1998, Zanjani et al 1991, Srour et al 1993). Πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου είναι 
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η δυνατότητα μελέτης όλων των ειδών ώριμων ανθρώπινων αιμοποιητικών κυττάρων 
για μακρό χρονικό διάστημα (Zanjani et al 1996, Zanjani et al 1999).  
 
 
 
 
 
 

Colony-Forming Cells (CFCs)
1-2 εβδομάδες

Long-Term Culture Initiating Cells (LTC-ICs)
4-8 εβδομάδες

SCID Repopulating Cells (SRCs)
μήνες

Pre-immune Sheep Repopulating Cells 
μήνες – χρόνια

Human Repopulating Cells (HRCs) 
χρόνια

δοκιμασία CFU

δοκιμασία LTC-IC

μεταμόσχευση σε
ποντικό NOD-SCID

μεταμόσχευση σε 
προ-άνοσο πρόβατο

μεταμόσχευση
στον άνθρωπο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.10. Οι δοκιμασίες μελέτης της ανθρώπινης αιμοποίησης. 

 

1.3.7. Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
 
Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων - αυτόλογη ή αλλογενής - στον 
άνθρωπο αποτελεί την υπέρτατη δοκιμασία μελέτης των HSCs (human repopulating 
cells, HRCs). Η μεταμόσχευση χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη εδώ και 
περίπου 40 χρόνια. Οι πρώτες δοκιμές μεταμόσχευσης μυελού έγιναν στα τέλη της 
δεκαετίας του ̓50 (Thomas et al 1957). Η ανακάλυψη του συστήματος 
ιστοσυμβατότητας HLA και η δυνατότητα ταυτοποίησης HLA-συμβατών δοτών 
επέτρεψε τις πρώτες επιτυχείς αλλογενείς μεταμοσχεύσεις τη δεκαετία του ̓70. Πολλές 
περιπτώσεις αιματολογικών κακοηθειών, λευχαιμιών και λεμφωμάτων 
αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία που καταστρέφει το μυελό των οστών 
(myeloablative) και η μεταμόσχευση HSCs χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της 
αιμοποίησης. Επιπλέον, κληρονομικές αιματολογικές παθήσεις, όπως οι 
θαλασσαιμίες, οι ανοσοανεπάρκειες, η αναιμία Fanconi (Buckley et al 1999, Antoine 
et al 2003, Guardiola et al 2000) αντιμετωπίζονται επιτυχώς με αλλογενή 
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μεταμόσχευση. Ωστόσο, για μεγάλο ποσοστό ασθενών υφίσταται ο περιορισμός της 
έλλειψης συμβατού δότη (Sevilla et al 2005, Haddad et al 1998). Για τις περιπτώσεις 
αυτές, η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί μια υποσχόμενη προοπτική.  
 

1.3.8. Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
 
Τα ανθρώπινα HSCs δεν είναι μορφολογικά αναγνωρίσιμα ούτε φαινοτυπικά 
χαρακτηρισμένα. Έχει μάλιστα προταθεί ότι πιθανώς δεν υπάρχει ένας 
πανομοιότυπος φαινότυπος για το σύνολο του πληθυσμού των HSCs. 
Οι διάφοροι πληθυσμοί πρόδρομων αιμοποιητικών κυττάρων μπορούν να 
αναγνωριστούν μέσω της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων πρωτεϊνών στην 
επιφάνειά τους, που χρησιμεύουν ως δείκτες επιφανείας. Έτσι, κύτταρα δεσμευμένα 
προς μια ή περισσότερες αιμοποιητικές σειρές εκφράζουν στην επιφάνειά τους 
ορισμένους δείκτες ειδικούς για κάθε σειρά. Η ανακάλυψη και ο χαρακτηρισμός 
πολυάριθμων τέτοιων δεικτών σε συνδυασμό με την τεχνολογία του 
κυτταροδιαχωριστή ροής (fluorescence-activated cell sorter, FACS), έχει δώσει τη 
δυνατότητα αναγνώρισης αλλά και απομόνωσης, μέσω θετικής ή αρνητικής επιλογής, 
συγκεκριμένων κυτταρικών υποπληθυσμών με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων 
έναντι ειδικών επιφανειακών αντιγόνων.  
Για παράδειγμα, η αρνητική επιλογή κυττάρων που εκφράζουν δείκτες Β-κυττάρων, Τ-
κυττάρων, ερυθράς και μυελικής σειράς δίνει έναν πληθυσμό εμπλουτισμένο σε 
προγονικά και αρχέγονα κύτταρα, που ονομάζεται lin-  (lineage negative).  
Η θετική επιλογή των αιμοποιητικών κυττάρων που εκφράζουν το αντιγόνο 
επιφανείας CD34 (CD34+ κύτταρα), αποτελεί την πλέον καθιερωμένη μέθοδο 
εμπλουτισμού (κατά 1000-2000 φορές) σε HSCs και χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο 
στην έρευνα όσο και στην κλινική πράξη, για τους σκοπούς της μεταμόσχευσης αλλά 
και της γονιδιακής θεραπείας (Berenson et al 1988, Berenson et al 1991, Shpall et al 
1994, Bensinger et al 1995, Schmitz et al 1995).  
Το αντιγόνο CD34 είναι μια sialomucin που εκφράζεται από το 1-5% των 
μονοπύρηνων κυττάρων του μυελού (Andrews et al 1986, Civin et al 1984). Η 
φυσιολογική του λειτουργία δεν είναι γνωστή, αλλά πιστεύεται ότι παίζει ρόλο σε 
αλληλεπιδράσεις με μόρια προσκόλλησης και στο homing (Healy et al 1995). 
Εκφράζεται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα του μυελού που έχουν κλωνογόνο ικανότητα in 
vitro, ενώ η έκφρασή του ελαττώνεται με την ωρίμανση των κυττάρων (Krause et al 
1996, Andrews et al 1989). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης επιφανείας CD34 δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση δείκτη ειδικό για τα HSCs, καθώς εκφράζεται και σε 
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δεσμευμένα προγονικά κύτταρα της μυελικής και λεμφικής σειράς (Larochelle et al 
1996), αλλά και σε μη αιμοποιητικά κύτταρα, όπως τα ενδοθηλιακά κύτταρα και οι 
εμβρυϊκοί ινοβλάστες (Brown et al 1991, Fina et al 1990, Baumhueter et al 1994, 
Greaves et al 1992, Peichev et al 2000, Asahara et al 1997). Επιπλέον, υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η έκφραση του αντιγόνου CD34 υφίσταται διακύμανση κατά τη διάρκεια 
του κυτταρικού κύκλου ή ανάλογα με την κατάσταση ενεργοποίησης των κυττάρων 
(Bhatia et al 1998, Nakamura et al 1999, Dao et al 2002, Ogawa 2002), ενώ 
υπάρχουν ενδείξεις ότι HSCs περιέχονται και στον CD34- πληθυσμό (Bhatia et al 
1998, Dao and Nolta 2000, Goodell et al 1997, Guenechea et al 2001, Zanjani et al 
1998, ανασκόπηση από: Engelhardt et al 2002, Goodell 1999). 
Ακόμα μεγαλύτερος εμπλουτισμός σε HSCs επιτυγχάνεται με διπλή επιλογή των 
CD34+/CD38- (ή CD34+/CD38lo) κυττάρων, τα οποία αποτελούν περίπου 1% των 
CD34+ κυττάρων (Terstappen et al 1991, Ηao et al 1995, Hao et al 1998, Civin et al 
1996, Bhatia et al 1997b). Η επιλογή των CD34+/c-kitlo (Kawashima et al 1996) και 
CD34+/HLA-DR- (Lu et al 1987) έχει επίσης προταθεί. Ένας άλλος δείκτης, πιο ειδικός 
από το δείκτη CD34 για τα ανθρώπινα υποψήφια HSCs, είναι το CD133 ή AC133 
(Gallacher et al 2000, Yin et al 1997, Bhatia 2001).  
Ένας εναλλακτικός τρόπος εμπλουτισμού του κυτταρικού πληθυσμού σε HSCs που 
αναφέρθηκε το 1996 από τους Goodell et al στηρίζεται στην ικανότητα των 
αρχέγονων κυττάρων να εξάγουν τη φθορίζουσα χρωστική Hoechst 33342, εξαιτίας 
της ύπαρξης στα κύτταρα αυτά μιας αντλίας παρόμοιας με την MDR (multiple drug 
resistance) (Zhou et al 2001, Goodell et al 1996, Goodell et al 1997, Uchida et al 
2001). Τα κύτταρα που έχουν την ικανότητα να εξάγουν αυτή τη χρωστική 
ονομάζονται “side population” και είναι εμπλουτισμένα σε HSCs. 
 

1.3.9. Πηγές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
 
Ανθρώπινα HSCs μπορούν να απομονωθούν - για χρήση στην έρευνα αλλά και στην 
κλινική πράξη - από τρεις διαφορετικές πηγές:  
(i) Απευθείας από το μυελό των οστών, όπου πρωτίστως εδράζονται, με 
αναρρόφηση.  
(ii) Από το περιφερικό αίμα. Ένα μικρό ποσοστό των HSCs βρίσκεται ανά πάσα 
στιγμή στην κυκλοφορία. Η χορήγηση κυτοκινών, όπως ο G-CSF, ή κυτταροτοξικών 
ουσιών προκαλεί κινητοποίηση των HSCs και έξοδό τους στο περιφερικό αίμα, από 
όπου μπορεί να γίνει συλλογή τους με αφαίρεση (Kronenwett et al 2000, Duhrsen et 
al 1988, Korbling and Andelini 2001). 
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(iii) Μια πηγή HSCs που ανακαλύφθηκε πιο πρόσφατα είναι το αίμα ομφάλιου λώρου 
(Gluckman et al 1989). Το αίμα ομφάλιου λώρου είναι πιο πλούσιο σε αρχέγονα 
κύτταρα από ό,τι ο μυελός. Συγκεκριμένα, έχει υπολογιστεί ότι περιέχει τριπλάσιο 
αριθμό κυττάρων με ικανότητα επαναπληθυσμοποίησης σε σχέση με το μυελό και 
εξαπλάσιο σε σχέση με το περιφερικό αίμα (Wang et al 1997). Επίσης, υπάρχουν 
ενδείξεις ότι τα HSCs του αίματος ομφάλιου λώρου έχουν μεγαλύτερη ικανότητα 
εγκατάστασης από αυτά του μυελού, γεγονός που αποδίδεται στην ανοσολογική τους 
ανωριμότητα (Holyoake et al 1999). Καθώς το αίμα ομφάλιου λώρου αποτελεί υλικό 
που συνήθως απορρίπτεται μετά τον τοκετό, η εκμετάλλευσή του για ερευνητικούς 
σκοπούς δεν εγείρει ιδιαίτερα ηθικά ζητήματα. Η συλλογή και συντήρηση 
εμπλουτισμένων σε HSCs κυττάρων ομφάλιου λώρου δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας τεράστιου μεγέθους τραπεζών κυττάρων για μεταμόσχευση. Ο μείζων 
περιορισμός στην αξιοποίησή τους για κλινικούς σκοπούς σήμερα είναι ο μικρός 
αριθμός κυττάρων, που δεν αρκεί για αποκατάσταση της αιμοποίησης σε ενήλικες 
(Sanz and Sanz 2002) και, επομένως, η δυνατότητα ex vivo πολλαπλασιασμού τους 
στο μέλλον αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ερευνητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος.  

 

1.4. Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα ως στόχοι γονιδιακής θεραπείας 
 
Τα HSCs αποτελούν έναν ιδανικό στόχο γονιδιακής θεραπείας (Karlsson et al 2002, 
Brenner 1996a) για πολλούς λόγους: 
(i) Λόγω της ικανότητας των HSCs για αυτο-ανανέωση, του τεράστιου δυναμικού 
πολλαπλασιασμού και του ιεραρχικού μοντέλου ανάπτυξης, η χορήγηση στον ασθενή 
ενός σχετικά μικρού αριθμού γενετικώς τροποποιημένων HSCs μπορεί να οδηγήσει 
στη μακροχρόνια - δυνητικά, δια βίου - παραγωγή κυττάρων όλων των αιμοποιητικών 
σειρών που φέρουν τη γενετική τροποποίηση (Karlsson 1991, Karlsson et al 2002). 
(ii) Καθώς η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί πλέον διαδικασία 
ρουτίνας στην κλινική πράξη, οι διαδικασίες συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων και 
χορήγησής τους στον ασθενή αποτελούν ήδη καθιερωμένες πρακτικές (Gaipa et al 
2003). Η δυνατότητα απομόνωσης και επαναχορήγησης αρχέγονων και προγονικών 
αιμοποιητικών κυττάρων δίνει τη δυνατότητα ex vivo γονιδιακής μεταφοράς (Εικόνα 
1.11). Αντίθετα, στις περισσότερες εφαρμογές γονιδιακής μεταφοράς σε άλλα είδη 
κυττάρων, το γενετικό υλικό πρέπει να χορηγηθεί in vivo και να κατανεμηθεί σε μια 
μεγάλη ανατομική περιοχή.  
(iii) Λόγω της πολυδυναμίας των HSCs, αλλά και της πιθανής πλαστικότητάς τους, η 
στόχευση των HSCs προσφέρει τη δυνατότητα θεραπευτικής αντιμετώπισης ενός 
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ευρέως φάσματος κληρονομικών και επίκτητων, αιματολογικών και μη, νοσημάτων 
(Πίνακας 1.1). Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν κληρονομικές ανοσοανεπάρ-
κειες, αιμοσφαιρινοπάθειες και θαλασσαιμικά σύνδρομα, αιμορροφιλίες, αιματο-
λογικές κακοήθειες, καταστολή του μυελού από χημειοθεραπεία κ.α. Πρακτικά, κάθε 
ασθένεια που οφείλεται στην ελαττωματική παραγωγή ή λειτουργία υποπληθυσμών 
αιμοποιητικών κυττάρων και η οποία μπορεί να θεραπευτεί με μεταμόσχευση μυελού, 
επιδέχεται θεραπεία μέσω γονιδιακής μεταφοράς σε HSCs. Επιπλέον, καθώς τα 
ώριμα αιμοποιητικά κύτταρα κατανέμονται στη συστηματική κυκλοφορία, τα HSCs 
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε κυτταρικές θεραπείες ως μέσα για την 
παραγωγή και συστηματική χορήγηση θεραπευτικών πρωτεϊνών (π.χ. παραγόντων 
πήξης για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας: Moayeri et al 2005). 

συλλογή κυττάρων             
από μυελό ή κινητοποιημένο 

περιφερικό αίμα
επιλογή CD34+ κυττάρων

διέγερση με κυτοκίνεςπροετοιμασία ιϊκού φορέα

διαμόλυνσημεταμόσχευσηανάλυση

διαγονίδιο

μετάγραφο

πρωτεΐνη

 
Εικόνα 1.11. Διαγραμματική απεικόνιση των πρωτοκόλλων γονιδιακής θεραπείας που 
στοχεύει HSCs. Κύτταρα απομονώνονται από το μυελό ή από το περιφερικό αίμα μετά 
από κινητοποίηση, εμπλουτίζονται σε HSCs μέσω επιλογής των CD34+ κυττάρων, 
καλλιεργούνται παρουσία κυτοκινών και διαμολύνονται με το φορέα πριν 
επαναχορηγηθούν στον ασθενή. (Προσαρμογή από: Ferguson et al 2005, Trends 
Biotechnol.) 
 

 
Στη συνέχεια αναφέρονται οι κύριες εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας που στοχεύει 
HSCs στις οποίες επικεντρώνεται η τρέχουσα έρευνα. 
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1.4.1. Μεταφορά γονιδίων - δεικτών 
 
Οι πρώτες κλινικές δοκιμές γονιδιακής μεταφοράς σε HSCs αφορούσαν ως επί το 
πλείστον τη μεταφορά γονιδίων - δεικτών (gene marking) (Brenner 1996b). Το κύριο 
γονίδιο - δείκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το γονίδιο αντίστασης στη νεομυκίνη 
(neo). Αυτές οι δοκιμές έγιναν στα πλαίσια αυτόλογων μεταμοσχεύσεων και δεν 
απέβλεπαν σε κάποιο άμεσο όφελος για τον ασθενή, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της γονιδιακής μεταφοράς σε 
HSCs με ογκορετροϊικούς φορείς.  
Επίσης, οι κλινικές δοκιμές αυτές προσέφεραν τη δυνατότητα μελέτης της κλωνικής 
προέλευσης των HSCs. Καθώς η κάθε θέση ενσωμάτωσης ενός ρετροϊικού φορέα 
είναι μοναδική, η ανίχνευση ενός μοναδικού ένθετου προϊού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως γενετικός δείκτης ενός μεμονωμένου διαμολυσμένου κυττάρου, 
γεγονός που επιτρέπει την in vivo παρακολούθηση της τύχης των HSCs που 
σημαδεύτηκαν ex vivo. Τέτοιες κλινικές δοκιμές χρησίμευσαν για τη μελέτη των 
ιδιοτήτων των HSCs: η ανίχνευση ενός μοναδικού ένθετου προϊού σε πληθυσμούς 
της λεμφικής και μυελικής σειράς οδήγησε στο συμπέρασμα της κλωνικής 
προέλευσης των κυττάρων αυτών από ένα HSC.  
Μεταφορά γονιδίων - δεικτών χρησιμοποιήθηκε επίσης για να απαντηθεί το ερώτημα 
αν τα κύτταρα του μυελού που συλλέγονται από ασθενείς με κακοήθεις παθήσεις σε 
ύφεση και επαναχορηγούνται ως θεραπεία διάσωσης μετά από υψηλής δόσης 
χημειοθεραπεία, συμβάλλουν στην υποτροπή ή αν, εναλλακτικά, η υποτροπή 
προέρχεται από υπολειμματικά κακοήθη κύτταρα του ασθενούς. Μελέτες σε ασθενείς 
με οξεία μυελογενή λευχαιμία (Brenner et al 1993), νευροβλάστωμα (Rill et al 1994) 
και χρόνια μυελογενή λευχαιμία (Deisseroth et al 1994) έδειξαν ότι οι συλλογές 
περιείχαν κακοήθη κύτταρα που συνεισέφεραν στην υποτροπή. 
 

1.4.2. Προστασία του μυελού από κυτταροτοξικά φάρμακα 
 
Η καταστολή του μυελού αποτελεί τον κύριο παράγοντα που περιορίζει τη δυνατότητα 
χορήγησης χημειοθεραπείας σε διάφορες κακοήθεις παθήσεις. Το γονίδιο MDR1 
(multiple drug resistance 1) κωδικοποιεί μια γλυκοπρωτεΐνη που αποτελεί μια 
διαμεμβρανική αντλία η οποία εξάγει ενεργώς από το κύτταρο διάφορα κυτταροτοξικά 
φάρμακα, όπως ανθρακυκλίνες, αλκαλοειδή της vinca, ταξάνες και 
επιποδοφυλλοτοξίνες. Με τη μεταφορά του γονιδίου MDR1 σε HSCs επιχειρείται η 
προστασία του μυελού ασθενών με κακοήθη νοσήματα από τη δράση κυτταροτοξικών 
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φαρμάκων (Moscow et al 1999, Abonour et al 2000, Hesdorffer et al 1998, D'Hondt 
et al 2001, Schiedlmeier et al 2002). Άλλα γονίδια, εκτός του MDR1, που παρέχουν 
προστασία των HSCs, είναι μια παραλλαγή του γονιδίου DHFR (dihydrofolate 
reductase) για προστασία από τη μεθοτρεξάτη (Williams et al 1987, Corey et al 1990, 
Zhao et al 1994, Li et al 1994, Patel et al 1997), το γονίδιο MGMT (methylguanine-
DNA methyltransferase) και άλλα γονίδια που κωδικοποιούν αλκυλοτρανσφεράσες 
για προστασία από τις νιτροζουρίες (Moritz et al 1995, Allay et al 1995, Maze et al 
1996, Maze et al 1997) κλπ. 
 

1.4.3. Θεραπεία μονογονιδιακών γενετικών νοσημάτων 
 
Ένας πολύ υποσχόμενος στόχος γονιδιακής μεταφοράς σε HSCs αποτελεί η 
θεραπεία μονογονιδιακών γενετικών νοσημάτων του αιμοποιητικού συστήματος. 
Μεταξύ αυτών, η SCID-X1 αποτελεί το πρώτο νόσημα στο οποίο έχει επιτευχθεί ίαση 
μέσω γονιδιακής θεραπείας, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής 
επιτυχία στο χώρο της γονιδιακής θεραπείας εν γένει (Hacein-Bey-Abina et al 2002). 
Η γονιδιακή θεραπεία της SCID-X1 περιλαμβάνει τη συλλογή αυτόλογων CD34+ 
κυττάρων από τους ασθενείς, τη διαμόλυνσή τους με ρετροϊικό φορέα βασιζόμενο 
στον ιό MMLV (Moloney Murine Leukemia Virus) που φέρει ένα λειτουργικό γονίδιο γc 
και την επαναχορήγησή τους στους ασθενείς χωρίς προετοιμασία (conditioning) του 
μυελού.  
Κλινικές μελέτες γονιδιακής θεραπείας και άλλων μονογονιδιακών νοσημάτων 
βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως της ADA-SCID, της χρόνιας κοκκιωματώδους νόσου 
(chronic granulomatous disease, CGD), της αναιμίας Fanconi, της νόσου Gaucher και 
άλλων θησαυρισμώσεων, ενώ σε προκλινικό στάδιο δοκιμών βρίσκεται η γονιδιακή 
θεραπεία της β-θαλασσαιμίας.  
 

1.4.4. Αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών 
 
Η γονιδιακή θεραπεία αιματολογικών κακοηθειών ακολουθεί ποικίλες στρατηγικές. 
Γενικά, στοχεύει είτε (i) τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα αποσκοπώντας στη “διόρθωση” ή 
στην άμεση θανάτωσή τους μέσω μεταφοράς “γονιδίων αυτοκτονίας” (“suicide gene 
therapy”) (Εικόνα 1.12), είτε (ii) κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (Τ 
λεμφοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα) με στόχο τη διέγερσή τους εναντίον των 
κακοήθων κυττάρων και την έμμεση θανάτωση των τελευταίων (Brenner 2001). 
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          Κύτταρο                          Νοσήματα 
 
Λεμφοκύτταρο 

 
Σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας 

 • SCID (ADA-SCID, SCID-X1) 
 • σύνδρομο Wiskott-Aldrich 
 • αγαμμασφαιριναιμία 
 • συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια 
 • σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) 
 Λοιμώξεις 
 • λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) 
 • λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr (EBV) 
 Κακοήθειες 
 • νόσος Hodgkin 
 • λεμφώματα 
 
Ερυθροκύτταρο 

 
Θαλασσαιμίες 

 Αιμοσφαιρινοπάθειες 
 • δρεπανοκυτταρική αναιμία 
 Αιμολυτικές αναιμίες 
 • έλλειψη G6PD 
 
Μονοκύτταρο 

 
Θησαυρισμώσεις 

• νόσος Gaucher  
• μουκοπολυσακχαριδώσεις 
• σύνδρομο Hurler 
• σύνδρομο Fabry 

 
Κοκκιοκύτταρο 

 
Λειτουργικές διαταραχές 

• χρόνια κοκκιωματώδης νόσος 
Λοιμώξεις 
 

Μεγακαρυοκύτταρο Λειτουργικές διαταραχές αιμοπεταλίων 
 

Αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο Προστασία από χημειοθεραπεία 
Σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού 

• αναιμία Fanconi 
Κακοήθειες 

• χρόνια μυελογενής αναιμία 

 
Πίνακας 1.1 Νοσήματα που μπορούν θεωρητικά να αντιμετωπιστούν με γονιδιακή 
θεραπεία που στοχεύει HSCs ανάλογα με το είδος του αιμοποιητικού κυττάρου που 
φέρει τη διαταραχή. 
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HSV-tk καρκινικό κύτταρο

κινάση θυμιδίνης

ganciclovir
(προ-φάρμακο)

P-ganciclovir
(δραστική ουσία)

HSV-tk καρκινικό κύτταρο

κινάση θυμιδίνης

ganciclovir
(προ-φάρμακο)

P-ganciclovir
(δραστική ουσία)

 

Εικόνα 1.12. Στρατηγική εκλεκτικής θανάτωσης καρκινικών κυττάρων μέσω 
μεταφοράς του “γονιδίου αυτοκτονίας” HSV-tk (Herpes simplex virus - thymidine 
kinase), του οποίου η έκφραση καθιστά τα κύτταρα ευαίσθητα στη δράση του προ-
φαρμάκου ganciclovir.  

 
1.5. Φορείς γονιδιακής μεταφοράς 

 
Η γονιδιακή μεταφορά επιτελείται μέσω συστημάτων που καλούνται φορείς (vectors). 
Οι φορείς γονιδιακής μεταφοράς πρέπει να εξασφαλίζουν τις εξής λειτουργίες: (i) τη 
μεταφορά του διαγονιδίου μέσα στο κύτταρο - στόχο και ειδικότερα στον πυρήνα, (ii) 
την προστασία του διαγονιδίου από αποδόμηση και (iii) την έκφραση του διαγονιδίου 
εντός του κυττάρου - στόχου.  
Σήμερα αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο περιοριστικός παράγοντας που θα καθορίσει 
την ταχύτητα εφαρμογής της γονιδιακής θεραπείας στην κλινική πράξη αποτελεί η 
ανάπτυξη κατάλληλων φορέων (Bordignon and Roncarolo 2002). 
Ο ιδανικός φορέας πρέπει να διαμεσολαβεί την αποτελεσματική εισαγωγή του 
εξωγενούς γενετικού υλικού στα κύτταρα και να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητά του 
όσον αφορά το επίπεδο, τη διάρκεια και την ιστοειδικότητα της έκφρασης. 
Συγκεκριμένα, ο ιδανικός φορέας πρέπει να εξασφαλίζει: 

• υψηλή απόδοση διαμόλυνσης 
• διαμόλυνση μη διαιρούμενων κυττάρων 
• στόχευση κυττάρων 
• διαρκή και ρυθμιζόμενη έκφραση του διαγονιδίου 
• ασφάλεια 
• δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου μεγέθους ένθετου DNA 
• δυνατότητα παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα  
• χαμηλό κόστος 
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Οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρεί ένας φορέας ποικίλουν ανάλογα με κάθε 
εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας, τόσο ως προς τα επίπεδα έκφρασης του 
διαγονιδίου που απαιτούνται για αλλαγή του φαινοτύπου (για παράδειγμα, χαμηλά 
επίπεδα έκφρασης μπορεί να αρκούν για τη διόρθωση της διαταραχής πήξης στην 
αιμορροφιλία, ενώ αντίθετα για τη διόρθωση του φαινοτύπου στη θαλασσαιμία 
χρειάζεται υψηλού επιπέδου έκφραση), όσο και ως προς τη ρύθμιση της έκφρασης. 
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένας ιδανικός φορέας που να συγκεντρώνει όλες 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις και η επιλογή του κατάλληλου φορέα εξαρτάται από τη 
δεδομένη εφαρμογή, ανάλογα με τη φύση του νοσήματος και το κύτταρο - στόχο 
(Thomas et al 2003).  
Καθώς για τις περισσότερες εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας που στοχεύουν HSCs 
απαιτείται η έκφραση του μεταφερόμενου γονιδίου στα ώριμα κύτταρα που θα 
προκύψουν από τα HSCs μετά από μια μακρά σειρά κυτταρικών διαιρέσεων και 
καθώς τα HSCs έχουν ένα τεράστιο δυναμικό πολλαπλασιασμού, ο φορέας πρέπει να 
εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη παραμονή του στα κύτταρα. Επίσης, η διαδικασία της 
γονιδιακής μεταφοράς δεν πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργικότητα των HSCs, 
δηλαδή την ικανότητα αυτοαναπαραγωγής, επαναπληθυσμοποίησης και την 
κλωνογόνο ικανότητα. 
 

1.5.1. Ιϊκοί φορείς 
 
Οι ιοί αποτελούν φυσικούς φορείς γενετικού υλικού. Το γεγονός ότι έχουν εξελικτικά 
αναπτύξει την ικανότητα να μεταφέρουν το γενετικό τους υλικό σε κύτταρα - ξενιστές 
ενέπνευσε τη χρήση τους ως οχημάτων γονιδιακής μεταφοράς. Η ανάπτυξη ιϊκών 
φορέων εκμεταλλεύεται αυτή τη φυσική ικανότητα των ιών με την τεχνητή παραγωγή 
ιϊκών σωματιδίων τα οποία μεταφέρουν το θεραπευτικό γονίδιο εντός των κυττάρων. 
Αυτά τα ιϊκά σωματίδια έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διατηρούν την ικανότητα 
αποτελεσματικής εισόδου στα κύτταρα αλλά, αντίθετα με τους αγρίου τύπου ιούς, να 
στερούνται της ικανότητας αναπαραγωγής μέσα στα κύτταρα και επομένως της 
μολυσματικότητάς τους. Η μεταφορά ενός ιϊκού φορέα σε κύτταρα αναφέρεται ως 
διαμόλυνση (transduction) σε αντιδιαστολή με τη μόλυνση (infection) από τον αγρίου 
τύπου ιό.  
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1.5.1.1. Ρετροϊικοί φορείς 
 
Οι ρετροϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια RNA ιών που ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 
αιώνα. Απέκτησαν το όνομά τους από το μοναδικό σύστημα αντιγραφής του 
γονιδιώματός τους κατόπιν της εισόδου τους στα κύτταρα, μέσω αντίστροφης 
μεταγραφής του RNA τους σε DNA διπλής έλικας το οποίο ενσωματώνεται μόνιμα στο 
γονιδίωμα του κυττάρου - ξενιστή και ονομάζεται προ-ιός (Kay et al 2001, Brenner 
and Malech 2003). 
Το γονιδίωμα των ρετροϊών αποτελείται από δύο πανομοιότυπα αντίγραφα ενός 
μορίου RNA μήκους 7-11 kb που περιέχει τα γονίδια gag, pol και env (Eisenman and 
Vogt 1978) (Εικόνα 1.13). Το γονίδιο pol κωδικοποιεί πρωτεΐνες που χρησιμεύουν για 
την αντίστροφη μεταγραφή του γονιδιώματος του ιού σε DNA διπλής έλικας καθώς και 
για την ενσωμάτωση αυτού στο γονιδίωμα του κυττάρου - στόχου (Goff and Lobel 
1987). Το ιϊκό γενετικό υλικό περιβάλλεται από μια πυρηνική κάψα (nucleocapsid), 
αποτελούμενη από πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το γονίδιο gag, η οποία με 
τη σειρά της περιβάλλεται από ένα φάκελο (envelope) προερχόμενο από την 
κυτταρική μεμβράνη του κυττάρου στο οποίο παράχθηκε ο ιός (Darlix et al 1995). Ο 
φάκελος του ιού περιέχει ιϊκές γλυκοπρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το γονίδιο 
env, οι οποίες αλληλεπιδρούν με κυτταρικούς υποδοχείς και χρησιμεύουν για την 
προσκόλληση του ιού στα κύτταρα - στόχους. H πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το 
γονίδιο env καθορίζει τον τροπισμό του ιού, δηλαδή το φάσμα των κυττάρων - 
στόχων που μπορούν να μολυνθούν από αυτόν.  
Οι ρετροϊοί διακρίνονται σε τρεις κύριες ομάδες: τους ογκορετροϊούς, τους spuma-ιούς 
και τους lenti-ιούς (Brenner and Malech 2003). 

env

gag

pol

φάκελος

κάψα

ιϊκό RNA

env

gag

pol

env

gag

pol

φάκελος

κάψα

ιϊκό RNA

 
Εικόνα 1. 13. Οι δομικές και λειτουργικές πρωτεΐνες ενός ρετροϊού και τα γονίδια από 
τα οποία κωδικοποιούνται. 
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Εικόνα 1. 14. Ο κύκλος ζωής ενός ρετροϊού. Κατόπιν δέσμευσης της πρωτεΐνης του 
φακέλου στον υποδοχέα της επιφάνειας του κυττάρου - στόχου, το περιεχόμενο της 
ιϊκής κάψας διοχετεύεται στο κυτταρόπλασμα, όπου λαμβάνει χώρα η αντίστροφη 
μεταγραφή με μετατροπή του RNA του ιϊκού γονιδιώματος σε DNA διπλής έλικας και 
στη δημιουργία του συμπλόκου προ-ενσωμάτωσης (preintegration complex, PIC). Το 
τελευταίο παραμένει στο κυτταρόπλασμα έως ότου η κατάρρευση της πυρηνικής 
μεμβράνης κατά τη μίτωση να του επιτρέψει την πρόσβαση στον πυρήνα οπότε και 
ενσωματώνεται στο γονιδίωμα του κυττάρου μέσω μιας ιντεγκράσης (Bushman 2002). 
Με αυτό τον τρόπο το DNA του προϊού αντιγράφεται σε κάθε κυτταρικό κύκλο ως 
αναπόσπαστο τμήμα του γονιδιώματος του κυττάρου και μεταγράφεται σε RNA, το 
οποίο μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα και μεταφράζεται στις ιϊκές πρωτεΐνες, οι 
οποίες μαζί με το ιϊκό RNA σχηματίζουν νέα ιϊκά σωματίδια, ικανά να μολύνουν άλλα 
κύτταρα. 

 
1.5.1.1.α. Ογκορετροϊικοί φορείς 

 
Οι ογκορετροϊικοί φορείς (retroviral vectors, RV) έχουν αναπτυχθεί από 
ογκορετροϊούς μετά από τροποποίησή τους έτσι ώστε να διατηρούν την ικανότητα να 
μεταφέρουν γενετικό υλικό στα κύτταρα (δηλαδή να εισάγουν στα κύτταρα και να 
ενσωματώνουν στο γονιδίωμα γενετικό υλικό), χωρίς όμως να έχουν την ικανότητα να 
αναπαράγονται (δηλαδή να παράγουν νέα ιϊκά σωματίδια στα κύτταρα - στόχους) 
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(Εικόνες 1.14 και 1.15). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αφαίρεσης των γονιδίων που είναι 
υπεύθυνα για τη μολυσματικότητα του ιού από το ιϊκό γονιδίωμα και διατήρησης μόνο 
των γενετικών αλληλουχιών που χρειάζονται για την αποτελεσματική διαμόλυνση του 
κυττάρου - στόχου. Η αφαίρεση των περισσότερων ιϊκών γονιδίων από το φορέα 
εξασφαλίζει την αδυναμία αναπαραγωγής του ιού, την έλλειψη έκφρασης ιϊκών 
πρωτεϊνών στο κύτταρο - στόχο διαμόλυνσης (οι οποίες μπορεί να διεγείρουν 
ανοσολογική απάντηση) και, επιπλέον, δημιουργεί χώρο για την εισαγωγή του προς 
μεταφορά γενετικού υλικού στο φορέα.  
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Εικόνα 1. 15. Διαμόλυνση μέσω ενός ρετροϊικού φορέα. Αντίθετα με την περίπτωση 
μόλυνσης από ιό ικανό για αναπαραγωγή, δεν συμβαίνει παραγωγή νέων ιϊκών 
σωματιδίων από το κύτταρο - στόχο.  

 

Ένα καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη των ρετροϊικών φορέων ήταν ο διαχωρισμός 
των in cis και in trans στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιού (Mann et al 
1983, Μiller 1990). Οι φορείς διατηρούν μόνο τις απαραίτητες in cis αλληλουχίες: LTR 
(long terminal repeats), ψ (psi, packaging signal), ppt (polypurine tract), pbs (primer 
binding sites), splice donor (SD) site και splice acceptor (SA) site. Όλα τα γονίδια που 
κωδικοποιούν τις απαραίτητες δομικές και λειτουργικές πρωτεΐνες του ιϊκού 
σωματιδίου (gag, pol, env) απομακρύνονται από το φορέα και η έκφρασή τους 
εξασφαλίζεται in trans από σταθερά διαμολυσμένες κυτταρικές σειρές που έχουν 
ειδικά αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και ονομάζονται “κυτταρικές σειρές - παραγωγοί” 
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ή “κυτταρικές σειρές πακεταρίσματος” (producer cell lines, packaging cell lines). 
Μάλιστα στις νεότερες γενεές παραγωγών κυτταρικών σειρών τα γονίδια gag-pol και 
env έχουν χωριστεί σε δύο (2η γενεά) ή τρία (3η γενεά) διαφορετικά πλασμίδια, 
σταθερά ενσωματωμένα σε ξεχωριστά σημεία του γονιδιώματος. Αυτό μειώνει την 
πιθανότητα παραγωγής ιού ικανού για αναπαραγωγή (replication competent 
retrovirus, RCR) μέσω ανασυνδυασμού (Dull et al 1998) (Εικόνα 1.16).  
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Εικόνα 1.16. Παραγωγή ενός ρετροϊικού φορέα δεύτερης γενεάς. (α) Από το 
πλασμίδιο που μεταφέρεται στα κύτταρα αφαιρούνται όλα τα γονίδια που 
κωδικοποιούν ιϊκές πρωτεΐνες και στη θέση τους εισάγεται το θεραπευτικό γονίδιο. (β) 
Το πλασμίδιο αυτό εισάγεται σε κυτταρικές σειρές - παραγωγούς σταθερά 
διαμολυσμένες με τα γονίδια που κωδικοποιούν τις δομικές και λειτουργικές πρωτεΐνες 
του ιού (gag, pol και env) σε δύο χωριστά πλασμίδια ώστε οι πρωτεΐνες αυτές να 
παρέχονται in trans.  

 

Η αντικατάσταση της γλυκοπρωτεϊνης του ιϊκού φακέλου με πρωτεΐνη προερχόμενη 
από άλλο ιό (pseudotyping) οδηγεί σε αλλαγή του τροπισμού. Με αυτό τον τρόπο, 
ρετροϊικοί φορείς με ποικιλία τροπισμού έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία 
επιτρέποντας τη διαμόλυνση διαφορετικών ειδών κυττάρων. Οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες env πρωτεΐνες είναι οι: wild-type amphotropic, GALV (gibbon ape 
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leukemia virus), VSV-G (vesicular stomatitis virus-glycoprotein) (Burns et al 1993, 
Emi et al 1991, Kavanaugh et al 1994, Pedersen et al 1997) κ.α. Η επιλογή της 
πρωτεΐνης του φακέλου μεταβάλλει εκτός από τον τροπισμό και τη μηχανική 
σταθερότητα του ιϊκού σωματιδίου. Για παράδειγμα η χρήση της πρωτεΐνης VSV-G, 
εκτός από τον ευρύτατο τροπισμό που προσφέρει (pantropic), διευκολύνει και τους 
χειρισμούς του ιϊκού φορέα (υπερφυγοκέντρηση για συγκέντρωση του φορέα, 
επαναλαμβανόμενους κύκλους κατάψυξης - απόψυξης) (Arai et al 1999, Ory et al 
1996). 
 
Η δυνατότητα διαμόλυνσης προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων με ικανότητα 
επαναπληθυσμοποίησης με ρετροιϊκούς φορείς αναδείχτηκε πριν 20 χρόνια (Keller et 
al 1985). Έκτοτε έγιναν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας αλλά και της ασφάλειας των φορέων αυτών (Bordignon et al 
1989, Moore et al 1992, Wells et al 1995, Xu et al 1995). Γύρω στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 έγινε εφικτή η διαμόλυνση κυττάρων με ικανότητα 
μακροπρόθεσμης επαναπληθυσμοποίησης σε μεγάλα ζώα με απόδοση σε επίπεδα 
τέτοια (>5%) που επέτρεψαν την έναρξη κλινικών μελετών με θεραπευτικό στόχο 
(Gaspar et al 2004, Cavazzana-Calvo et al 2000, Aiuti et al 2002). Οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενοι ογκορετροϊικοί φορείς βασίζονται σε gamma-ρετροϊούς και κυρίως 
σε ογκορετροϊούς ποντικού όπως ο MMLV (Cepko et al 1984) και έχουν 
χρησιμοποιηθεί για γονιδιακή μεταφορά σε ανθρώπινα προγονικά/αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα τόσο σε in vitro όσο και σε in vivo μελέτες, καθώς και σε 
κλινικές δοκιμές (Cassel et al 1993, Dick et al 1991, van Hennik et al 1998, von Kalle 
et al 1994, Walsh et al 1995). Λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας, οι ρετροϊικοί φορείς 
αποτελούν τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους φορείς σε κλινικές μελέτες 
γονιδιακής θεραπείας γενικότερα (http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical) και τους 
αποκλειστικά χρησιμοποιούμενους φορείς σε όλες τις μέχρι σήμερα κλινικές μελέτες 
γονιδιακής μεταφοράς που στοχεύει HSCs ειδικότερα (Kohn et al 2003). 
 

1.5.1.1.β. Spuma- ιϊκοί φορείς 
 
Πρόκειται για μια κατηγορία μη παθογόνων ρετροϊών, με κύριο εκπρόσωπο τον 
human foamy virus (HFV). Στα πλεονεκτήματα των φορέων που βασίζονται σε 
spuma-ιούς περιλαμβάνονται η αποτελεσματικότερη διαμόλυνση ανθρώπινων HSCs 
και η μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με τους ογκορετροϊικούς φορείς (Josephson 
et al 2002, Josephson et al 2004, Vassilopoulos et al 2003). Οι φορείς αυτοί 
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αποτελούν υποσχόμενα συστήματα γονιδιακής θεραπείας, εφόσον ξεπεραστούν 
προβλήματα ασφάλειας μέσω περαιτέρω αφαίρεσης στοιχείων του ιϊκού γονιδιώματος 
(Brenner and Malech 2003). 

 
1.5.1.1.γ. Lenti-ιϊκοί φορείς 

 
Οι lenti-ιϊκοί φορείς (lentiviral vectors, LV) προέρχονται από τον ιό HIV-1 (human 
immunodeficiency virus-type 1) (Naldini et al 1996, Miyoshi et al 1999, Woods et al 
2002) καθώς και από άλλους lenti-ιούς, όπως ο SIV (simian immunodeficiency virus) 
(Schnell et al 2000), o BIV (bovine immunodeficiency virus) (Berkowitz et al 2001), ο 
FIV (feline immunodeficiency virus) (Poeschla et al 1998), ο EIAV (equine infectious 
anemia virus) (Yamada et al 2001) κ.α.  
Το μεγάλο πλεονέκτημα των LV είναι ότι, αντίθετα με τους RV, έχουν την ιδιότητα να 
διαμολύνουν μη διαιρούμενα κύτταρα, καθώς διαθέτουν ένα στοιχείο πυρηνικής 
εντόπισης (nuclear localization element) (Gallay et al 1997, Lewis et al 1992, von 
Schwedler et al 1994, Akkina et al 1996, Zennou et al 2000). Το σύμπλεγμα προ-
ενσωμάτωσης (preintegration complex, PIC) των LV είναι πολύ σταθερό, μπορεί να 
παραμείνει στο κυτταρόπλασμα έως και 3 εβδομάδες (Stevenson et al 1990) και 
εισέρχεται μέσω ενεργού μεταφοράς στον πυρήνα διαμέσου ενός πυρηνικού πόρου 
(Bukrinsky et al 1992, Emerman and Malim 1998, Gallay et al 1996). Εξαιτίας αυτού, 
οι lenti-ιϊκοί φορείς μπορούν να διαμολύνουν διάφορα είδη μη διαιρούμενων 
κυττάρων, όπως νευρώνες, κύτταρα των παγκρεατικών νησιδίων, μυοκύτταρα, 
μονοκύτταρα (Giannoukakis et al 1999, Kafri et al 1997, Zufferey et al 1997, Blomer 
et al 1997, Weinberg et al 1991) καθώς και μη διαιρούμενα αιμοποιητικά κύτταρα 
(Woods et al 2000, Case et al 1999, Reiser et al 1996). Ωστόσο, η διαμόλυνση του 
μη διαιρούμενου κλάσματος του κυτταρικού πληθυσμού είναι και πάλι λιγότερο 
αποτελεσματική σε σχέση με αυτή των ενεργώς διαιρούμενων κυττάρων (Korin and 
Zack 1998, Zack et al 1990, Roesler et al 2002, Sutton et al 1999). 
Οι φορείς που βασίζονται στον HIV-1 είναι οι πλέον μελετημένοι μεταξύ των LV. LV 
που βασίζονται στον HIV-1 διαμολύνουν ανθρώπινα HSCs πιο αποτελεσματικά από 
τους RV (Sutton et al 1998, Case et al 1999, Miyoshi et al 1999, Uchida et al 1998). 
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των LV σε σχέση με τους RV είναι ότι, λόγω της 
σταθερότητας του RNA τους, μπορούν να μεταφέρουν πολύπλοκες κασέτες 
έκφρασης που περιλαμβάνουν ιντρόνια και γονιδιωματικές αλληλουχίες, οι οποίες σε 
πολλές εφαρμογές είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ιστο-ειδικής 
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έκφρασης του διαγονιδίου, π.χ. της β-σφαιρίνης (May et al 2000, Pawliuk et al 2001, 
Imren et al 2002, Imren et al 2004).  
Η παραγωγή των βασιζόμενων στον HIV-1 φορέων, όπως και των RV, ακολουθεί την 
αρχή του διαχωρισμού των in cis και in trans στοιχείων, δηλαδή βασίζεται σε 
κυτταρικές σειρές - παραγωγούς. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να 
προκύψει ο αγρίου τύπου μολυσματικός ιός HIV-1 μέσω ανασυνδυασμού, έχουν γίνει 
εκτεταμένες επιπλέον τροποποιήσεις του ιϊκού γονιδιώματος. Οι τρίτης γενεάς LV 
διατηρούν μόνο τα 3 από τα 9 γονίδια του ιού (gag, pol και rev). Ο φορέας που 
εισάγεται στα κύτταρα - στόχους περιέχει λιγότερο από το 5% του γονιδιώματος του 
ιού, ενώ τα πλασμίδια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του φορέα συνολικά 
διατηρούν λιγότερο από το 25% του ιϊκού γονιδιώματος (Delenda 2004).  
Μια επιπλέον τροποποίηση είναι η ανάπτυξη των λεγόμενων SIN (self-inactivating) 
φορέων με την εξάλειψη της περιοχής U3 του ιϊκού υποκινητή LTR (long terminal 
repeat). Αυτό εξασφαλίζει αυξημένη ασφάλεια με τους εξής τρόπους: (i) καθιστά τον 
ισχυρό ιϊκό υποκινητή LTR μεταγραφικώς ανενεργό, ελαττώνοντας την πιθανότητα 
ενεργοποίησης κυτταρικών πρωτο-ογκογονιδίων, (ii) εμποδίζει την παραγωγή ιϊκών 
μεταγράφων που περιέχουν το packaging signal, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα 
παραγωγής μολυσματικού ιού, (iii) μειώνει ακόμα περισσότερο την ομολογία και τη 
δυνατότητα ανασυνδυασμού με τον άγριου τύπου ιό HIV-1. Ωστόσο, εξαιτίας των 
τροποποιήσεων αυτών, η έκφραση του διαγονιδίου από φορείς SIN είναι συνήθως 
χαμηλή, σε επίπεδα που συχνά δεν αρκούν για θεραπευτικό αποτέλεσμα (Woods et 
al 2000, Miyoshi et al 1999, Woods et al 2002). 
 
Πολύ πρόσφατα έγινε εισαγωγή των LV σε κλινικές μελέτες. Η πρώτη κλινική δοκιμή 
που χρησιμοποιεί φορέα βασιζόμενο στον HIV-1 εγκρίθηκε το 2003 στις ΗΠΑ και 
αφορά τη μεταφορά αντι-νοηματικών (anti-sense) αλληλουχιών σε λεμφοκύτταρα 
ασθενών με λοίμωξη από τον ιό HIV (MacGregor 2001, Manilla et al 2005). 
Επιπλέον, πολύ σύντομα αναμένεται η έναρξη κλινικής μελέτης στη Γαλλία που 
αφορά στη χορήγηση αυτόλογων CD34+ κυττάρων διαμολυσμένων με lenti-ιϊκό φορέα 
που φέρει το φυσιολογικό γονίδιο της β σφαιρίνης σε άτομα που πάσχουν από β-
θαλασσαιμία (Leboulch P, 13th Annual Congress of the ESGT, 2005).  
 

1.5.1.2. Αδενοϊικοί φορείς 
 
Οι αδενοϊοί είναι DNA ιοί χωρίς φάκελο που προκαλούν κοινές λοιμώξεις του 
ανώτερου αναπνευστικού. Οι αδενοϊικοί φορείς (adenoviral vectors, AV) προέκυψαν 
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μετά από γενετική τροποποίηση των αγρίου τύπου αδενοϊών, ώστε να στερούνται 
μολυσματικότητας (“gutless”). Χρησιμοποιούνται ευρέως στη γονιδιακή θεραπεία, 
καθώς επιτυγχάνουν πολύ αποτελεσματική διαμόλυνση κυττάρων. Αποτελούν τους 
δεύτερους σε χρήση φορείς μετά τους RV σε κλινικές δοκιμές γονιδιακής θεραπείας εν 
γένει. Αντίθετα με τους ρετροϊούς, οι αδενοϊοί δεν ενσωματώνουν το γονιδίωμά τους 
στα κύτταρα και επομένως οι αδενοϊικοί φορείς προκαλούν μόνο παροδική 
διαμόλυνση κυττάρων (Volpers and Kochanek 2004). Εξαιτίας αυτού η χρησιμότητά 
τους για γονιδιακή μεταφορά σε HSCs είναι πολύ περιορισμένη. Το κύριο πρόβλημα 
των αδενοϊικών φορέων είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις, καθώς το μεγαλύτερο μέρος 
του ανθρώπινου πληθυσμού έχει μολυνθεί με τον άγριου τύπου ιό και είναι 
ευαισθητοποιημένο (βλ. παράγραφο 1.5.2.α). 
 

1.5.1.3. Φορείς που βασίζονται σε adeno-associated ιούς 
 
Οι adeno-associated ιοί (adeno-associated virus, AAV) είναι ανθρώπινοι parvo-ιοί 
χωρίς φάκελο που περιέχουν ένα μόριο DNA μονής έλικας. Χρειάζονται φυσιολογικά 
ένα βοηθητικό (helper) ιό για να προκαλέσουν μόλυνση (“dependoviruses”) και δεν 
έχουν συσχετιστεί με ασθένειες στον άνθρωπο (Russell and Kay 1999). Έχουν την 
ιδιότητα να ενσωματώνουν το γενετικό τους υλικό στα χρωμοσώματα, αλλά 
παραμένουν και επισωματικοί. Αν και οι AAV χρησιμοποιούνται σε ορισμένες 
εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας, δεν διαμολύνουν αποτελεσματικά προγονικά και 
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και επομένως δεν έχουν βρει ιδιαίτερη χρήση σε 
εφαρμογές που στοχεύουν HSCs. 
 

1.5.2. Μειονεκτήματα ιϊκών φορέων 
 

1.5.2.α. Ανοσολογικές αντιδράσεις 
 
Οι ανοσολογικές αντιδράσεις αποτελούν μείζον πρόβλημα των αδενοϊικών φορέων. 
Καθώς οι αδενοϊοί είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού (ως 100%) έχει έρθει προηγουμένως σε επαφή και έχει αναπτύξει 
αντισώματα εναντίον ιϊκών αντιγόνων (St George 2003). Οι ανοσολογική απάντηση 
αφορά τόσο τη φυσική όσο και την επίκτητη ανοσία, κυτταρική και χυμική (Dai et al 
1995). Η ανοσολογική αντίδραση που ακολουθεί τη χορήγηση αδενοϊικού φορέα 
διακρίνεται σε:  
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(i) άμεση, η οποία λαμβάνει χώρα τις πρώτες ώρες, εκλύεται από το ιϊκό καψίδιο και 
πιθανώς μεσολαβείται από τα κύτταρα Kupffer,  
(ii) ενδιάμεση, η οποία λαμβάνει χώρα μετά από 3-7 ημέρες και μεσολαβείται από 
πρωτεΐνες του ιού και  
(iii) καθυστερημένη, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την 7η ημέρα και επάγεται από ιϊκές 
πρωτεΐνες ή από το διαγονίδιο.  
Η διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε 
συστηματική αλλεργική αντίδραση. Μια τέτοια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια 
παρουσιάστηκε το 1999 σε μια κλινική μελέτη γονιδιακής θεραπείας ενός σπάνιου 
κληρονομικού νοσήματος, της ανεπάρκειας της τρανσκαρβαμυλάσης της ορνιθίνης 
(ornithine transcarbamylase, OTC), κατά την οποία η χορήγηση ενός AV προκάλεσε 
θανατηφόρο αλλεργική αντίδραση σε έναν ασθενή (Raper et al 2003). Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε τον πρώτο θάνατο ως άμεση συνέπεια της γονιδιακής θεραπείας.  
Οι ρετροϊικοί και AAV φορείς δεν διεγείρουν ανοσολογική απόκριση εναντίον ιϊκών 
πρωτεϊνών, μπορεί όμως να προκαλέσουν ανοσολογική διέγερση και σχηματισμό 
αντισωμάτων εναντίον του ίδιου του προϊόντος του διαγονιδίου. Η τελευταία φαίνεται 
να εξαρτάται από τη συν-διαμόλυνση αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, π.χ. 
δενδριτικών κυττάρων (Chirmule et al 1999) και μπορεί να αποτελέσει σοβαρότατο 
πρόβλημα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρόνιων μονογονιδιακών νοσημάτων που 
οφείλονται στην έλλειψη έκφρασης μιας πρωτεΐνης (Chenuaud et al 2004, Morral et al 
1997). Επιπλέον, η ανοσολογική διέγερση περιορίζει τη δυνατότητα 
επαναλαμβανόμενης χορήγησης του ιϊκού φορέα στις περιπτώσεις όπου αυτό 
απαιτείται. 
Διάφοροι τρόποι για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ανοσολογικής διέγερσης έχουν 
δοκιμαστεί ή προταθεί, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη “gutless” AV, η χρήση μη 
ανθρώπινων αδενοϊικών στελεχών ή οροτύπων, η αλλαγή οροτύπου μεταξύ πρώτης 
και δεύτερης χορήγησης του φορέα, η κάλυψη των ιϊκών αντιγόνων, η χρήση 
αντιφλεγμονωδών ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και η επαγωγή ανοχής 
(tolerance) μέσω δενδριτικών κυττάρων. Στην περίπτωση μονογονιδιακών 
νοσημάτων η χορήγηση του φορέα in utero μπορεί να παρακάμψει το πρόβλημα της 
ανοσολογικής διέγερσης εναντίον του διαγονιδίου.  
 

1.5.2.β. Μεταλλαξιγένεση μέσω ενσωμάτωσης 
 
Η μεταλλαξιγένεση μέσω ενσωμάτωσης (insertional mutagenesis) αποτελεί σήμερα το 
κύριο πρόβλημα της χρήσης RV (Baum et al 2003, Baum et al 2004). Οι RV 
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εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια παραμονή τους στα κύτταρα μέσω της ενσωμάτωσης 
του γενετικού υλικού που μεταφέρουν σε τυχαίες θέσεις του γονιδιώματος του 
κυττάρου - ξενιστή. Η πιθανότητα μεταλλαξιγένεσης εξαιτίας της τυχαίας 
ενσωμάτωσης αποτέλεσε εξαρχής ένα θεωρητικό κίνδυνο της χρήσης RV στη 
γονιδιακή θεραπεία. Μάλιστα, η ιδιότητα των ογκορετροϊών να προκαλούν καρκίνο σε 
θηλαστικά ήταν αυτή που οδήγησε αρχικά στην ανακάλυψή τους και τους έδωσε την 
ονομασία τους (Mikkers et al 2002, Suzuki et al 2002).  
Η ενσωμάτωση του ιού μπορεί να προάγει την κακοήθη εξαλλαγή του κυττάρου μέσω 
αύξησης της μεταγραφής κυτταρικών πρωτο-ογκογονιδίων από τη δράση ιϊκών 
ενισχυτών (enhancers) ή μέσω απενενεργοποίησης ογκοκατασταλτικών γονιδίων που 
βρίσκονται γύρω από τη θέση ενσωμάτωσης (gene disruption) (Mikkers and Burns 
2003).  
Αν και ήταν γνωστό ότι οι άγριου τύπου ογκορετροϊοί προκαλούν καρκίνο σε ποντίκια 
και πρωτεύοντα (Dave et al 2004, Donahue et al 1992, Vanin et al 1994), η 
πιθανότητα ογκογένεσης από RV ανίκανους για αναπαραγωγή είχε αρχικά θεωρηθεί 
πολύ μικρή. Η εκτίμηση αυτή ανατράπηκε άρδην πριν τρία χρόνια, μετά την αναφορά 
της ανάπτυξης λευχαιμίας σε ασθενείς που συμμετείχαν σε μια κλινική μελέτη φάσης Ι 
για τη γονιδιακή θεραπεία της SCID-X1 και οι οποίοι έλαβαν CD34+ κύτταρα 
διαμολυσμένα με RV βασισμένο στον ιό MMLV που έφερε το θεραπευτικό γονίδιο. 
Μετά από μια λανθάνουσα περίοδο 3 ετών, 3 από τα 10 αγόρια που θεραπεύτηκαν 
ανέπτυξαν οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Τ κυτταρικής αρχής. Το γεγονός που 
προκάλεσε τη λευχαιμία σε δύο από τους ασθενείς (στον τρίτο βρίσκεται τρεχόντως 
υπό διερεύνηση) αποδείχτηκε ότι ήταν η ενσωμάτωση του φορέα πλησίον ενός 
γνωστού ογκογονιδίου, του LMO2 (LIM domain only 2) (McCormack and Rabbitts, 
2004, McCormack et al 2003), προκαλώντας υπερέκφραση του τελευταίου, μέσω της 
δράσης του ρετροιϊκού ενισχυτή πάνω στον υποκινητή του γονιδίου LMO2 (Hacein-
Bey-Abina et al 2003a, Hacein-Bey-Abina et al 2003b, Hacein-Bey-Abina et al 2003c, 
Baum et al 2004). Με αφορμή αυτές τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, μελέτες με 
στόχο την αξιολόγηση του ρίσκου ογκογένεσης μέσω ενσωμάτωσης RV σε ποντίκια 
αλλά και πρωτεύοντα ανέδειξαν επίσης ότι ο κίνδυνος είναι σημαντικός (Woods et al 
2003, Li et al 2002), γεγονός που εγείρει επιφυλάξεις για τη μελλοντική χρήση των 
φορέων αυτών (Thomas et al 2003). Με βάση το μέγεθος του ανθρώπινου 
γονιδιώματος, τον προτεινόμενο αριθμό πρωτο-ογκογονιδίων (~1000) και την 
απόσταση από τη θέση ενσωμάτωσης (~10 kb) εντός της οποίας μπορεί να συμβεί 
ενεργοποίηση ενός κυτταρικού γονιδίου, εκτιμάται ότι η πιθανότητα ενσωμάτωσης σε 
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απόσταση μικρότερη από 10 kb από ένα πρωτο-ογκογονίδιο είναι 0.001 - 0.01 (Baum 
et al 2003). 
H πρόσφατη εντατικοποίηση της έρευνας γύρω από τη μελέτη των θέσεων 
ενσωμάτωσης των RV, σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος και την ανάπτυξη μεθόδων για αλληλούχιση των θέσεων ενσωμάτωσης 
σε μεγάλη κλίμακα, απέδωσε πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Παρότι αρχικά οι θέσεις 
ενσωμάτωσης θεωρούνταν τυχαίες (Holmes-Son et al 2001), νεότερα δεδομένα 
δείχνουν ότι ευνοούνται περιοχές ενεργού μεταγραφής. Επιπλέον, φάνηκε ότι τα 
διάφορα είδη ρετροϊικών φορέων εμφανίζουν διαφορετικά προφίλ ενσωμάτωσης: οι 
βασιζόμενοι στον ιό MMLV φορείς ενσωματώνονται κυρίως κοντά σε περιοχές 
υποκινητών και πλησίον θέσεων έναρξης της μεταγραφής (transcription start sites, 
TSS) (Rohdewohld et al 1987, Laufs et al 2003, Schmidt et al 2003, Schroder et al 
2002, Woods et al 2003, Wu et al 2003, Trono 2003), ενώ οι LV που βασίζονται στον 
HIV-1 και SIV ενσωματώνονται κατά προτίμηση εντός μεταγραφικών μονάδων 
(Hematti et al 2004, De Palma et al 2005, Mitchell et al 2004). Σύμφωνα με αυτά τα 
δεδομένα, οι LV φαίνεται να έχουν ένα πιο “ασφαλές” προφίλ ενσωμάτωσης, 
αναφορικά με τον κίνδυνο μεταλλαξιγένεσης, αν και αυτό μένει να αποδειχτεί στο 
μέλλον. 
 
Διάφορες προσεγγίσεις προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της 
μεταλλαξιγένεσης μέσω ενσωμάτωσης έχουν προταθεί (Yi et al 2005):  
(i) Η χρήση μονωτών (insulators). Οι μονωτές αποτελούν γενετικά στοιχεία που 
λειτουργούν ως “ασπίδες” εμποδίζοντας τη δράση του ιϊκού υποκινητή σε γονίδια του 
κυττάρου-στόχου (Emery et al 2000, Ramezani et al 2003).  
(ii) Η αδρανοποίηση του LTR (φορείς SIN) και η χρήση ιστο-ειδικών υποκινητών, 
ενεργών μόνο σε συγκεκριμένο πληθυσμό διαφοροποιημένων κυττάρων. 
(iii) Η εισαγωγή ενός “γονιδίου αυτοκτονίας” στο φορέα, όπως του γονιδίου της 
κινάσης της θυμιδίνης του ανθρώπινου ερπητοϊού (HSV-tk) (Bonini et al 1997). Με 
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται θεωρητικά η δυνατότητα εκλεκτικής καταστροφής των 
γενετικώς τροποποιημένων κυττάρων σε περίπτωση κακοήθους εξαλλαγής με 
χορήγηση του προφαρμάκου. 
(iv) Η στοχευμένη ενσωμάτωση (Yant et al 2000, Porteus and Baltimore 2003, Yanez 
and Porter 2002). Δύο είναι τα κύρια προβλήματα αυτής της προσέγγισης:  

• Δεν υπάρχει σήμερα αποτελεσματικός τρόπος να εξασφαλιστεί στοχευμένη 
ενσωμάτωση (ο ομόλογος ανασυνδυασμός συμβαίνει με συχνότητα <0.1%) 
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(Kapsa et al 2001, Goncz et al 2002, Recchia et al 2004, Portlock and Calos 
2003).  

• Δεν έχουν καθοριστεί περιοχές στο γονιδίωμα που να μπορούν να θεωρηθούν 
“ασφαλείς”.  

 
1.5.2.γ. Αποσιώπηση της έκφρασης του διαγονιδίου 

 
Κάθε θέση ενσωμάτωσης ενός ρετροϊικού φορέα έχει διαφορετική επίδραση στην 
έκφραση του διαγονιδίου, γεγονός που οδηγεί σε ποικιλότητα της έκφρασης του 
τελευταίου. Πρόσφατα έχει γίνει αντιληπτό ότι κάθε γονίδιο χρειάζεται να βρίσκεται σε 
κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον χρωματίνης εντός του πυρήνα για τη βέλτιστη 
έκφρασή του (Caron et al 2001). Επιπλέον, διαγονίδια που μεταφέρονται σε RV 
υφίστανται αποσιώπηση με το χρόνο, κυρίως λόγω απενενεργοποίησης του 
υποκινητή μέσω επιγενετικών μηχανισμών όπως η μεθυλίωση της κυτοσίνης στο 
δινουκλεοτίδιο CpG και η αποακετυλίωση των ιστονών (Jahner and Jaenisch 1985, 
Challita and Kohn 1994, Garrick et al 1998, Pannell et al 2000). Η μεθυλίωση του 
DNA μπορεί να επάγεται από το ίδιο το γεγονός της ενσωμάτωσης (Doerfler et al 
1997). Η αποσιώπηση του διαγονιδίου διαμεσολαβείται από την εκλεκτική 
αναγνώριση και αδρανοποίηση συγκεκριμένων αλληλουχιών (Palmer and Rosman 

1991) ή/και από ιδιότητες της χρωματίνης της συγκεκριμένης θέσης ενσωμάτωσης 
(ετεροχρωματίνη ή ευχρωματίνη), μέσω ενός φαινομένου ανάλογου της “position-
effect variegation” στη Drosophila (Hoeben et al 1991, Dorer and Henikoff 1994). 
Αμυντικοί μηχανισμοί του κυττάρου εναντίον διαδοχικά ενσωματωμένων μορίων DNA 
(tandem integrates) μπορεί επίσης να ενέχονται στην αποσιώπηση της έκφρασης, 
φαινόμενο που αναφέρεται ως “αποσιώπηση γονιδίων εξαρτώμενη από τον αριθμό 
αντιγράφων” (copy-number-dependent gene silencing), καθώς και ως “αποσιώπηση 
επαγόμενη από επαναλήψεις” (repeat-induced silencing) ή cosuppression (Garrick et 
al 1998, Bingham 1997). 
 

1.5.2.δ. Αδυναμία διαμόλυνσης μη διαιρούμενων κυττάρων 
 
Όλα τα πρωτόκολλα ρετροϊικής διαμόλυνσης κυττάρων απαιτούν την ex vivo 
καλλιέργεια των κυττάρων για τουλάχιστον δύο 24ωρα και συνηθέστερα για 3-4 
ημέρες (Relander et al 2001, Schilz et al 2000). Επιπλέον, οι RV δεν μπορούν να 
διαμολύνουν μη διαιρούμενα κύτταρα, λόγω του φραγμού της πυρηνικής μεμβράνης 
και χρειάζονται την κατάρριψη της πυρηνικής μεμβράνης που συμβαίνει κατά τη 
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μίτωση ώστε να έχουν πρόσβαση στον πυρήνα (Karlsson et al 2002, Miller et al 
1990, Roe et al 1993, Hajihosseini et al 1994, Lewis and Emerman 1994) Η μεγάλη 
πλειοψηφία των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με ικανότητα 
επαναπληθυσμοποίησης βρίσκονται εκτός κυτταρικού κύκλου (σε φάση ηρεμίας, 
quiescence). Εξαιτίας αυτού, η απόδοση διαμόλυνσης με RV των κυττάρων με 
ικανότητα μακροχρόνιας αποκατάστασης αιμοποίησης σε ανθρώπους και μεγάλα ζώα 
είναι χαμηλή (Dunbar et al 1995, Dunbar et al 1998, Sellers et al 2001). 
Δύο στρατηγικές έχουν επινοηθεί για να υπερπηδηθεί το εμπόδιο της εξάρτησης της 
ρετροϊικής διαμόλυνσης από τον κυτταρικό κύκλο. Η πρώτη αφορά στην αναζήτηση 
συνθηκών καλλιέργειας που να προάγουν τις διαιρέσεις που οδηγούν σε αυτο-
ανανέωση παρά σε διαφοροποίηση (Bjorgvinsdottir et al 2002, Piacibello et al 2002, 
Glimm and Eaves 1999, Ueda et al 2000). Ωστόσο, φαίνεται ότι, ακόμα και με τις 
βέλτιστες συνθήκες που είναι διαθέσιμες σήμερα (καλλιεργητικά υλικά και 
συνδυασμούς κυτοκινών) η in vitro διέγερση των HSCs οδηγεί αναπόφευκτα σε 
διαφοροποίηση και μη αναστρέψιμη απώλεια της πολυδυναμίας και της ικανότητας 
επαναπληθυσμοποίησης (Williams 1993, Dao et al 1998, Peters et al 1996, Tisdale 
et al 1998, Glimm et al 2000, Ahmed et al 2004). Η δεύτερη προσέγγιση είναι η 
χρήση ρετροϊικών φορέων ικανών να διαμολύνουν μη διαιρούμενα κύτταρα, όπως 
είναι οι lenti-ιϊκοί φορείς.  
 

1.5.2.ε. Κίνδυνος μόλυνσης από παθογόνο ιό 
 
Αν και η ανάπτυξη των νεότερων γενεών ιϊκών φορέων έχει σημαντικά μειώσει την 
πιθανότητα να προκύψει μέσω ανασυνδυασμού ένας μολυσματικός ιός (Brenner and 
Malech 2003, Zufferey et al 1998), η πιθανότητα αυτή δεν μπορεί να εκμηδενιστεί 
εντελώς και αποτελεί μια σημαντική ανησυχία, λόγω των σοβαρότατων συνεπειών 
που δυνητικά έχει. 
 

1.5.2.στ. Περιορισμοί μεγέθους του ένθετου DNA 
 
Οι ιϊκοί και ιδίως οι ρετροϊικοί φορείς έχουν περιορισμένη χωρητικότητα: 5-9 kb οι 
ογκορετροϊικοί φορείς, 6-10 kb οι lenti- και foamy- ιοί, ως 3kb οι ΑAV-φορείς και ως 
20 kb οι ΑV. 
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1.5.2. ζ. Πρακτικά προβλήματα 
 
Η παραγωγή ρετροϊικών φορέων σε μεγάλη κλίμακα που να πληρεί τα κριτήρια GMP 
(good manufacturing practice) είναι τεχνικά απαιτητική και έχει υψηλό κόστος.  
 

1.5.3. Μη ιίκοί φορείς γονιδιακής μεταφοράς 
 

1.5.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Οι μη ιϊκοί φορείς γονιδιακής μεταφοράς, αντίθετα με τα ανασυνδυασμένα ιϊκά 
σωματίδια, αποτελούνται από ένα “γυμνό” μόριο νουκλεϊκού οξέος χωρίς πρωτεΐνες 
(“naked DNA”), το οποίο συνήθως είναι πλασμιδιακό DNA. Οι μη ιϊκοί φορείς δεν 
έχουν από μόνοι τους την ικανότητα να εισέρχονται στα κύτταρα και χρειάζεται να 
συνδυαστούν με μια μέθοδο γονιδιακής μεταφοράς. Γι’ αυτό, δεν παρουσιάζουν 
ειδικότητα ως προς τα κύτταρα - στόχους και μπορούν δυνητικά να διαμολύνουν 
κύτταρα οποιουδήποτε ιστού ή οργάνου.  
 
Οι μη ιϊκοί φορείς έχουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ιϊκών φορέων 
(Πίνακας 1.2): 
(i) Το κυριότερο πλεονέκτημα των μη ιϊκών φορέων είναι η ασφάλεια της χρήσης τους. 
Ο κίνδυνος διέγερσης του ανοσοποιητικού συστήματος από μη ιϊκούς φορείς είναι 
πολύ μικρότερος αφού δεν περιέχουν πρωτεΐνες. Η ασφάλεια των μη ιϊκών φορέων 
έχει αποδειχτεί και σε κλινικές μελέτες με in vivo χορήγησή τους μέσω διαφόρων 
οδών (ενδομυϊκά, ενδοδερμικά, από το βρογχικό επιθήλιο κλπ). 
(ii) Η παραγωγή μη ιϊκών φορέων σε μεγάλη κλίμακα είναι τεχνικά πολύ πιο εύκολη 
και έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος. 
(iii) Οι μη ιϊκοί φορείς έχουν μεγάλη χωρητικότητα, επιτρέποντας τη μεταφορά μορίων 
DNA μεγάλου μεγέθους (έως 150 kb). Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για κάποιες εφαρμογές 
γονιδιακής θεραπείας στις οποίες απαιτείται η μεταφορά μεγάλων αλληλουχιών 
γονιδιωματικού DNA που περιλαμβάνουν - εκτός από την κωδικοποιό περιοχή ενός 
γονιδίου - και ιντρόνια ή/και cis-ρυθμιστικά στοιχεία απαραίτητα για τη 
λειτουργικότητα του μεταφερόμενου γονιδίου (Sun et al 1994). 
(iv) Τα μη ιϊκά συστήματα δεν φαίνεται να έχουν σαφή προτίμηση για ενεργώς 
διαιρούμενα κύτταρα, αν και αυτή η πλευρά της συμπεριφοράς τους δεν έχει επαρκώς 
μελετηθεί. 
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φορέας χωρητικότητα ευκολία 
παραγωγής 

 διάρκεια 
έκφρασης 

διαμόλυνση μη 
διαιρούμενων 

κυττάρων 

ανοσολογικές 
αντιδράσεις 

τρόπος 
χορήγησης 

προβλήματα 
ασφάλειας 

AV ~20-30 kb + παροδική ++ συχνές ex/in vivo αλλεργική 
αντίδραση 

RV 5-9 kb - μακρά - σπάνιες ex vivo μεταλλαξιγένεση 
LV 6-10 kb 

 
- μακρά + άγνωστο ex/in vivo 

     
μεταλλαξιξιγένεση 

μόλυνση από 
παθογόνο ιό 

μη ιϊκοί απεριόριστη ++ συνήθως 
παροδική 

++ όχι ex/in vivo όχι 

Πίνακας 1.2. Χαρακτηριστικά των φορέων γονιδιακής μεταφοράς. 
 
Αν και η μη ιϊκή γονιδιακή μεταφορά χρησιμοποιείται επί μακρόν στην έρευνα, η 
χρήση της σε εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας ήταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένη, 
εξαιτίας της σχετικά χαμηλής απόδοσης και της παροδικής φύσης της διαμόλυνσης 
(Glover et al 2005). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η βελτίωση των μη ιϊκών μεθόδων 
γονιδιακής μεταφοράς καθώς και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που προέκυψαν από τα 
ιϊκά συστήματα, οδήγησε σε μια εκθετική αύξηση της χρήσης μη ιϊκών φορέων σε 
διάφορες εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας in vitro και in vivo (Nishikawa and Hashida 
2002, Niidome and Huang 2002). Οι κύριες κλινικές εφαρμογές στις οποίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί μη ιϊκά μέσα αφορούν σε μεταφορά τοξικών γονιδίων για την 
καταστροφή καρκινικών κυττάρων και σε ενδομυϊκή χορήγηση DNA και αποτελούν το 
20% περίπου των συνολικών κλινικών μελετών (Εικόνα 1.17).  
 
 

RV 25% (n=272)
AV 25% (n=271)
“γυμνό” DNA 16% (n=174)
λιπίδια 8.6% (n=93)
pox virus 7.1% (n=76)
vaccinia virus 6.3% (n=67)
HSV 3.3% (n=36)
AAV 3.1% (n=33)
RNA 1.2% (n=13)
άλλος 2.1% (n=21)
μη διευκρινισμένος 3.9% (n=42)

RV 25% (n=272)
AV 25% (n=271)
“γυμνό” DNA 16% (n=174)
λιπίδια 8.6% (n=93)
pox virus 7.1% (n=76)
vaccinia virus 6.3% (n=67)
HSV 3.3% (n=36)
AAV 3.1% (n=33)
RNA 1.2% (n=13)
άλλος 2.1% (n=21)
μη διευκρινισμένος 3.9% (n=42)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1.17. Τα είδη των φορέων που χρησιμοποιούνται στις τρέχουσες κλινικές 

μελέτες γονιδιακής θεραπείας.  
(Προσαρμογή από: http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical.) 

 
Ιδιαίτερα όσον αφορά τη γονιδιακή μεταφορά σε HSCs η χρήση μη ιϊκών συστημάτων 
σήμερα είναι πολύ περιορισμένη. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο 
πρώτος είναι ότι τα μη ιϊκά συστήματα έχουν γενικά χαμηλότερη απόδοση 

 46 



                                                                                                                                                  Εισαγωγή 

διαμόλυνσης. Ιδιαίτερα τα HSCs θεωρούνται κύτταρα ιδιαίτερα ανθεκτικά στη 
διαμόλυνση με μη ιϊκά μέσα (Brenner 1997). Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα 
περισσότερα μη ιϊκά συστήματα δεν έχουν μιτωτική σταθερότητα και επομένως 
χάνονται γρήγορα από κύτταρα με υψηλό βαθμό πολλαπλασιασμού, όπως τα HSCs. 
 
Στη συνέχεια, γίνεται μια κριτική ανασκόπηση των δεδομένων που υπάρχουν σχετικά 
με τη χρήση μη ιϊκών συστημάτων για γονιδιακή μεταφορά σε προγονικά αιμοποιητικά 
κύτταρα.  
Καθώς ένα μη ιϊκό σύστημα γονιδιακής μεταφοράς συνίσταται σε δύο στοιχεία - τη 
μέθοδο μεταφοράς (delivery) και το νουκλεϊκό οξύ - αυτά εξετάζονται χωριστά. 
 

1.5.3.2. Μέθοδοι μη ιϊκής γονιδιακής μεταφοράς 
 
Οι συνήθεις μέθοδοι ex vivo γονιδιακής μεταφοράς περιλαμβάνουν χημικές μεθόδους, 
όπως λιπίδια και κατιονικά πολυμερή καθώς και φυσικές μεθόδους, όπως ο 
“βομβαρδισμός με σωματίδια” και η ηλεκτροδιάτρηση.  
 

1.5.3.2.1. Χημικές μέθοδοι 
 
Συνθετικά μακρομόρια, όπως κατιονικά λιπίδια, πεπτίδια και πολυμερή, έχουν 
χρησιμοποιηθεί ευρέως για την εισαγωγή DNA σε ποικίλους τύπους κυττάρων 
(Kumar et al 2003, Clark and Hersh 1999, Nicolazzi et al 2003, Bebok et al 1996). Αν 
και ο ακριβής μηχανισμός της δράσης τους δεν είναι πλήρως κατανοητός, η 
διαδικασία βασίζεται στην ιδιότητα των κατιονικών πολυμερών να εξουδετερώνουν το 
αρνητικό φορτίο του DΝΑ και να διευκολύνουν το σχηματισμό συμπλόκου με το DNA 
(Gao and Huang 1995, Smith et al 1993, Felgner et al 1987, Behr et al 1989, Felgner 
and Ringold 1989, Behr 1994). Τα σύμπλοκα λιπιδίων και DNA, έχοντας θετικό 
ηλεκτρικό φορτίο, προσκολλώνται στην αρνητικά φορτισμένη κυτταρική μεμβράνη και, 
ακολούθως, εισέρχονται στα κύτταρα, κυρίως μέσω ενδοκυττάρωσης (Zhou and 
Huang 1994, Friend et al 1996, Rocha et al 2002). Τα λιπίδια σχηματίζουν 
λιποσώματα στων οποίων το υδρόφιλο κέντρο περικλείεται το DNA και τα οποία 
εισέρχονται στα κύτταρα με πινοκυττάρωση ή φαγοκυττάρωση. Τα κατιονικά πεπτίδια 
αποτελούνται είτε από διαδοχικά βασικά αμινοξέα (π.χ. πολυλυσίνη) (Chan and Jans 
2002), τα οποία συμπυκνώνουν το DNA σε σφαιρικά συμπλέγματα, είτε από 
συστατικά της χρωματίνης, όπως οι ιστόνες ή η πρωταμίνη. Η είσοδος του 
συμπλόκου πεπτιδίου - DNA στο κύτταρο γίνεται μέσω αλληλεπίδρασης με 
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πρωτεογλυκάνες της μεμβράνης. Πολυκατιόντα συζευγμένα με κυτταρο-ειδικούς 
συνδέτες έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τη στοχευμένη είσοδο στα κύτταρα μέσω 
υποδοχέων.  
 
Οι χημικές μέθοδοι έχουν σχετικά πρόσφατα χρησιμοποιηθεί στη γονιδιακή θεραπεία 
(Ilies et al 2002, Hyde et al 2000, Losordo et al 1998). Ωστόσο, τα δεδομένα που 
υπάρχουν σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους σε πρωτογενή αιμοποιητικά 
κύτταρα είναι ελάχιστα και όχι ενθαρρυντικά (Floch et al 1997, Harrison et al 1995, 
Satoh et al 1997). Εκτενής βελτιστοποίηση των διαφόρων παραμέτρων 
(συγκέντρωση λιπιδίου, DNA και κυττάρων, διάρκεια έκθεσης των κυττάρων στα 
σύμπλοκα λιπιδίων/DNA, καλλιεργητικά υλικά κλπ) καθώς και δοκιμές διαφόρων 
συνθετικών λιπιδίων δεν έχει αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική διαμόλυνση μέσω λιποσωμάτων μπορεί να αφορούν σε 
οποιοδήποτε στάδιο: στην ενδοκύτωση των συμπλόκων λιπιδίων/DNA, στη μεταφορά 
στον πυρήνα ή στην έκφραση του διαγονιδίου. Η αποδόμηση του εξωγενούς DNA 
μέσω φαγοκυττάρωσης μπορεί επίσης να ευθύνεται για την αναποτελεσματική 
μεταφορά του γενετικού υλικού. Η χαμηλή απόδοση διαμόλυνσης των αιμοποιητικών 
κυττάρων με κατιονικά λιπίδια φαίνεται να οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στον τρόπο 
ανάπτυξής τους στην καλλιέργεια ως εναιώρημα. Γενικά, κύτταρα που αναπτύσσονται 
σε εναιώρημα στην καλλιέργεια - σε αντίθεση με αυτά που προσκολλώνται - δεν 
προσλαμβάνουν αποτελεσματικά τα σύμπλοκα λιποσωμάτων/DNA, πιθανώς λόγω 
μειωμένης προσκόλλησης των σωματιδίων DNA στην επιφάνεια των κυττάρων 
(Labat-Moleur et al 1996, Boussif et al 1996). Σε συμφωνία με τα παραπάνω, έχει 
αναφερθεί ότι η προσκόλληση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων σε στρώμα 
αποτελούμενο από μονοστοιβάδα ινοβλαστών αυξάνει την απόδοση διαμόλυνσης 
(Marit et al 2000). Ωστόσο, άλλοι έδειξαν ότι η βελτίωση της απόδοσης διαμόλυνσης 
μέσω λιποσωμάτων που παρατηρείται κατά την προσκόλληση των κυττάρων 
οφείλεται μάλλον σε ενίσχυση της έκφρασης του διαγονιδίου, παρά σε αύξηση της 
εισόδου του DNA στα κύτταρα (Keller et al 1999, Floch et al 1998). Η χαμηλή 
απόδοση διαμόλυνσης αιμοποιητικών κυττάρων με λιποσώματα δεν μπορεί πάντως 
να αποδοθεί μόνο στο ότι αυτά καλλιεργούνται σε εναιώρημα, αφού καθιερωμένες 
κυτταρικές σειρές αιμοποιητικών κυττάρων διαμολύνονται ικανοποιητικά με αυτή τη 
μέθοδο. Η απόδοση διαμόλυνσης με χημικά μέσα φαίνεται επίσης να εξαρτάται από 
τη φάση του κυτταρικού κύκλου (Brunner et al 2000). 
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1.5.3.2.2. Φυσικές μέθοδοι 
 

α. Διαμόλυνση μέσω σωματιδίων 
 
Η διαμόλυνση μέσω σωματιδίων (“particle-mediated transfection”), που αναφέρεται 
επίσης ως “βομβαρδισμός σωματιδίων” (“particle bombardment”), “gene gun” και 
biolistics αποτελεί μια μέθοδο μεταφοράς DNA σε κύτταρα που έχει επίσης 
χρησιμοποιηθεί σε αρκετές εφαρμογές γονιδιακής μεταφοράς in vitro και in vivo. 
(Yang et al 1990, Yang and Sun 1995, Klein et al 1992, Cheng et al 1993, Gainer et 
al 1996, Huang et al 1998). Σε αυτή την τεχνική το DNA προσροφάται πάνω σε 
μεταλλικά σωματίδια (συνήθως χρυσού) και χορηγείται στα κύτταρα με μεγάλη 
επιτάχυνση. Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με τη διαμόλυνση προγονκών 
αιμοποιητικών κυττάρων μέσω σωματιδίων (Ye et al 1998, Verma et al 1998). 
Πάντως έχει αναφερθεί σταθερή διαμόλυνση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
ομφάλιου λώρου με υψηλή απόδοση (30%) (Verma et al 1998). 
 

β. Ηλεκτροδιάτρηση 
 
Η ηλεκτροδιάτρηση (electroporation) είναι η εφαρμογή ενός ηλεκτρικού πεδίου που 
τροποποιεί παροδικά και αναστρέψιμα τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης 
με αποτέλεσμα το σχηματισμό πόρων (Chang and Reese 1990, Weaver 1994, 
Crowley 1983, Hui 1995, Rols and Teissie 1990). To DNA διέρχεται μέσω της 
αποσταθεροποιημένης μεμβράνης οδηγούμενο από ηλεκτροφορητικές και ηλεκτρο-
ωσμωτικές δυνάμεις (Klenchin et al 1991, Sukharev et al 1992, Golzio et al 2002). Η 
ηλεκτροδιάτρηση αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο για την εισαγωγή 
γενετικού υλικού σε όλα σχεδόν τα είδη κυττάρων, ακόμα και σε κύτταρα που δεν 
διαμολύνονται με χημικές μεθόδους (Neumann et al 1982, Mir et al 1988) και έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλές εφαρμογές γονιδιακής μεταφοράς τόσο ex vivo 
όσο και in vivo (Bloquel et al 2004, Heller et al 1996, Nishi et al 1996, Aihara and 
Miyazaki 1998, Rols et al 1998, Gehl et al 1999, Belehradek et al 1993, Zimmermann 
et al 1987). Έχει αναφερθεί μέσω ηλεκτροδιάτρησης αποτελεσματική διαμόλυνση 
αιμοποιητικών κυτταρικών σειρών (Takahashi et al 1991, Pahl et al 1991), καθώς και 
πρωτογενών προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (Toneguzzo and Keating 1986, 
Keating and Toneguzzo 1990, Wu et al 2001a) και των απογόνων τους (Wu et al 
2001b, Wu et al 2001c, Satoh et al 1998). Σε μια μελέτη με σκοπό τη βελτιστοποίηση 
της μεθόδου για διαμόλυνση ανθρώπινων προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
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αναφέρθηκαν ποσοστά διαμόλυνσης 20±7% επί των CFCs και 22±5% επί των LTC-
ICs όταν χρησιμοποιήθηκαν CD34+ κύτταρα από περιφερικό αίμα, καθώς και 41±13% 
επί των CFCs και 25±4% επί των LTC-ICs όταν χρησιμοποιήθηκαν CD34+ κύτταρα 
από αίμα ομφάλιου λώρου (Wu et al 2001a, Wu et al 2001b). Ηλεκτροδιάτρηση έχει 
χρησιμοποιηθεί για μεταφορά του γονιδίου ADA με έναν επισωματικό 
αναπαραγώμενο φορέα βασιζόμενο στον ιό EBV με επιτυχή διαμόλυνση 37 - 100% 
των CFCs (Satoh et al 1998). Ηλεκτροδιάτρηση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη 
μεταφορά siRNAs σε HSCs μυελού ποντικού με μέση απόδοση 80% (Oliveira and 
Goodell 2003).  
 
Η διαδικασία της ηλεκτροδιάτρησης παρουσιάζει γενικά μεγαλύτερη τοξικότητα για τα 
κύτταρα από τις χημικές μεθόδους διαμόλυνσης. Η τοξικότητα αυτή εκδηλώνεται ως 
άμεσος κυτταρικός θάνατος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της ηλεκτρικής ώσης, 
λόγω ωσμωτικής βλάβης των κυττάρων από μεγάλη αύξηση της διαπερατότητας της 
κυτταρικής μεμβράνης (Li et al 1999b, Kinosita and Tsong 1977a), αλλά και ως 
καθυστερημένος θάνατος μετά την άρση εφαρμογής του ηλεκτρικού πεδίου, κατά το 
διάστημα αποκατάστασης της φυσιολογικής διαπερατότητας της μεμβράνης (Li et al 
2001, Kinosita and Tsong 1977b, Lee et al 1992, Gehl et al 1999). Έχει προταθεί ότι 
ο θάνατος των κυττάρων μετά την ηλεκτροδιάτρηση οφείλεται - τουλάχιστον εν μέρει - 
σε απόπτωση, η οποία προκαλείται κυρίως από το γεγονός της πρόσληψης του 
εξωγενούς DNA, παρά από την ίδια τη διαδικασία της ηλεκτοδιάτρησης (Li et al 
1999a, Li et al 2001, Hofmann et al 1999, Watanabe et al 1997). Σε συμφωνία με 
αυτό, η αναστολή της απόπτωσης φάνηκε να βελτιώνει σημαντικά την κυτταρική 
επιβίωση (Li et al 2001).  
Γενικά πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η ηλεκτροδιάτρηση θεωρείται 
από πολλούς ένας “βίαιος” τρόπος διαμόλυνσης κυττάρων, σήμερα η τεχνολογική 
εξέλιξη των συσκευών ηλεκτροδιάτρησης (οι οποίες πλέον επιτρέπουν την 
ανεξάρτητη μεταβολή του εύρους και της διάρκειας της ηλεκτρικής ώσης) έχει 
επιτρέψει το συνδυασμό υψηλής απόδοσης διαμόλυνσης με υψηλό ποσοστό 
επιβίωσης των κυττάρων (Gehl et al 1998). Επιπλέον, η πρόσφατη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας της “nucleofection” (της εταιρίας “Amaxa”) με πρωτόκολλα που έχουν 
βελτιστοποιηθεί για διαφορετικά είδη κυττάρων επιτρέπει τη μεταφορά του DNA 
απευθείας στον πυρήνα με υψηλή απόδοση. Με την τεχνική αυτή έχει αναφερθεί 
διαμόλυνση μη διεγερμένων CD34+ κυττάρων με απόδοση ως και 70%, απόδοση 
συγκρίσιμη με αυτή των ρετροιϊκών φορέων. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να βρει 
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ολοένα αυξανόμενες εφαρμογές στη μη ιϊκή γονιδιακή μεταφορά σε CD34+ κύτταρα 
στο άμεσο μέλλον (Kobayashi et al 2003, Carlile et al 2004, Podar et al 2004). 
 
Άλλες φυσικές μέθοδοι, όπως η υδροδυναμική πίεση, αφορούν σε in vivo γονιδιακή 
μεταφορά και δεν προσφέρονται για τη στόχευση HSCs. Η microinjection είναι μια 
πολύ αργή και κοπιαστική μέθοδος, με την οποία επιτυγχάνεται εισαγωγή γενετικού 
υλικού σε μεμονωμένα κύτταρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά τεχνητών 
χρωμοσωμάτων, των οποίων η μεταφορά με πρακτικότερες μεθόδους είναι πολύ 
αναποτελεσματική (Co et al 2000, Telenius et al 1999). 
 

1.5.3.3. Είδη μη ιϊκού μεταφερόμενου DNA 
 

1.5.3.3.1. Κοινά πλασμίδια 
 
Οι κοινοί πλασμιδιακοί φορείς έκφρασης δεν έχουν ικανότητα αναπαραγωγής σε 
ευκαρυωτικά κύτταρα και επομένως δεν διατηρούνται κατά την κυτταρική διαίρεση 
(Ludtke et al 2002), παρά μόνο αν ενσωματωθούν στα χρωμοσώματα. Η 
ενσωμάτωση των πλασμιδίων αποτελεί ένα πολύ σπάνιο γεγονός που συμβαίνει με 
μια πιθανότητα από 1/103 ως 1/105 (Baum 1999, Wang Z et al 2004). Επιπλέον, η 
μεταφορά τους στον πυρήνα είναι πολύ περιορισμένη με αποτέλεσμα να παραμένουν 
ως επί το πλείστον στο κυτταρόπλασμα, όπου και αποδομούνται. Ενσωμάτωση 
πλασμιδίων σε πολύ χαμηλό ποσοστό έχει αναφερθεί με ηλεκτροδιάτρηση σε 
καθιερωμένες κυτταρικές σειρές προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (Keating and 
Toneguzzo 1990) και σε πρωτογενή προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα (Toneguzzo 
and Keating 1986, Wu et al 2001a). 
Αναφορικά με τις διαφορές των θέσεων ενσωμάτωσης ιϊκών και μη ιϊκών φορέων, τα 
δεδομένα είναι αντιφατικά. Η ενσωμάτωση των ρετροϊών γίνεται με μια διαδικασία μη 
ομόλογου ανασυνδυασμού που καταλύεται από μια ιντεγκράση (Milot et al 1994) και 
συμβαίνει κατά προτίμηση σε θέσεις του γονιδιώματος με αυξημένη μεταγραφική 
δραστηριότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης του διαγονιδίου από 
αυτά που επιτυγχάνονται από ενσωματωμένα πλασμίδια (Hwang and Gilboa 1994). 
Εντούτοις, έχει πρόσφατα αναφερθεί ότι η ενσωμάτωση διαγονιδίων μέσω 
ηλεκτροδιάτρησης οδηγεί σε επίπεδα έκφρασης συγκρίσιμα με των ενσωματούμενων 
ιϊκών φορέων (Mielke et al 1996, Baer et al 2000). 
Η παροδική μεταφορά πλασμιδίων στα κύτταρα μπορεί να έχει αξία στη γονιδιακή 
θεραπεία που στοχεύει ώριμα μη διαιρούμενα κύτταρα τα οποία έχουν ένα 
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περιορισμένο χρόνο ζωής (π.χ. δενδριτικά κύτταρα), αλλά γενικά δεν είναι χρήσιμη 
για εφαρμογές που στοχεύουν HSCs. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 
μόνιμη γενετική τροποποίηση είναι μη αναγκαία, ή ακόμα και μη επιθυμητή, καθώς η 
παροδική διαμόλυνση εξασφαλίζει ασφάλεια απέναντι σε απρόβλεπτες ανεπιθύμητες 
συνέπειες. Τέτοιες εφαρμογές, στις οποίες αρκεί μια μικρής διάρκειας έκφραση του 
διαγονιδίου, περιλαμβάνουν τη μεταφορά του γονιδίου MDR1 (multidrug resistance 1) 
για την προστασία των HSCs από την τοξική επίδραση της χημειοθεραπείας σε 
ασθενείς με κακοήθη νοσήματα (Aksentijevich et al 1996) ή τη μεταφορά ενός 
“γονιδίου αυτοκτονίας” για την καταστροφή καρκινικών κυττάρων.  
 

1.5.3.3.2. Φορείς βασιζόμενοι σε ιούς που αναπαράγονται επισωματικά 
 
Οι αναπαραγώμενοι επισωματικοί φορείς (replicating episomal vectors, REVs) έχουν 
την ιδιότητα να παραμένουν στον πυρήνα του κυττάρου - ξενιστή ως αυτόνομα 
αναπαραγώμενες μονάδες γενετικού υλικού, χωρίς να ενσωματώνονται στα 
χρωμοσώματα (δηλαδή ως επισώματα). Εξαιτίας αυτού έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα 
ότι δεν αλληλεπιδρούν με το γονιδίωμα και δεν διαταράσσουν τα μεταγραφικά 
προγράμματα του κυττάρου - ξενιστή (Vos 1999, Lipps and Bode 2001, Lipps et al 
2003). Οι πρώτοι φορείς αυτής της κατηγορίας αναπτύχθηκαν μέσω της 
εκμετάλλευσης γενετικών στοιχείων προερχόμενων από ιούς που φυσιολογικά 
αναπαράγονται επισωματικά κατά τη λανθάνουσα μόλυνση κυττάρων, όπως ο EBV 
(Epstein Barr virus), ο ανθρώπινος polyoma-ιός BK (BKV), ο ιός θηλωμάτων των 
βοοειδών 1 (bovine papilloma virus 1, BPV-1), ο ιός του απλού έρπητα (herpes 
simplex virus, HSV) και ο Simian virus 40 (SV40) (Van Craenenbroeck et al 2000). 
Μεταξύ αυτών, οι βασιζόμενοι στον ιό EBV επισωματικοί φορείς είναι οι πιο εκτενώς 
μελετημένοι.  
REVs αυτού του είδους έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές (π.χ. Krysan et 
al 1989, Kelleher et al 1998, DuBridge et al 1987, Legerski et al 1992), ενώ σχετικά 
πρόσφατα δοκιμάστηκαν ως φορείς γονιδιακής μεταφοράς για γονιδιακή θεραπεία 
(Calos 1996, Cooper et al 1997) σε συνδυασμό με διάφορες μεθόδους γονιδιακής 
μεταφοράς σε μια ποικιλία κυττάρων (Sclimenti and Calos 1998, Wade-Martins et al 
2000, Black and Vos 2002), συμπεριλαμβανομένων και κυττάρων του αιμοποιητικού 
συστήματος (Satoh et al 1998, Chow et al 2002, Mazda et al 1994, Mazda et al 1997, 
Mucke et al 1997). Οι βασιζόμενοι στον ιό EBV φορείς υποστηρίζουν υψηλά επίπεδα 
έκφρασης σε καθιερωμένες λεμφοκυτταρικές σειρές ανθρώπου, η έκφραση όμως 
μειώνεται σημαντικά κατόπιν απομάκρυνσης της πίεσης επιλογής (Mucke et al 1997). 

 52 



                                                                                                                                                  Εισαγωγή 

Με έναν βασιζόμενο στον ιό EBV κοσμιδιακό φορέα έχει αναφερθεί διατήρηση 
θεραπευτικών επιπέδων του γονιδίου της ανθρώπινης β σφαιρίνης σε κύτταρα Κ562 
για τουλάχιστον 90 γενεές χωρίς πίεση επιλογής (Chow et al 2002). Επίσης, έχει 
αναφερθεί επιτυχής μεταφορά του γονιδίου ADA σε ανθρώπινα προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα με κλωνογόνο ικανότητα με ένα βασιζόμενο στον ιό EBV φορέα 
(Satoh et al 1998). 
Λόγω της επισωματικής διατήρησης, η χρήση REVs εκμηδενίζει τον κίνδυνο 
μεταλλαξιγένεσης μέσω ενσωμάτωσης και τις διακυμάνσεις της έκφρασης του 
διαγονιδίου ανάλογα με τη θέση ενσωμάτωσης (Stoll and Calos 2002). Ακόμα και αν 
κάποια τυχαία γεγονότα ενσωμάτωσης αναπόφευκτα συμβαίνουν (Heller et al 1990), 
αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια. Άλλα πλεονεκτήματα των REVs είναι η μεγάλη 
χωρητικότητα, καθώς και η υψηλότερη απόδοση διαμόλυνσης και έκφραση του 
διαγονιδίου σε σχέση με κοινά πλασμίδια (Mazda et al 1997, Belt et al 1991, Mazda 
2002). Οι βασιζόμενοι στον ιό EBV επισωματικοί φορείς έχουν το επιπρόσθετο 
πλεονέκτημα ότι αναπαράγονται μόνο μία φορά σε κάθε κυτταρικό κύκλο, στη φάση 
S, σύγχρονα με το χρωμοσωμικό DNA (Yates and Guan 1991, Adams 1987). Η 
σημασία της ελεγχόμενης αντιγραφής είναι ότι εξασφαλίζει χαμηλό ρυθμό αυτόματων 
μεταλλάξεων (λιγότερο από 1/105) και ανασυνδυασμών (DuBridge et al 1987, 
Drinkwater and Klinedinst 1986), παρότι ανασυνδυασμοί αυτών των φορέων έχουν 
σπάνια περιγραφεί (Vidal et al 1990). 
Το πρόβλημα στη χρήση των REVs στη γονιδιακή θεραπεία είναι ότι η επισωματική 
τους διατήρηση προϋποθέτει την in trans δράση μιας πρωτεϊνης ιϊκής προέλευσης: 
της ΕΒΝΑ-1 (EBV nuclear antigen 1) για τους φορείς που βασίζονται στον EBV 
(Yates and Guan 1991, Kirchmaier and Sugden 1995, Middleton and Sugden 1994) 
ή του large T-antigen (T-Ag) για τους φορείς που βασίζονται στον ιό SV40 (Rice and 
Cole 1993, Slinskey et al 1999) (Εικόνα 1.18). Η έκφραση των πρωτεϊνών αυτών 
μπορεί να προκαλέσει ανοσολογικές αντιδράσεις και, κυρίως, κακοήθη εξαλλαγή, 
γεγονός που θέτει σημαντικούς περιορισμούς στη χρήση των παραπάνω φορέων σε 
κλινικές εφαρμογές γονιδιακής μεταφοράς (Ali et al 2004, Humme et al 2003). Ένας 
επιπλέον περιορισμός είναι ότι οι φορείς αυτοί δεν εμφανίζουν σταθερότητα απουσία 
πίεσης επιλογής (Mazda et al 1997, Mucke et al 1997, Kirchmaier and Sugden 1995, 
Lei et al 1996, Banerjee et al 1995, Wade-Martins et al 2000). Επιπλέον, η ικανότητα 
αυτο-αναπαραγωγής των βασιζόμενων στον ιό EBV επισωματικών φορέων 
περιορίζεται στα πρωτεύοντα, γεγονός που αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης 
μοντέλων τρωκτικών για προκλινικές μελέτες (Yates et al 1985, Krysan and Calos 
1993). Τελευταία, ωστόσο, ο συνδυασμός βασιζόμενων στον ιό EBV επισωματικών 
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φορέων με αφετηρίες αντιγραφής του DNA ευκαρυωτικής προέλευσης έχει δώσει τη 
δυνατότητα διαμόλυνσης ενός ευρύτερου φάσματος κυττάρων, 
συμπεριλαμβανομένων κυττάρων τρωκτικών (Krysan et al 1989, Kelleher et al 1998, 
Krysan and Calos 1993). 
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Εικόνα 1.18. Σχηματικοί χάρτες ενός κοινού πλασμιδιακού φορέα έκφρασης (πάνω), 
ενός επισωματικού φορέα βασιζόμενου στον ιό EBV (κάτω αριστερά) και ενός 
επισωματικού φορέα βασιζόμενου στον ιό SV40 (κάτω δεξιά). 
 
 

1.5.3.3.3. Φορείς βασιζόμενοι σε στοιχεία του ανθρώπινου γονιδιώματος 
 
Η ανάπτυξη επισωματικών φορέων εντελώς απαλλαγμένων από ιϊκής προέλευσης 
πρωτεΐνες αποτελεί έναν πολύ επιθυμητό στόχο. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν 
τελευταία αναπτυχθεί ανθρώπινα τεχνητά χρωμοσώματα (human artificial 
chromosomes, HACs) και, πολύ πρόσφατα, ένα πρότυπο μικρό κυκλικό επίσωμα, το 
πλασμίδιο pEPI-1. 
 

1.5.3.3.3.α. Ανθρώπινα τεχνητά χρωμοσώματα 
 
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προς την κατασκευή φορέων 
γονιδιακής μεταφοράς που μοιάζουν με φυσικά χρωμοσώματα (πρόσφατη 
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ανασκόπηση από: Basu and Willard 2005, Glover et al 2005). Τα HACs έχουν τα 
παρακάτω σημαντικά πλεονεκτήματα: αποτελούνται αποκλειστικά από γενετικά 
στοιχεία προερχόμενα από το ανθρώπινο γονιδίωμα, δίνουν τη δυνατότητα 
κλωνοποίησης ένθετων μορίων DNA απεριορίστου μεγέθους και είναι μιτωτικά 
σταθερά απουσία πίεσης επιλογής.  
Δύο διαφορετικές στρατηγικές έχουν επινοηθεί για την κατασκευή HACs. Η πρώτη, 
που αναφέρεται ως “bottom up” αφορά στη de novo συναρμογή των τριών κύριων 
συστατικών που συγκροτούν ένα χρωμόσωμα: κεντρομεριδίου, τελομερών και 
αφετηριών αντιγραφής. Η δεύτερη στρατηγική, που αναφέρεται ως “top down” 
συνίσταται σε κατάτμηση φυσικών χρωμοσωμάτων ώστε να προκύψουν μιτωτικά 
σταθερά μινι-χρωμοσώματα μεγέθους 1-10 Mb (Farr et al 1995, Heller et al 1996). 
Το πρώτο ανθρώπινο τεχνητό χρωμόσωμα κατασκευάστηκε το 1997 (Harrington et al 
1997). Έκτοτε, τεχνητά χρωμοσώματα έχουν χρησιμοποιηθεί ως συστήματα 
γονιδιακής μεταφοράς (Grimes et al 2001, Meija et al 2001, Auriche et al 2002). Πολύ 
πρόσφατα, αναφέρθηκε η μεταφορά ενός τεχνητού χρωμοσώματος για πρώτη φορά 
σε CD34+ κύτταρα ομφάλιου λώρου με μια απόδοση 2.5 - 4.0% (Vanderbyl et al 
2004). Ωστόσο, μια σειρά τεχνικών εμποδίων χρειάζεται να ξεπεραστούν, αναφορικά 
με δυσκολίες στην κατασκευή, τους χειρισμούς και τη μεταφορά των HACs στα 
κύτταρα - στόχους λόγω του τεράστιου μεγέθους τους (της τάξης των μερικών Mb). 
Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η μη σταθερότητα των HACs σε κύτταρα ποντικού 
(Alazami et al 2004), καθώς και η τάση τους για αναδιατάξεις. 
 

1.5.3.3.3.β. Μικρά κυκλικά επισώματα - Ο φορέας pEPI-1 
 
Μια εναλλακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη φορέων γονιδιακής μεταφοράς που 
αποτελούνται από στοιχεία του ανθρώπινου γονιδιώματος αποτελεί η ανάπτυξη 
μικρού μεγέθους συστημάτων μέσω της εκμετάλλευσης γενετικών στοιχείων που 
παίζουν ρόλο στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής του πυρήνα. Γενετικά στοιχεία του 
ανθρώπινου γονιδιώματος με γνωστό ρόλο στη διαμόρφωση της ανώτερης δομής 
των χρωμοσωμάτων είναι τα στοιχεία S/MARs (scaffold/matrix attachment regions), 
οι μονωτές (insulators) και τα LCRs (locus control regions). 
Τα S/MARs είναι στοιχεία του ανθρώπινου γονιδιώματος που ανήκουν στα “boundary 
elements”. Αλληλεπιδρούν με την πυρηνική θεμέλια ουσία και αυτή η αλληλεπίδραση 
είναι ουσιώδης για την οργάνωση των αγκύλων της χρωματίνης που καθορίζουν τα 
όρια ανεξάρτητων περιοχών χρωματίνης (Heng et al 2004, Goetze et al 2003). Τα 
S/MARs εδράζονται συχνά κοντά σε γονίδια και εξασφαλίζουν την πρόσβαση των 
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μεταγραφικών παραγόντων στους υποκινητές και ενισχυτές (Goetze et al 2003, 
Jenuwein et al 1997). Επίσης επηρεάζουν την κατάσταση μεθυλίωσης του DNA 
(Jenuwein et al 1997). Η προσθήκη S/MARs σε πλασμίδια και ρετροϊικούς φορείς 
εμποδίζει τη μεθυλίωση του DNA και προκαλεί παρατεταμένη έκφραση του 
διαγονιδίου (Ramezani et al 2003, Villemure et al 2001). 
Η πρόσφατη ανακάλυψη του ρόλου των S/MARs στη διαμεσολάβηση της 
επισωματικής διατήρησης γενετικών στοιχείων in cis επέτρεψε την ανάπτυξη ενός 
πρότυπου μικρού κυκλικού φορέα που έχει την ιδιότητα να λειτουργεί ως επίσωμα 
ανεξάρτητο από πρωτεΐνες ιϊκής προέλευσης. Αυτός ο φορέας, που ονομάστηκε 
pEPI-1, δημιουργήθηκε από ένα κλασικό φορέα παροδικής έκφρασης που περιέχει 
την αφετηρία έναρξης της αντιγραφής του ιού SV40 (SV40ori), με την προσθήκη ενός 
S/MAR προερχόμενου από την 5΄ περιοχή του ανθρώπινου γονιδίου της 
ιντερφερόνης β (Bode et al 1992, Piechaczek et al 1999) (Εικόνα 1.19). Η 
μοναδικότητα αυτού του μικρού πλασμιδίου έγκειται στην ικανότητά του να λειτουργεί 
ως σταθερό επίσωμα απουσία του T-Ag, το οποίο υποκαθίσταται κατά κάποιο τρόπο 
από το S/MAR. Έχει δειχτεί ότι ο φορέας pEPI-1 διατηρείται σταθερά σε κυτταρικές 
σειρές ανθρώπου και τρωκτικών (Piechaczek et al 1999, Schaarschmidt et al 2004, 
Jenke et al 2004a) σε χαμηλό αριθμό αντιγράφων, για τουλάχιστον 100 γενεές 
απουσία πίεσης επιλογής και ότι είναι ικανός να αυτο-αναπαράγεται σε κύτταρα 
θηλαστικών μία φορά σε κάθε κυτταρικό κύκλο (Schaarschmidt et al 2004). 
Πιστεύεται ότι η λειτουργία του pEPI-1 ως σταθερού επισώματος βασίζεται στην 
ικανότητα του S/MAR να στρατολογεί παράγοντες του κυττάρου οι οποίοι 
διαμεσολαβούν τόσο τη μιτωτική του σταθερότητα όσο και την επισωματική του 
αντιγραφή.  
Ο φορέας pEPI-1 συνδέεται ειδικά μέσω του S/MAR με την πυρηνική θεμέλια ουσία 
και τον πυρηνικό σκελετό in vivo (Baiker et al 2000) πιθανώς μέσω της πρωτεΐνης 
SAF-A (scaffold attachment factor-A) (Jenke et al 2002, Mearini et al 2004), η οποία 
αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της χρωματίνης (Kipp et al 2000) και αυτή η 
αλληλεπίδραση διευκολύνει το διαχωρισμό του μαζί με τα χρωμοσώματα κατά τη 
μίτωση (Baiker et al 2000). Επιπλέον, το S/MAR στο pEPI-1 πιθανώς αλληλεπιδρά 
και με άλλες πρωτεΐνες του πυρήνα που παίζουν ρόλο στην αλλαγή διαμόρφωσης της 
έλικας του DNA (μια λειτουργία του T-Ag στους συμβατικούς επισωματικούς φορείς 
που περιέχουν το SV40ori), γεγονός που επιτρέπει την πρόσδεση των παραγόντων 
αντιγραφής του DNA και την αντιγραφή του πλασμιδίου μια φορά σε κάθε κυτταρικό 
κύκλο (Schaarschmidt et al 2004). Επομένως, σε αντίθεση με τα ιϊκά επισώματα που 
κωδικοποιούν τα ίδια τους παράγοντες που χρειάζονται για τη λειτουργία τους, το 
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pEPI-1 εκμεταλλεύεται, μέσω του S/MAR, παράγοντες του κυττάρου-ξενιστή για να 
εξασφαλίσει και τις δύο λειτουργίες που απαιτούνται για την εξωχρωμοσωμική του 
διατήρηση: αντιγραφή και μιτωτικό διαχωρισμό.  

 
Εικόνα 1.19. Σχηματικός χάρτης του φορέα pEPI-1.  

Είναι ενδιαφέρον ότι η αντιγραφή του πλασμιδίου pEPI-1 σε ευκαρυωτικά κύτταρα δεν 
έχει ως αφετηρία το SV40ori, όπως συμβαίνει στα κοινά πλασμίδια που φέρουν το 
SV40ori και το Τ-Ag (Li et al 2003), αλλά διάφορα σημεία σε όλο το μήκος του 
πλασμιδίου (Schaarschmidt et al 2004). Μάλιστα, το SV40ori δεν είναι απαραίτητο 
για την επισωματική διατήρηση και την εν γένει λειτουργία του φορέα αυτού (Jenke et 
al 2004a). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι ο φορέας pEPI-1 λειτουργεί ως επίσωμα μόνο 
όταν το S/MAR βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση - δηλαδή καθοδικά του γονίδιου-
δείκτη και ανοδικά του σήματος πολυαδενυλίωσης (Jenke et al 2004a, Stehle et al 
2003 και προσωπική επικοινωνία), με αποτέλεσμα η μεταγραφή να επεκτείνεται εντός 
του S/MAR, μέρος του οποίου μεταγράφεται. Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδήγησαν 
σε ένα μοντέλο για τη λειτουργία του φορέα, σύμφωνα με το οποίο η ενεργός 
μεταγραφή άνωθεν και εντός της αλληλουχίας S/MAR αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επισωματική του διατήρηση (Stehle et al 2003). Αυτό πιθανώς 
οφείλεται στο ότι η ενεργός μεταγραφική δραστηριότητα εντός του S/MAR επάγει το 
άνοιγμα της δομής της γειτονικής χρωματίνης επιτρέποντας την πρόσβαση του 
αντιγραφικού συμπλόκου (Stehle et al 2003, Glover et al 2005). Σε συμφωνία με ένα 
τέτοιο μοντέλο, υπάρχουν ενδείξεις υπέρ μιας αλληλεξάρτησης μεταξύ αντιγραφής και 
μεταγραφής και σε άλλα ευκαρυωτικά συστήματα (Goetze et al 2003, Ohba et al 
1996). Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι αφετηρίες έναρξης της αντιγραφής 
βρίσκονται ανοδικά περιοχών υποκινητών πολλών γονιδίων που παρουσιάζουν 
συνεχή έκφραση (Keller et al 2002). 

Συμπερασματικά, το πλασμίδιο pEPI-1 αποτελεί ένα πρότυπο μικρό κυκλικό επίσωμα 
που βασίζεται σε ένα στοιχείο S/MAR του ανθρώπινου γονιδιώματος και το οποίο έχει 
μοναδικές ιδιότητες. 
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Στόχος της παρούσας διατριβής 
 
Η πρόσφατη κατανόηση της ικανότητας των S/MARs να διαμεσολαβούν την 
επισωματική διατήρηση γενετικών στοιχείων κλωνοποιημένων in cis οδήγησε στην 
ανάπτυξη ενός πρότυπου μικρού κυκλικού επισώματος που λειτουργεί χωρίς την 
ανάγκη πρωτεϊνών ιϊκής προέλευσης, του πλασμιδίου pEPI-1. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει τόσο η μελέτη της λειτουργίας του pEPI-1, αναφορικά με τους 
μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την επισωματική του διατήρηση, όσο και το δυναμικό 
του ως φορέα γονιδιακής μεταφοράς για εφαρμογές που αφορούν όχι μόνο στη 
βασική έρευνα αλλά και στη γονιδιακή θεραπεία, καθώς οι μοναδικές ιδιότητες του 
φορέα pEPI-1 καθιστούν τη χρήση του σε κλινικές εφαρμογές ιδιαίτερα ασφαλή. 
Προηγούμενα αποτελέσματα προερχόμενα από την ερευνητική ομάδα που 
κατασκεύασε το φορέα pEPI-1 (Lipps HJ και συνεργάτες) συνηγορούν υπέρ της 
δυνατότητάς του να προκαλεί μακροχρόνια διαμόλυνση κυττάρων ορισμένων 
καθιερωμένων κυτταρικών σειρών ως σταθερό επίσωμα (Piechaczek et al 1999, 
Schaarschmidt et al 2004, Jenke et al 2004b).  
 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, στόχος μας ήταν η διερεύνηση της 
συμπεριφοράς του φορέα σε περισσότερα είδη κυττάρων, αφενός σε καθιερωμένες 
κυτταρικές σειρές προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων και, κυρίως, σε πρωτογενή 
ανθρώπινα κύτταρα. Ιδιαίτερος στόχος μας ήταν η μελέτη των ιδιοτήτων του φορέα σε 
ανθρώπινα αρχέγονα/προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα με σκοπό την αξιολόγησή του 
ως φορέα γονιδιακής μεταφοράς για θεραπευτικές εφαρμογές που στοχεύουν HSCs.  
 
Για τους σκοπούς αυτούς επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα φορέα προερχόμενο 
από τον pEPI-1 ο οποίος φέρει ως γονίδιο - δείκτη το cDNA της eGFP (enhanced 
green fluorescent protein) και ο οποίος αναφέρεται ως pEPI-eGFP (Εικόνα 1.20). Η 
eGFP προέρχεται από την GFP (green fluorescent protein) της μέδουσας Aequorea 
victoria (Chalfie et al 1994, Cheng et al 1996, Persons et al 1997) και χρησιμοποιείται 
ευρέως σήμερα ως γονίδιο - δείκτης καθώς έχει την ιδιότητα να εκπέμπει πράσινο 
φθορισμό όταν διεγείρεται στο κατάλληλο μήκος κύματος και, επομένως, διευκολύνει 
την ανίχνευσή της με μικροσκοπία φθορισμού και κυτταρομετρία ροής. Επιπλέον, 
δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού ζωντανών κυττάρων που εκφράζουν eGFP χωρίς 
καμία επεξεργασία, με την τεχνολογία του κυτταροδιαχωριστή ροής. 
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Εικόνα 1.20. Σχηματικός χάρτης του φορέα pEPI-eGFP. 

 

Η συμπεριφορά του φορέα pEPI-eGFP σε διάφορα είδη κυττάρων μελετήθηκε 
σφαιρικά, αναφορικά με: 

 την κατάσταση του φορέα (επισωματική ή μη) 
 την ικανότητα μακροχρόνιας διατήρησης παρουσία και απουσία πίεσης 

επιλογής 
 την ικανότητα αυτο-αναπαραγωγής του φορέα 
 τη διάρκεια έκφρασης του διαγονιδίου 
 την επίδραση επιγενετικών μηχανισμών στην έκφραση του διαγονιδίου 

 
Ιδιαίτερα όσον αφορά τα πρωτογενή προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, θελήσαμε 
επιπλέον να μελετήσουμε πλευρές της μη ιϊκής διαμόλυνσης, ως προς τη 
μεθοδολογία, την απόδοση και την επίδραση στη λειτουργία των κυττάρων. 
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  Υλικά και Μέθοδοι 

2.1. Κυτταροκαλλιέργειες 
 
Όλες οι διαδικασίες έγιναν σε άσηπτες συνθήκες σε εστία νηματικής ροής (hood) 
σύμφωνα με καθιερωμένες τεχνικές. Τα κύτταρα επωάστηκαν σε κλίβανο σε 
περιβάλλον 37oC και 5% CO2. Η καταμέτρηση των κυττάρων έγινε με τη χρήση 
αιμοκυτόμετρου Neubauer. Για τη μέτρηση των εμπύρηνων κυττάρων αίματος 
χρησιμοποιήθηκε διάλυμα Turk (3% οξικό οξύ με Methylene blue), ενώ για την 
εκτίμηση των μη βιώσιμων κυττάρων χρησιμοποιήθηκε η χρωστική Trypan blue. 
 

2.1.1. Καλλιέργειες καθιερωμένων κυτταρικών σειρών 
 

Τα κύτταρα Κ562 και MEL καλλιεργήθηκαν σε πλήρες θρεπτικό υλικό DMEM 
(Dulbecco’s modified Eagle’s medium): DMEM εμπλουτισμένο με 10% ορό εμβρύου 
βοός (fetal calf serum, FCS), 2 mM L-γλουταμίνη, 50 U/ml πενικιλλίνη και 50 µg/ml 
στρεπτομυκίνη (όλα από την Invitrogen). Κάθε 48 ώρες περίπου γινόταν ανανέωση 
του θρεπτικού υλικού έτσι ώστε η συγκέντρωση των κυττάρων να διατηρείται περίπου 
στα 5×105 κύτταρα ανά ml καλλιεργητικού υλικού.  
 

2.1.2. Πρωτογενείς καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων 
 

2.1.2.1. Ανθρώπινοι ινοβλάστες 
 
Χρησιμοποιήθηκαν δύο ειδών ανθρώπινοι ινοβλάστες:  

• ινοβλάστες προερχόμενοι από πρωτογενείς καλλιέργειες ιστού από 
περιοδοντικό σύνδεσμο (παραχωρήθηκαν από τον Πάνο Ζήρο, 
μεταδιδακτορικό συνεργάτη του Αιματολογικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Πατρών) 

• κύτταρα με μορφολογία ινοβλαστών (fibroblast-like cells) προερχόμενα από τη 
ζελατινώδη ουσία που περιβάλλει τα αγγεία του ομφάλιου λώρου, η οποία 
αναφέρεται ως “Wharton’s Jelly” (Wang HS et al 2004).  

Οι ομφάλιοι λώροι προήλθαν από νεογνά που γεννήθηκαν με Καισαρική Τομή στη 
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, 
κατόπιν συγκατάθεσης της μητέρας. Αμέσως μετά τον τοκετό του πλακούντα, τμήμα 
του ομφάλιου λώρου συλλέχθηκε υπό στείρες συνθήκες σε σωληνάρια με πλήρες 
θρεπτικό υλικό DMEM. Η διαδικασία απομόνωσης των ινοβλαστών ήταν η εξής:  
Μετά την αφαίρεση των αγγείων του ομφάλιου λώρου, μικρά τμήματα συνδετικού 
ιστού (περίπου 5 mm) μεταφέρθηκαν σε τρυβλία διαμέτρου 35 mm που περιείχαν 
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πλήρες θρεπτικό υλικό DMEM. Τα τρυβλία αφέθηκαν στον επωαστή χωρίς να 
μετακινηθούν για περίπου 10 ημέρες ώστε να επιτραπεί η μετανάστευση των 
κυττάρων και η προσκόλλησή τους στον πυθμένα του τρυβλίου. Σε 20-30 ημέρες τα 
κύτταρα είχαν πολλαπλασιαστεί σχηματίζοντας μια μονοστιβάδα που κάλυπτε 
πλήρως τον πυθμένα του τρυβλίου (confluent) και ακολούθως ανακαλλιεργήθηκαν σε 
πλήρες θρεπτικό υλικό DMEM σε τρυβλία διαμέτρου 100 mm. Για να προκληθεί 
αποκόλληση των κυττάρων έγινε ξέπλυμα με PBS και επώαση με διάλυμα τρυψίνης-
κιτρικού (τρυψίνη 0.25% w/v, κιτρικό νάτριο 10 mM, NaCl 110 mM, pH 7.2). 
 

2.1.2.2. Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα (CD34+) αίματος ομφάλιου λώρου 
 
Το αίμα ομφάλιου λώρου προήλθε από νεογνά που γεννήθηκαν με Καισαρική Τομή ή 
φυσιολογικό τοκετό στη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, κατόπιν συγκατάθεσης της μητέρας. Αμέσως μετά τον 
τοκετό του πλακούντα το αίμα του ομφάλιου λώρου συλλέχθηκε σε αποστειρωμένα 
δοχεία που περιείχαν ηπαρίνη ως αντιπηκτικό. Η περαιτέρω επεξεργασία του αίματος 
έγινε σε όλες τις περιπτώσεις εντός 0-12 ωρών από τη συλλογή του. Στο διάστημα 
αυτό το αίμα διατηρήθηκε στους 4oC.  
 

2.1.2.2.1. Διαχωρισμός εμπύρηνων κυττάρων από αίμα ομφάλιου λώρου 
 

Δυο διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για το διαχωρισμό είτε των ολικών 
μονοπύρηνων είτε των ολικών εμπύρηνων κυττάρων από το αίμα ομφάλιου λώρου.  
 

2.1.2.2.1.α. Διαχωρισμός ολικών μονοπύρηνων κυττάρων με φυγοκέντρηση 
σε κλίση συγκέντρωσης Ficoll-Hypaque 

 
To αίμα ομφάλιου λώρου αραιώθηκε 1:1 σε PBS με 2 mM EDTA και στη συνέχεια 
επιστιβάχθηκε προσεκτικά σε 1/3 όγκου του διαχωριστικού μέσου Ficoll-Hypaque 
(πυκνότητα 1.077 g/ml, Biochrom) και φυγοκεντρήθηκε στα 400 g για 30 min σε 
θερμοκρασία 20oC. Ο διαχωρισμός βασίζεται στο ότι τα μονοπύρηνα κύτταρα έχουν 
μικρότερη πυκνότητα από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα πολυμορφοπύρηνα και 
συγκεντρώνονται στη μεσοστιβάδα πάνω από το στρώμα της φικόλης.  
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2.1.2.2.1.β. Διαχωρισμός ολικών εμπύρηνων κυττάρων με διάλυμα Hetastarch 6% 
 
Το αίμα ομφάλιου λώρου αναμίχθηκε 5:1 με διάλυμα Hetastarch 6% (HetasepTM, 
StemCell Technologies) και αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς ανάδευση για 
30-60 min. Το διάλυμα αυτό προκαλεί συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα καθίζησής τους. Τα εμπύρηνα κύτταρα καθιζάνουν με 
πολύ μικρότερο ρυθμό και επομένως παραμένουν αιωρούμενα στο υπερκείμενο.  
 
Και στις δύο περιπτώσεις (α και β) τα κύτταρα μετά το διαχωρισμό ξεπλύθηκαν σε 
PBS με 2 mM EDTA και 0.5% αλβουμίνη ορού βοός (bovine serum albumin, BSA) ή 
2% FCS. Σε μερικές περιπτώσεις ακολούθησε λύση των ερυθροκυττάρων με επώαση 
σε διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου για 10 min σε θερμοκρασία δωματίου.  
Στη συνέχεια έγινε είτε άμεσος διαχωρισμός των CD34+ κυττάρων είτε κατάψυξη των 
ολικών εμπύρηνων ή μονοπύρηνων κυττάρων και διατήρησή τους στο υγρό άζωτο. 
 

2.1.2.2.2. Απομόνωση CD34+ κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου 
 

Η θετική επιλογή των κυττάρων που φέρουν το αντιγόνο επιφανείας CD34 (CD34+ 
κυττάρων) αποτελεί την πλέον καθιερωμένη μέθοδο για εμπλουτισμό του κυτταρικού 
πληθυσμού σε αρχέγονα και προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα.  
Η επιλογή των CD34+ κυττάρων έγινε με ανοσομαγνητικό διαχωρισμό με το Miltenyi 
CD34 MultiSort kit (Miltenyi Biotec, Gladbach, Germany) ακολουθώντας τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Το σύστημα ανοσομαγνητικού διαχωρισμού της Μiltenyi 
χρησιμοποιεί μαγνητικά μικροσφαιρίδια συζευγμένα με μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-
CD34. Περιληπτικά, τα κύτταρα επωάζονται με τα μικροσφαιρίδια για 30 min στους 
4oC αφού προηγηθεί κάλυψη των μη ειδικών θέσεων δέσμευσης και ακολούθως 
διέρχονται από ειδική στήλη που προσαρμόζεται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο.  
Σε όσες περιπτώσεις ελέγχθηκε η καθαρότητα του πληθυσμού μετά το διαχωρισμό με 
κυτταρομετρία ροής, το ποσοστό των CD34+ κυττάρων βρέθηκε να είναι άνω του 
98%. 
 

2.1.2.2.3. Υγρή καλλιέργεια CD34+ κυττάρων 
 

Τα CD34+ κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλήρες καλλιεργητικό υλικό Χ-VIVO 15: Χ-
VIVO 15 εμπλουτισμένο με 2 mM L-γλουταμίνη, 10% BSA, 1% 2-μερκαπτοαιθανόλη 
(Sigma), 50 U/ml πενικιλλίνη και 50 µg/ml στρεπτομυκίνη παρουσία των παρακάτω 
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ανασυνδυασμένων ανθρώπινων (rh) κυτταροκινών: 20 ng/ml rh stem cell factor 
(SCF), 50 ng/ml rh thrombopoietin (TPO) και 50 ng/ml rh Flt-3 ligand (FL). Όλες οι 
ανασυνδυασμένες ανθρώπινες κυτταροκίνες προέρχονταν από την BioSource 
(Nivelles, Belgium). Τα κύτταρα διατηρήθηκαν σε τρυβλία 12-well σε συγκέντρωση 1-
5×105 κύτταρα ανά ml καλλιεργητικού υλικού. 
 

2.2. Πλασμίδια 
 

Το πλασμίδιο pEPI-eGFP παραχωρήθηκε από τον Prof HJ Lipps (Institute of Cell 
Biology, University of Witten, Germany). 
Το πλασμίδιο pCEP4-eGFP παραχωρήθηκε από τον Α. Γιαννακόπουλο (Υποψήφιο 
Διδάκτορα του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών) και κατασκευάστηκε με υποκλωνοποίηση του cDNA της 
eGFP ως ένθετου μορίου με άκρα NheI/BglII στον πολυσυνδέτη του πλασμιδίου 
pCEP4 (Invitrogen).  
Η παρασκευή πλασμιδιακού DNA έγινε με το EndoFree® Plasmid kit (Qiagen) 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή καθαρότητα 
και ελαχιστοποίηση της περιεκτικότητας σε ενδοτοξίνες. 
 

2.3. Διαμόλυνση κυττάρων 
 

2.3.1. Διαμόλυνση κυτταρικών σειρών Κ562 και MEL 
 
Η διαμόλυνση των Κ562 και MEL κυττάρων έγινε με το αντιδραστήριο Lipofectin 
καθώς και με ηλεκτροδιάτρηση (electroporation).  
 

2.3.1.1. Διαμόλυνση κυτταρικών σειρών Κ562 και MEL με Lipofectin 
 
Η διαμόλυνση με το αντιδραστήριο Lipofectin (Invitrogen) έγινε με βάση τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Για τη διαμόλυνση 5 x105 κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν 10 mg 
πλασμιδιακού DNA και 30 μl Lipofectin σε θρεπτικό υλικό Optimem (Invitrogen). Μετά 
από επώαση για 6 ώρες σε 37oC, 5% CO2 έγινε αραίωση των κυττάρων και 
προσθήκη 10% FCS στο καλλιεργητικό υλικό. 
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2.3.1.2. Διαμόλυνση κυτταρικών σειρών Κ562 και MEL με ηλεκτροδιάτρηση 
 
Για την ηλεκτροδιάτρηση όλων των κυττάρων χρησιμοποιήθηκε η συσκευή 
GenePulser II της BioRad με συνθήκες που επιλέχθηκαν για το κάθε είδος κυττάρου 
με προκαταρκτικά πειράματα. Στα προκαταρκτικά πειράματα ελέγχθηκε η επίδραση 
διαφόρων παραμέτρων στην απόδοση της διαμόλυνσης με ηλεκτροδιάτρηση, όπως 
δυναμικό, χωρητικότητα, ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροδιάτρησης, συγκέντρωση 
κυττάρων, συγκέντρωση πλασμιδιακού DNA. 
 
Πριν την ηλεκτροδιάτρηση τα κύτταρα K562 και ΜΕL ξεπλύθηκαν μια φορά σε DMEM 
ή PBS, καταμετρήθηκαν σε αιμοκυτόμετρο και επαναιωρήθηκαν σε θρεπτικό υλικό 
χωρίς ορό ή αντιβιοτικά σε συγκέντρωση 2x106 κύτταρα/ml. 500 µl του εναιωρήματος 
των κυττάρων αναμίχθηκε με 15 µg πλασμιδιακού DNA και μεταφέρθηκε σε κυβέττα 
ηλεκτροδιάτρησης 0.4 cm. Οι συνθήκες που επιλέχτηκαν τελικά για την 
ηλεκτροδιάτρηση ήταν 220 V, 975 µF (τ: 24.5). Μετά την ηλεκτροδιάτρηση τα κύτταρα 
διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου για ~5 min και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν 
σε 20 ml πλήρους καλλιεργητικού υλικού σε φιάλες 75 cm2 και επωάστηκαν στους 
37oC σε 5% CO2. 48 ώρες μετά τη διαμόλυνση έγινε προσθήκη G418 (Geneticin) στο 
καλλιεργητικό υλικό σε συγκέντρωση 800 µg/ml. Σταθερά διαμολυσμένοι κλώνοι 
επιλέχτηκαν μετά από 2-3 εβδομάδες. Μετά από την αρχική επιλογή τα σταθερά 
διαμολυσμένα κύτταρα χωρίστηκαν στα δύο και καλλιεργήθηκαν περαιτέρω παρουσία 
G418 (σε συγκέντρωση 400 mg/ml) και απουσία G418.  
 

2.3.2. Διαμόλυνση πρωτογενών ανθρώπινων ινοβλαστών 
 
Μετά από τρυψινοποίηση, οι ανθρώπινοι ινοβλάστες φυγοκεντρήθηκαν στα 250g για 
5 min σε θερμοκρασία δωματίου, καταμετρήθηκαν σε αιμοκυτόμετρο και 
επαναιωρήθηκαν σε θρεπτικό υλικό χωρίς ορό ή αντιβιοτικά σε συγκέντρωση 2x106 
κύτταρα/ml. 500 µl του εναιωρήματος των κυττάρων αναμίχθηκαν με 15 µg 
πλασμιδιακού DNA και μεταφέρθηκαν σε κυβέττα ηλεκτροδιάτρησης 0.4 cm. Οι 
συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την ηλεκτροδιάτρηση ήταν 220 V, 975 µF (τ: 
24.5). Μετά την ηλεκτροδιάτρηση τα κύτταρα διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 
δωματίου για ~5 min και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε 10 ml πλήρους 
καλλιεργητικού υλικού σε τρυβλία διαμέτρου 100 mm και επωάστηκαν στους 37oC σε 
5% CO2. 48 ώρες μετά τη διαμόλυνση έγινε προσθήκη G418 στο καλλιεργητικό υλικό 
σε συγκέντρωση 200 µg/ml. Η επιλογή των σταθερά διαμολυσμένων κυτταρικών 
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κλώνων ολοκληρώθηκε σε 4 εβδομάδες και ακολούθως τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν 
απουσία και παρουσία του αντιβιοτικού.  
 

2.3.3. Διαμόλυνση CD34+ κυττάρων 
 
Λίγο πριν τη διαμόλυνση τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν για 10 min σε 250 g σε 
θερμοκρασία δωματίου, καταμετρήθηκαν σε αιμοκυτόμετρο και επαναιωρήθηκαν σε 
θρεπτικό υλικό χωρίς ορό ή αντιβιοτικά σε συγκέντρωση 2x106 κύτταρα/ml. 500 µl του 
εναιωρήματος των κυττάρων αναμίχθηκαν με 15 µg πλασμιδιακού DNA και 
μεταφέρονταν σε κυβέττα ηλεκτροδιάτρησης 0.4 cm. Οι συνθήκες που επιλέχτηκαν 
τελικά για την ηλεκτροδιάτρηση ήταν 300 V, 1075 µF (τ: 25.8 - 27.5). Μετά από 
παραμονή σε θερμοκρασία δωματίου για ~5 min, τα κύτταρα προστέθηκαν σε 1 ml 
πλήρους καλλιεργητικού υλικού σε τρυβλία 24-well και επωάστηκαν στους 37oC σε 
5% CO2. 
 

2.4. Μικροσκοπία φθορισμού 
 
Η απόδοση διαμόλυνσης καθώς και η έκφραση της eGFP σε όλα τα κύτταρα 
εκτιμήθηκε με παρατήρηση στο ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού Nikon eclipse TE 
2000. Η επεξεργασία των φωτογραφιών έγινε με το λογισμικό Adobe Photoshop CS. 
 

2.5. Κυτταρομετρία και κυτταροδιαχωρισμός ροής 
 

2.5.1. Εκτίμηση των επιπέδων έκφρασης eGFP σε κύτταρα K562 και MEL 
διαμολυσμένα με το φορέα pEPI-eGFP 

 
Περίπου 5x105 κύτταρα K562 και MEL διαμολυσμένα με το φορέα pEPI-eGFP καθώς 
και αντίστοιχα μη διαμολυσμένα κύτταρα, ως μάρτυρες, ξεπλύθηκαν με PBS, και 
αναλύθηκαν σε έναν κυτταρομετρητή ροής EPICS-XL (Coulter, Miami, FL, USA).  

 
2.5.2. Εκτίμηση της απόδοσης διαμόλυνσης CD34+ κυττάρων 

 
5x105 διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα 24-48 ώρες μετά τη διαμόλυνση ξεπλύθηκαν με 
PBS και επωάστηκαν με ένα μονοκλωνικό αντι-CD34 αντίσωμα συζευγμένο με 
φυκοερυθρίνη (phycoerythrin, PE) (Pharmingen, BD, Erembodegen, Belgium) για 30 
min στους 4oC. Ο αποκλεισμός των νεκρών κυττάρων έγινε με propidium iodide (PI) 

 68 



  Υλικά και Μέθοδοι 

(Pharmingen, BD). Η απόδοση διαμόλυνσης εκτιμήθηκε ως το ποσοστό των 
EGFP+/CD34+/PI-  κυττάρων επί του συνόλου των EGFP+/CD34+/PI- και των EGFP-

/CD34+/PI- κυττάρων. 
 

2.5.3. Διαχωρισμός των επιτυχώς διαμολυσμένων CD34+ κυττάρων 
 
CD34+ κύτταρα 48-72 ώρες μετά τη διαμόλυνση επωάστηκαν με ένα μονοκλωνικό 
αντι-CD34-PE αντίσωμα για 30 min στους 4oC και ακολούθως με PI. Τα 
eGFP+/CD34+/PI- καθώς και τα eGFP-/CD34+/PI- (μη διαμολυσμένα κύτταρα - 
μάρτυρες) κύτταρα διαχωρίστηκαν με τον κυτταροδιαχωριστή ροής FACSVantage 
(BD, Erembodegen, Belgium). Στη συνέχεια, τα διαχωρισμένα κύτταρα ξεπλύθηκαν 
με θρεπτικό υλικό και τέθηκαν είτε σε βραχείας διάρκειας ημιστερεές καλλιέργειες είτε 
σε υγρές καλλιέργειες. 
 

2.6. Βραχείας διάρκειας ημιστερεές καλλιέργειες (colony-forming unit assay) 
 
103 CD34+ κύτταρα ανά ml επιστρώθηκαν εις διπλούν σε καλλιεργητικό υλικό που 
περιείχε μεθυλοκυτταρίνη και συνδυασμό ανθρώπινων ανασυνδυασμένων κυτοκινών 
MethoCult™ GF+ H4435 (Stem Cell Technologies) και επωάστηκαν σε 37oC, 5% 
CO2. Μετά από 10-14 ημέρες οι αποικίες των κυττάρων παρατηρήθηκαν και 
καταμετρήθηκαν σε ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού. Στη συνέχεια, ορισμένες 
μεμονωμένες αποικίες επιλέχθηκαν τυχαία με τη βοήθεια μικροσκοπίου και 
χρησιμοποιήθηκαν για PCR, όπως περιγράφεται παρακάτω, ενώ οι υπόλοιπες 
αποικίες (προερχόμενες από τα ίδια τρυβλία) συλλέχθηκαν όλες μαζί και 
χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση RNA.  
 

2.7. Μελέτη της επίδρασης παραγόντων τροποποιητικών της μεθυλίωσης του 
DNA και της ακετυλίωσης των ιστονών στην έκφραση της eGFP 

 
Κύτταρα Κ562, MEL και ανθρώπινοι ινοβλάστες σταθερά διαμολυσμένα με το φορέα 
pEPI-eGFP επωάστηκαν σε υγρή καλλιέργεια για 24 ως 72 ώρες με τους εξής 
παράγοντες (Sigma): 
 

• 5´-azacytidine (AzaC) - παράγοντας που προκαλεί απομεθυλίωση του DNA - 
σε συγκέντρωση 0.5-10 μM 
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• sodium butyrate (SB) - αναστολέας των αποακετυλασών των ιστονών - σε 
συγκέντρωση 1-40 mM 

• τριχοστατίνη Α - επίσης αναστολέας των αποακετυλασών των ιστονών - σε 
συγκέντρωση 1-100 ng/ml 

 
Η εκτίμηση της έκφρασης eGFP έγινε με μικροσκοπία φθορισμού και με 
ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών. 
 

2.8. Ανάλυση κατά Southern (Southern blotting) 
 
Ολικό DNA από τις κυτταρικές σειρές K562 και MEL καθώς και από ανθρώπινους 
ινοβλάστες και CD34+ κύτταρα απομονώθηκε όπως έχει περιγραφεί (Antoniou 1991).  
10 μg DNA κατατμήθηκαν με BamHI ή με ΒamHI και DpnI, διαχωρίστηκαν με 
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 0.75% και μεταφέρθηκαν σε Nylon μεμβράνη 
(ZetaProbe BioRad). Η μεμβράνη υβριδοποιήθηκε είτε με ένα ραδιοσημασμένο τμήμα 
του πλασμιδίου pEPI-eGFP που προήλθε μετά από κατάτμηση με AseI και 
περιλαμβάνει την περιοχή της κασέτας έκφρασης pCMV-eGFP και τμήμα του S/MAR 
είτε με ολόκληρο το ραδιοσημασμένο πλασμίδιο pEPI-eGFP.  
Η ηλεκτροφόρηση του DNA, η μεταφορά κατά Southern και η υβριδοποίηση με 
ραδιοσημασμένους ιχνηθέτες έγινε με καθιερωμένες μεθόδους (Sambrook et al 1994). 
Όλοι οι ιχνηθέτες σημάνθηκαν με τη μέθοδο των τυχαίων εκκινητών με το NEBlots kit 
(New England BioLabs) σύμφωνα με το προτεινόμενο από την κατασκευάστρια 
εταιρεία πρωτόκολλο. 
Για τον προσδιορισμό του μέσου αριθμού αντιγράφων του επισώματος, έγινε διπλή 
υβριδοποίηση με ένα AseI/ΑseI τμήμα του πλασμιδίου pEPI-eGFP (~1360 bp) και με 
ένα τμήμα DNA BamHI/SnaBI (~740 bp) που περιλαμβάνει τα εξώνια Ι και ΙΙ του 
ανθρώπινου γονιδίου της β σφαιρίνης. Ισομοριακές ποσότητες των δύο ιχνηθετών (45 
ng του ιχνηθέτη της β σφαιρίνης και 25 ng του ιχνηθέτη του πλασμιδίου) σημάνθηκαν 
σε μία αντίδραση και προστέθηκαν ταυτόχρονα στο διάλυμα υβριδοποίησης. Η 
ένταση της ζώνης που αντιστοιχεί στο επίσωμα και της ζώνης που αντιστοιχεί στο 
γονίδιο της β σφαιρίνης (εσωτερικός μάρτυρας) ποσοτικοποιήθηκε με το 
Phosphorimager SI (Molecular Dynamics) με τη χρήση του λογισμικού ImageQuant 
και υπολογίστηκε ο λόγος τους.  
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2.9. Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών (Western blotting) 
 
Κυτταρικά εκχυλίσματα παρασκευάστηκαν με δύο τρόπους: 
α) με απευθείας λύση των κυττάρων σε ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης και 
βρασμό για ~ 5 min  
β) με λύση των κυττάρων για 20 min σε διάλυμα RIPA στον πάγο και φυγοκέντρηση 
σε 14000 g για 10 min.  
Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης ποσοτικοποιήθηκε με το αντιδραστήριο BCA 
(bicinchoninic acid) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (Pierce).  
Η ανίχνευση της eGFP με ανοσοκαθήλωση έγινε σύμφωνα με καθιερωμένες 
διαδικασίες (Sambrook et al 1994). Περιληπτικά, τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα 
αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές 
συνθήκες (SDS-PAGE) 9-12% και οι διαχωρισμένες πρωτεΐνες μεταφέρθηκαν και 
καθηλώθηκαν σε μεμβράνη PVDF (polyvinylidene difluoride) (Amersham 
Biosciences) που είχε προηγουμένως διαβραχεί με μεθανόλη για 30 sec. Η ηλεκτρο-
μεταφορά έγινε στα 42 V για 45 min σε θερμοκρασία δωματίου με τη χρήση 
ρυθμιστικού διαλύματος μεταφοράς CAPS 10 mM. Για την κάλυψη των μη ειδικών 
θέσεων δέσμευσης (blocking) η μεμβράνη επωάστηκε με 5% αποβουτυρωμένο γάλα 
σε μορφή σκόνης για 1 ώρα και ακολούθησε υβριδοποίηση με το αντίσωμα έναντι της 
GFP (3E1, Molecular Probes) παρουσία NaN3 0.02% για τουλάχιστον 12 ώρες σε 
θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε επώαση με κατάλληλο δεύτερο αντίσωμα 
συζευγμένο με υπεροξειδάση για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Η ανίχνευση του 
σήματος έγινε με τη χρήση του αντιδραστηρίου ECL (H2O2 και luminol) της 
Amersham-Pharmacia και έκθεση σε φιλμ αυτοραδιογραφίας (Kodak X-OMAT AR). Η 
ίδια μεμβράνη υβριδοποιήθηκε για δεύτερη φορά με αντίσωμα έναντι της 
τουμπουλίνης (Sigma) με την ίδια διαδικασία. 

 
2.10. Πειράματα “διάσωσης πλασμιδίου διαμόλυνσης” (“plasmid rescue”) 

 
2.10.1. Απομόνωση εξωχρωμοσωμικού DNA από ευκαρυωτικά κύτταρα κατά Hirt 

(Hirt extraction) 
 
Εξωχρωμοσωμικό DNA απομονώθηκε από 1x107 κύτταρα διαμολυσμένα με το pEPI-
eGFP σύμφωνα με ένα τροποποιημένο πρωτόκολλο κατά Hirt (Hirt 1967). Το 
πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει την απομόνωση DNA χαμηλού μοριακού βάρους, 
εμπλουτισμένου σε εξωχρωμοσωμικό (επισωματικό) DNA. Η διαδικασία περιλαμβάνει 
περιληπτικά τα εξής: 
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• πλύσιμο των κυττάρων σε ρυθμιστικό διάλυμα ΤΕΝ  
• επαναιώρηση σε 1.5 ml TEN και 1.5 ml 2×HIRT ρυθμιστικό διάλυμα  
• επώαση για 20 min σε θερμοκρασία δωματίου 
• προσθήκη NaCl σε τελική συγκέντρωση 1Μ και επώαση για τουλάχιστον 8 

ώρες στους 4oC. 
• φυγοκέντρηση για 30 min σε 20000g  
• καθαρισμό του υπερκειμένου με φαινόλη-χλωροφόρμιο (εις διπλούν) 
• κατακρήμνιση του DNA με αιθανόλη 
 

2.10.2. Μετασχηματισμός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων και ταυτοποίηση του 
πλασμιδίου 

 
1/10 του εκχυλίσματος Hirt χρησιμοποιήθηκε για το μετασχηματισμό επιδεκτικών 
βακτηριακών κυττάρων E. coli DH5A (Invitrogen) μέσω ηλεκτροδιάτρησης σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η επιλογή των μετασχηματισμένων με το πλασμίδιο 
βακτηρίων έγινε σε τρυβλία με στερεό θρεπτικό μέσο LB που περιείχαν 30 µg/ml 
καναμυκίνη. Οι στερεές και υγρές καλλιέργειες βακτηρίων E. coli έγιναν με 
καθιερωμένα θρεπτικά υλικά και συνθήκες (Sambrook et al 1994). Ανθεκτικές στην 
καναμυκίνη αποικίες επιλέχτηκαν τυχαία και έγινε απομόνωση πλασμιδιακού DNA 
από αυτές σύμφωνα με καθιερωμένες διαδικασίες (Sambrook et al 1994). Η 
ταυτοποίηση του πλασμιδίου έγινε με χαρτογράφηση μετά από κατάτμηση με 
διάφορα ένζυμα περιορισμού, όπως αναφέρεται στα Αποτελέσματα.  
 

2.11. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) σε μεμονωμένες αποικίες 
αιμοποιητικών κυττάρων (single colony PCR) 

 
Μεμονωμένες αποικίες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων που αναπτύχθηκαν σε 
βραχείας διάρκειας ημιστερεές καλλιέργειες συλλέχθηκαν κάτω από ανάστροφο 
μικροσκόπιο απευθείας σε σωληνάρια 0.2 ml που περιείχαν 25 μl διαλύματος λύσης 
(105 mM KCl, 14 mM Tris-HCl pH 8.3, 2.5 mM MgCl2, 0.3 mg/ml gelatine, 0.45% NP-
40, 0.45% Tween 20 και 100 mg/ml πρωτεϊνάση K). Η λύση των κυττάρων έγινε 
στους 56οC για 1 ώρα και ακολούθησε επώαση στους 95oC για 15 min. Το κυτταρικό 
εκχύλισμα χρησιμοποιήθηκε στις αντιδράσεις των παραγράφων 2.11.1 και 2.11.2. 
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2.11.1. PCR σε μεμονωμένες αποικίες για την ανίχνευση του πλασμιδιακού DNA 
 
Για κάθε αντίδραση PCR χρησιμοποιήθηκαν 7 μl του κυτταρικού εκχυλίσματος, τα 
οποία προστέθηκαν σε 18 μl διαλύματος που περιείχε: 3 μl διαλύματος λύσης χωρίς 
πρωτεϊνάση Κ, 0.5 μl 10×ρυθμιστικού διαλύματος PCR, 0.25 μl MgCl2 50 mM, 0.4 μl 
dNTPs 25 mM, 12.5 pmol του κάθε εκκινητή και 1.25 U Taq DNA πολυμεράσης 
(Invitrogen). Οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την αντίδραση ήταν: αρχική 
αποδιάταξη στους 94oC για 5 min, 32-36 κύκλοι (94oC 1 min, 60oC 1 min, 72oC 1 min) 
και τελική επιμήκυνση στους 72oC για10 min. 
 
Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής:  
eGFP forward: 5΄ - GAG CTG GAC GGC GAC GTA AAC G - 3΄ 
eGFP reverse: 5΄ - CGC TTC TCG TTG GGG TCT TTG CT - 3΄ 
 
γ-globin forward: 5΄ - TCT AAT CCA CAG TAC CTG CC - 3΄ 
γ-globin reverse: 5΄ - CAG CAT CTT CCA CAT TCA CC - 3΄ 
 

2.11.2. PCR σε μεμονωμένες αποικίες για την ανίχνευση του πλασμιδίου σε 
επισωματική κατάσταση 

 
Η αντίδραση της PCR για τον πολλαπλασιασμό του ολικού μήκους πλασμιδίου pEPI-
eGFP έγινε με την Platinum Taq DNA polymerase High Fidelity (Invitrogen) 
χρησιμοποιώντας 3 μl του κυτταρικού εκχυλίσματος σε τελικό όγκο 25 μl. 
 
Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:  
pEPI forward: 5΄ - ATC CTG GGG CAC AAG CTG - 3΄ (νουκλεοτίδια 1021-1038 στο 
σχηματικό χάρτη του πλασμιδίου που φαίνεται στην Εικόνα 3.20) 
pEPI reverse: 5΄ - GTT GCC GTC CTC CTT GAA GT - 3΄ (νουκλεοτίδια 1001-1020 
στο σχηματικό χάρτη του πλασμιδίου που φαίνεται στην Εικόνα 3.20) 
 
Οι συνθήκες της PCR ήταν: αρχική αποδιάταξη στους 94oC για 5 min, 10 κύκλοι 
(94oC 45 sec, 61oC 45 sec, 68oC 5 min), στη συνέχεια 30 κύκλοι (94oC 45 sec, 58oC 
45 sec, 68oC 7 min) και τελική επιμήκυνση στους 68oC για10 min. Για τον 
πολλαπλασιασμό του ολικού μήκους πλασμιδίου pEPI-eGFP από εκχυλίσματα Hirt, 
χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες συνθήκες για 35 κύκλους. 
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2.12. Ανίχνευση της έκφρασης eGFP με RT-PCR 
 

2.12.1. Απομόνωση RNA και αντίστροφη μεταγραφή 
 
Αποικίες αιμοποιητικών κυττάρων μετά από καλλιέργεια για 14 ημέρες σε ημιστερεό 
μέσο συλλέχθηκαν όλες μαζί και ξεπλύθηκαν δύο φορές με PBS. Η απομόνωση 
ολικού RNA έγινε με το RNeasy® Mini Kit (Qiagen). Μετά από επώαση με DNase I 
(Promega) δύο φορές, έγινε καθαρισμός με το RNeasy® MinElute Cleanup Kit 
(Qiagen) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τη σύνθεση cDNA 
χρησιμοποιήθηκε η αντίστροφη μεταγραφάση SuperScript II με τυχαίους εκκινητές 
(Invitrogen) σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρείας.  
 

2.12.2. PCR για την ανίχνευση της έκφρασης eGFP 
 
Ακολούθησε PCR με τρία διαφορετικά ζεύγη εκκινητών:  
eGFP forward: 5΄ - GAG CTG GAC GGC GAC GTA AAC G - 3΄ 
eGFP reverse: 5΄ - CGC TTC TCG TTG GGG TCT TTG CT - 3΄ 
pCMV forward: 5΄ - TGA CGT CAA TGG GTG GAG TA - 3΄ 
pCMV reverse: 5΄ - GGC GGA GTT GTT ACG ACA TT - 3΄ 
β-actin forward: 5΄ - TCA CCC ACA CTG TGC CCA TCT ACG A - 3΄ 
β-actin reverse: 5΄ - CAG CGG AAC CGC TCA TTG CCA ATG G - 3΄ 
 
Οι συνθήκες της PCR ήταν: αρχική αποδιάταξη στους 94oC για 5 min, 32-36 κύκλοι 
(94oC 1 min, 56oC 1 min, 72oC 1 min) και τελική επιμήκυνση στους 72oC για 10 min. 
 

2.13. Διαλύματα 
 

 PBS: 1.7 mM KH2PO4, 5.2 mM Na2HPO4, 150 mM NaCl, pH 7.4 
 Διάλυμα λύσης ερυθρών: 150 mM NH4Cl, 10 mM KHCO3, 0.1 mM EDTA pH 

8.0 
 Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών: 50 mM Tris-HCl pH 6.8, 2% 

SDS, 10% glycerol, 50 mM dithiothreitol και 0.1% bromophenol blue 
 Διάλυμα λύσης κυττάρων RIPA: 25 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 mM 

EDTA, 1% Nonidet P-40, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS 
 Διάλυμα ΤΕΝ: 10 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl 
 2×HIRT ρυθμιστικό διάλυμα: 1.2% SDS, 20 mM Tris-HCl pH 7.5, 20 mM 

EDTA 
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3.1. Ο φορέας pEPI-eGFP μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη 
διαμόλυνση κυτταρικών σειρών προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
ως σταθερό επίσωμα 

 
Κατά πρώτον, ελέγχθηκε η δυνατότητα του φορέα pEPI-eGFP να διατηρείται σε 
επισωματική κατάσταση και να λειτουργεί ως φορέας έκφρασης σε καθιερωμένες 
κυτταρικές σειρές αιμοποιητικών κυττάρων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
δύο κυτταρικές σειρές προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων, μία ανθρώπου και μία 
ποντικού: η κυτταρική σειρά Κ562, βλαστικής κρίσης χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας 
ανθρώπου (Gahmberg and Andersson 1981) και η κυτταρική σειρά ΜEL (Murine 
Erythroleukemia), ερυθρολευχαιμίας ποντικού (Antoniou 1991).  
 
3.1.1. Εγκατάσταση σταθερά διαμολυσμένων με το φορέα pEPI-eGFP κυτταρικών 

σειρών Κ562 και MEL 
 
Κύτταρα Κ562 και MEL διαμολύνθηκαν με το φορέα pEPI-eGFP και ακολούθησε 
επιλογή με προσθήκη του αντιβιοτικού G418 στο καλλιεργητικό υλικό. Η επιλογή 
διήρκεσε περίπου δύο εβδομάδες, διάστημα που χρειάστηκε για την πλήρη θανάτωση 
παράλληλης καλλιέργειας αντίστοιχων μη διαμολυσμένων κυττάρων (μαρτύρων) με 
εφαρμογή της ίδιας συγκέντρωσης του αντιβιοτικού. Η ελάχιστη συγκέντρωση της 
G418 που είναι τοξική τόσο για τα κύτταρα K562 όσο και για τα κύτταρα MEL είχε 
προηγουμένως καθοριστεί σε προκαταρκτικά πειράματα. Κατά τη διάρκεια της 
επιλογής διαπιστώθηκε ότι προέκυψαν κλώνοι κυττάρων ανθεκτικών στο αντιβιοτικό, 
γεγονός που αποτέλεσε μια πρώτη ένδειξη ότι τα κύτταρα διατηρούν το φορέα. Το 
παραπάνω επιβεβαιώθηκε σε τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα πειράματα διαμόλυνσης 
για κάθε κυτταρική σειρά. Ο πολυκλωνικός πληθυσμός κυττάρων που προέκυψε μετά 
την ολοκλήρωση της επιλογής με το αντιβιοτικό χωρίστηκε σε δύο μέρη τα οποία 
καλλιεργήθηκαν στη συνέχεια παρουσία και απουσία G418 για συνολική χρονική 
περίοδο 16 εβδομάδων (Εικόνα 3.1). Δεδομένου ότι τα κύτταρα Κ562 διαιρούνται 
περίπου ανά 24 ώρες, ενώ τα MEL ανά 12 ώρες, το χρονικό διάστημα των 16 
εβδομάδων ισοδυναμεί με περισσότερους από 100 διπλασιασμούς (ή γενεές) των 
κυττάρων. 
Τα διαμολυσμένα κύτταρα, τόσο αυτά που καλλιεργήθηκαν παρουσία πίεσης 
επιλογής όσο και αυτά που καλλιεργήθηκαν απουσία πίεσης επιλογής, παρέμειναν 
ανθεκτικά στην G418 για όλο το χρονικό διάστημα της καλλιέργειας. (Η ανθεκτικότητα 
των κυττάρων που καλλιεργήθηκαν απουσία αντιβιοτικού επιβεβαιώθηκε με 
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προσθήκη αντιβιοτικού στο καλλιεργητικό υλικό στο τέλος της περιόδου των 16 
εβδομάδων.)  

επιλογή σταθερά διαμολυσμένων κλώνων
(εβδομάδα 2)

προσθήκη G418 

κύτταρα Κ562 και MEL

διαμόλυνση με Lipofectin

συνεχής ανακαλλιέργεια
(εβδομάδες 2-16)

+G418 -G418

προσθήκη G418
(εβδομάδα 15)

πλήρης ανάπτυξη 
(έως εβδομάδα 16)

πλήρης ανάπτυξη 
(έως εβδομάδα 16)

 
Εικόνα 3.1. Εγκατάσταση σταθερά διαμολυσμένων με το φορέα pEPI-eGFP 
κυτταρικών σειρών Κ562 και MEL.  

 
3.1.2. Έλεγχος της επισωματικής κατάστασης του φορέα pEPI-eGFP 
 
Δεδομένης της μακροπρόθεσμης έκφρασης του γονιδίου αντίστασης στο αντιβιοτικό, 
που υποδηλώνει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του φορέα, προχωρήσαμε στον 
καθορισμό της κατάστασης του φορέα μέσα στα κύτταρα, δηλαδή διερευνήσαμε αν ο 
φορέας έχει παραμείνει ως επίσωμα ή αν, αντίθετα, έχει ενσωματωθεί στο 
γονιδιωματικό DNA. Προς αυτή την κατεύθυνση ακολουθήσαμε δύο ανεξάρτητες 
στρατηγικές. 
 
3.1.2.α. Με ανάλυση κατά Southern 
 
Ολικό DNA απομονώθηκε από τα σταθερά διαμολυσμένα κύτταρα K562 και MEL, τα 
οποία είχαν καλλιεργηθεί παρουσία και απουσία πίεσης επιλογής, σε διάφορες 
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χρονικές στιγμές. Έγινε κατάτμηση του DNA με BamHI, μεταφορά του σε μεμβράνη 
κατά Southern και υβριδοποίηση με ιχνηθέτη τμήμα του πλασμιδίου pEPI-eGFP με 
άκρα AseI/AseI (το οποίο περιλαμβάνει την περιοχή της κασέτας έκφρασης pCMV-
eGFP και τμήμα της αλληλουχίας S/MAR).  
Η διάκριση μεταξύ επισωματικού και ενσωματωμένου φορέα με τη στρατηγική αυτή 
βασίζεται στο εξής: Η ενδονουκλεάση ΒamHI κατατέμνει το πλασμίδιο pEPI-eGFP 
μόνο σε μία θέση, καθιστώντας το γραμμικό, εφόσον αυτό βρίσκεται σε επισωματική 
κατάσταση. Αντίθετα, στην περίπτωση που το πλασμίδιο έχει ενσωματωθεί σε τυχαίες 
θέσεις του γονιδιώματος, η κατάτμηση με ΒamΗΙ δίνει τμήματα DNA διαφόρων 
μεγεθών. 
 β

1 2 3 4

6.7 kb

M1 2 3 954 6 7 8 P

6.7 kb

10

α
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Εικόνα 3.2. Ανάλυση κατά Southern ολικού DNA από κύτταρα K562 (α) και MEL (β) 
διαμολυσμένα με το φορέα pEPI-eGFP σε διάφορες χρονικές στιγμές μετά τη 
διαμόλυνση. (α) Σειρές 1, 2 και 5-7: διαμολυσμένα κύτταρα K562 από δύο ανεξάρτητα 
πειράματα, που καλλιεργήθηκαν με πίεση επιλογής, την εβδομάδα 7 (σειρά 5), 11 
(σειρές 1 και 6) και 15 (σειρές 2 και 7) μετά τη διαμόλυνση· σειρές 3, 4, 8, 9: 
διαμολυσμένα κύτταρα K562 από δύο ανεξάρτητα πειράματα, που καλλιεργήθηκαν 
χωρίς πίεση επιλογής, την εβδομάδα 11 (σειρές 3 και 8) και 15 (σειρές 4 και 9) μετά 
τη διαμόλυνση· P: γραμμικό πλασμίδιο pEPI-eGFP· σειρά 10: μη διαμολυσμένα 
κύτταρα. (β) Σειρές 1-3: διαμολυσμένα κύτταρα MEL, που καλλιεργήθηκαν χωρίς 
πίεση επιλογής, τις εβδομάδες 3, 8 και 12 μετά τη διαμόλυνση, αντίστοιχα· σειρά 4: μη 
διαμολυσμένα κύτταρα MEL.  
Μ: DNA βακτηριοφάγου λ μετά από κατάτμηση με HindIII, ως δείκτης μεγέθους. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε μόνο μία ζώνη που αντιστοιχούσε στο 
μέγεθος του γραμμικού πλασμιδίου pEPI-eGFP, ενώ δεν προέκυψαν επιπλέον ζώνες 
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ενσωμάτωσης (Εικόνα 3.2). Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει ότι ο φορέας pEPI-
eGFP διατηρείται στα κύτταρα K562 και MEL σε επισωματική κατάσταση. 
 
3.1.2. β. Με διάσωση πλασμιδίου διαμόλυνσης (plasmid rescue) 
 
Η επισωματική κατάσταση του φορέα στα κύτταρα επιβεβαιώθηκε με πειράματα 
διάσωσης πλασμιδίου διαμόλυνσης σε Escherichia coli.  
 
Αρχή της μεθόδου: 
Η πιστοποίηση της επισωματικής κατάστασης ενός μορίου DNA με τη μέθοδο της 
διάσωσης πλασμιδίου διαμόλυνσης γίνεται ως εξής: DNA απομονώνεται από τα 
κύτταρα στα οποία η κατάστασή του είναι υπό διερεύνηση και χρησιμοποιείται για το 
μετασχηματισμό επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων E. coli. Ο επιτυχής 
μετασχηματισμός (ή διαμόλυνση) αποδεικνύει την επισωματική φύση του μορίου 
καθώς μόνο κυκλικά μόρια DNA είναι ικανά να προκαλέσουν μετασχηματισμό 
βακτηριακών κυττάρων (Εικόνα 3.3). 

......

pEPI-eGFP

απομόνωσηαπομόνωση και έλεγχος και έλεγχος 
πλασμιδιακούπλασμιδιακού DNADNA

μετασχηματισμόςμετασχηματισμός ΕΕ. coli. coli

διαμόλυνσηδιαμόλυνση κυττάρων κυττάρων 
Κ562Κ562

απομόνωσηαπομόνωση DNA DNA 
κατά κατά HIRTHIRT

......

pEPI-eGFPpEPI-eGFP

απομόνωσηαπομόνωση και έλεγχος και έλεγχος 
πλασμιδιακούπλασμιδιακού DNADNA

μετασχηματισμόςμετασχηματισμός ΕΕ. coli. coli

διαμόλυνσηδιαμόλυνση κυττάρων κυττάρων 
Κ562Κ562

απομόνωσηαπομόνωση DNA DNA 
κατά κατά HIRTHIRT

 
 

Εικόνα 3.3. Σχηματική απόδοση της στρατηγικής διάσωσης πλασμιδίου διαμόλυνσης 
(plasmid rescue).  

 
Δεδομένου ότι το DNA του φορέα αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό του ολικού DNA 
των μετασχηματισμένων κυττάρων, πρέπει το DNA που θα χρησιμοποιηθεί για 
πειράματα διάσωσης πλασμιδίου διαμόλυνσης να είναι εμπλουτισμένο σε 
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πλασμιδιακό DNA. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα πρωτόκολλο απομόνωσης 
DNA εμπλουτισμένου σε εξωχρωμοσωμικό DNA, που αναπτύχθηκε αρχικά από τον 
Hirt με σκοπό την απομόνωση ιϊκού DNA από κύτταρα θηλαστικών (Hirt 1967).  
 
Διαδικασία: 
Με τη χρήση ενός τροποποιημένου πρωτοκόλλου κατά Hirt, έγινε απομόνωση DNA 
από κύτταρα Κ562 σταθερά διαμολυσμένα με το φορέα pEPI-eGFP που είχαν 
καλλιεργηθεί επί 15 εβδομάδες μετά τη διαμόλυνση παρουσία G418. Το εκχύλισμα 
αυτό χρησιμοποιήθηκε για το μετασχηματισμό επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων E. 
coli. Πλασμιδιακό DNA που απομονώθηκε από δέκα ανθεκτικές αποικίες που 
επιλέχτηκαν τυχαία υποβλήθηκε σε κατατμήσεις με διάφορα περιοριστικά ένζυμα και, 
με βάση το χάρτη θέσεων αναγνώρισης των ενζύμων αυτών, βρέθηκε σε όλες τις 
περιπτώσεις να είναι ταυτόσημο με το πλασμίδιο pEPI-eGFP που είχε χρησιμοποιηθεί 
αρχικά για τη διαμόλυνση των κυττάρων Κ562 και MEL. Η χαρτογράφηση με 
ενδονουκλεάσες περιορισμού πλασμιδιακού DNA μιας αντιπροσωπευτικής αποικίας 
φαίνεται στην Εικόνα 3.4.  
Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο φορέας pEPI-eGFP διατηρείται σε επισωματική 
κατάσταση χωρίς να υφίσταται ανιχνεύσιμες αναδιατάξεις μέσα στα κύτταρα Κ562.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.4. Χαρτογράφηση με ένζυμα 
περιορισμού του πλασμιδιακού DNA 
από μια αποικία E. coli μετασχηματι-
σμένη με εκχύλισμα HIRT από 
διαμολυσμένα κύτταρα Κ562 (P1) και 
του πλασμιδίου pEPI-eGFP (P2). 
Σειρές 1, 4: κατάτμηση με BamHI· 
σειρές 2, 5: κατάτμηση με AseI· σειρές 
3, 6: κατάτμηση με EcoRI και BglII. 
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1500

4000
5000
6000

M M1 2 3 4 5 6

P1 P2

2000

1500

4000
5000
6000

M M1 2 3 4 5 6

 
3.1.3. Έλεγχος της ικανότητας αυτο-αναπαραγωγής του φορέα pEPI-eGFP 
 
Προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητα του φορέα pEPI-eGFP να αναπαράγεται στα 
κύτταρα Κ562 και MEL ως ανεξάρτητο επίσωμα, χρησιμοποιήθηκε μια δοκιμασία που 
συνίσταται σε “εξαρτώμενη από την κατάσταση μεθυλίωσης κατάτμηση” του DNA με 
ενδονουκλεάσες περιορισμού (methylation-dependent cleavage assay). 
Συγκεκριμένα, ολικό DNA (που παρασκευάστηκε με καθιερωμένη μέθοδο) από 
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κύτταρα Κ562 και MEL σταθερά διαμολυσμένα με το φορέα pEPI-eGFP υποβλήθηκε 
σε κατάτμηση με το ένζυμο DpnI. Ακολούθησε κατάτμηση με BamHI και ανάλυση 
κατά Southern, όπως περιγράφεται παραπάνω. Η ενδονουκλεάση DpnI κατατέμνει το 
DNA στην παλίνδρομη αλληλουχία GATC μόνο όταν η αδενίνη και στις δύο αλυσίδες 
είναι μεθυλιωμένη (Ν6-μεθυλ-αδενίνη, m6A). Εκτεταμένη μεθυλίωση των βάσεων 
αδενίνης συμβαίνει κατά τη σύνθεση του DNA στα προκαρυωτικά κύτταρα, αλλά όχι 
στα ευκαρυωτικά κύτταρα, καθώς τα τελευταία στερούνται του ενζύμου που είναι 
απαραίτητο για τη μεθυλίωση της αδενίνης (Dam μεθυλάση). Επομένως, η 
ανθεκτικότητα στην κατάτμηση από DpnI επιτρέπει τη διάκριση DNA που έχει 
συντεθεί σε ευκαρυωτικά κύτταρα από DNA που προέρχεται από βακτηριακά 
κύτταρα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.5. Δοκιμασία κατάτμησης με 
DpnI. Ολικό DNA που απομονώθηκε 
από κύτταρα Κ562 και MEL διαμο-
λυσμένα με το pEPI-eGFP κατατμή-
θηκε με DpnI και υβριδοποιήθηκε με 
ένα AseI τμήμα του πλασμιδίου ως 
ιχνηθέτη. Σειρά 1: κύτταρα K562 την 
3η εβδομάδα μετά τη διαμόλυνση· 
σειρά 2: κύτταρα MEL την 4η 
εβδομάδα μετά τη διαμόλυνση· D: 
πλασμίδιο pEPI-eGFP που ανα-
πτύχθηκε σε E. coli κατατμημένο με 

1 2D P PDMM

DpnI, ως θετικός μάρτυρας της κατάτμησης με DpnI· P: γραμμικό πλασμίδιο
pEPI-eGFP ως μάρτυρας μεγέθους. Τα μεγάλα βέλη δείχνουν το γραμμικό πλασμίδιο 
pEPI-eGFP. Τα μικρά βέλη δείχνουν το πλασμίδιο pEPI-eGFP κατατμημένο με DpnI. 
Μ: DNA βακτηριοφάγου λ μετά από κατάτμηση με HindIII, ως δείκτης μεγέθους. 

 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.5, το DNA του φορέα που απομονώθηκε από τα 
διαμολυσμένα κύτταρα K562 και MEL είναι ανθεκτικό στην κατάτμηση από DpnI και 
επομένως πρόκειται για DNA που έχει συντεθεί μέσα στα κύτταρα αυτά. Αυτό μας 
επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι ο φορέας pEPΙ-eGFP έχει την ικανότητα να 
αναπαράγεται στα κύτταρα Κ562 και MEL ως ανεξάρτητη εξωχρωμοσωμική μονάδα 
γενετικού υλικού. 
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3.1.4. Εκτίμηση του μέσου αριθμού αντιγράφων του φορέα pEPI-eGFP στα κύτταρα 
Κ562 

 
Η εκτίμηση του μέσου αριθμού αντιγράφων του φορέα ανά κύτταρο έγινε με την 
ακόλουθη διαδικασία: 
Ολικό DNA που απομονώθηκε από σταθερά διαμολυσμένα κύτταρα Κ562 αναλύθηκε 
κατά Southern όπως περιγράφεται παραπάνω, αλλά σε αυτή την περίπτωση 
υβριδοποιήθηκε ταυτόχρονα και με ένα δεύτερο DNA-ιχνηθέτη ειδικό για το ενδογενές 
γονίδιο της β σφαιρίνης, ως εσωτερικό μάρτυρα (Εικόνα 3.6). Καθώς τα κύτταρα 
Κ562 είναι τρισωμικά για το χρωμόσωμα 11, διαθέτουν τρία αντίγραφα του γονιδίου 
της β σφαιρίνης, που βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 11 (11p15.5) 
και, επομένως, το σήμα υβριδοποίησης της β σφαιρίνης χρησιμοποιήθηκε ως σήμα 
αναφοράς που αντιστοιχεί σε τρία αντίγραφα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.6. Προσδιορισμός του μέσου 
αριθμού αντιγράφων ανά κύτταρο του 
pEPI-eGFP σε κύτταρα K562. Σειρές 1 
και 2: διαμολυσμένα κύτταρα K562, 
που καλλιεργήθηκαν χωρίς πίεση 
επιλογής, την 11η εβδομάδα μετά τη 
διαμόλυνση (δύο ανεξάρτητα πει-
ράματα)· σειρά 3: διαμολυσμένα κύτ-
ταρα K562, που καλλιεργήθηκαν με 
πίεση επιλογής, την 11η εβδομάδα 
μετά τη διαμόλυνση· σειρά 4: μη 
διαμολυσμένα κύτταρα K562. Η ζώνη 

1 2 3 4M

6.7 kb

2.0 kb

1 2 3 4M

6.7 kb

2.0 kb

6.7 kb αντιστοιχεί στο γραμμικό πλασμίδιο pEPI-eGFP. Η ζώνη 2 kb αντιστοιχεί στο 
γονίδιο της β σφαιρίνης. 
Μ: DNA βακτηριοφάγου λ μετά από κατάτμηση με HindIII, ως δείκτης μεγέθους. 

 

Από τη σύγκριση της έντασης της ζώνης που αντιστοιχεί στο φορέα με την ένταση της 
ζώνης που αντιστοιχεί στο γονίδιο της β σφαιρίνης, εκτιμήθηκε ότι ο μέσος όρος 
αντιγράφων του φορέα pEPI-eGFP είναι 2.5 αντίγραφα ανά κύτταρο. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι για να καταστεί δυνατή η σύγκριση της έντασης των δύο ζωνών, 
ισομοριακές ποσότητες των δύο ιχνηθετών σημάνθηκαν σε μία αντίδραση και 
προστέθηκαν ταυτόχρονα στο διάλυμα υβριδοποίησης, ώστε η ειδική ενεργότητά τους 
(specific activity) να είναι ίδια. 
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3.2. Ο φορέας pEPI-eGFP υποστηρίζει μακροχρόνια έκφραση της eGFP στα 
κύτταρα K562 αλλά όχι στα κύτταρα MEL 
 
3.2.1. Μελέτη της έκφρασης eGFP σε κύτταρα Κ562 και MEL διαμολυσμένα με το 
φορέα pEPI-eGFP 
 
Η μελέτη της έκφρασης eGFP στα διαμολυσμένα κύτταρα K562 και MEL βασίστηκε 
στα εξής: 
(α) στην ανίχνευση πράσινου φθορισμού, με παρατήρηση των κυττάρων σε 
ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού και με κυτταρομετρία ροής, και  
(β) στην ανίχνευση της eGFP σε επίπεδο πρωτεΐνης με ανοσοκαθήλωση (Western 
blotting). 

3η εβδομάδα

6η εβδομάδα

9η εβδομάδα

15η εβδομάδα

 
Εικόνα 3.7. Ιστογράμματα κυττάρων K562 διαμολυσμένων με τον pEPI-eGFP που 
καλλιεργήθηκαν με (αριστερά) ή χωρίς (δεξιά) πίεση επιλογής, σε διάφορες χρονικές 
στιγμές μετά τη διαμόλυνση, όπως υποδεικνύεται. Η εβδομάδα 3 αποτελεί τη χρονική 
στιγμή ολοκλήρωσης της αρχικής επιλογής με το αντιβιοτικό. Μετά από αυτό το 
σημείο, τα κύτταρα διαχωρίστηκαν στα δύο και καλλιεργήθηκαν παρουσία και 
απουσία πίεσης επιλογής. Μη διαμολυσμένα κύτταρα Κ562 (μάρτυρες) φαίνονται με 
γκρι χρώμα. 
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Κύτταρα Κ562, σταθερά διαμολυσμένα με το φορέα pEPI-eGFP, που καλλιεργήθηκαν 
τόσο παρουσία όσο και απουσία G418 έδειξαν με μικροσκοπία φθορισμού, 
κυτταρομετρία ροής (Εικόνα 3.7) και ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών (Εικόνα 3.8, σειρές 
1-5) να εκφράζουν συνεχώς eGFP για όλο το χρονικό διάστημα των 16 εβδομάδων. 
Η έκφραση eGFP σε κύτταρα Κ562 από δύο ανεξάρτητα πειράματα διαμόλυνσης 
παρουσίασε μόνο μια πολύ μικρή ελάττωση προϊόντος του χρόνου (Εικόνα 3.7). 
Αντίθετα, σε κύτταρα MEL σταθερά διαμολυσμένα με το φορέα pEPI-eGFP η 
έκφραση eGFP χανόταν πολύ γρήγορα - εντός 7 ημερών από τη διαμόλυνση -, παρά 
το γεγονός ότι τα κύτταρα διατηρούσαν την ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό για όλο το 
χρονικό διάστημα των 16 εβδομάδων (Εικόνα 3.8, σειρές 6-8). Το ίδιο φαινόμενο της 
ταχείας μείωσης της έκφρασης eGFP σε επίπεδα μη ανιχνεύσιμα με κλασική 
ανοσοκαθήλωση ήταν αναπαραγώγιμο σε τρία ανεξάρτητα πειράματα διαμόλυνσης 
κυττάρων MEL.  

GFP

tubulin

1 2 3 4 5 6 7 8

GFP

tubulin

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 

Εικόνα 3.8. Ανοσοκαθήλωση ολικών κυτταρικών εκχυλισμάτων που προετοιμάστηκαν 
με λύση σε ρυθμιστικό διάλυμα SDS-PAGE από κύτταρα K562 και MEL 
διαμολυσμένα με το pEPI-eGFP 14 εβδομάδες μετά τη διαμόλυνση. Σειρές 1 και 4: 
διαμολυσμένα κύτταρα K562 που καλλιεργήθηκαν παρουσία G418 (δύο ανεξάρτητα 
πειράματα)· σειρές 2 και 3: διαμολυσμένα κύτταρα K562 που καλλιεργήθηκαν 
απουσία G418 (δύο ανεξάρτητα πειράματα)· σειρά 5: μη διαμολυσμένα κύτταρα 
K562· σειρές 6, 7: διαμολυσμένα κύτταρα MEL που καλλιεργήθηκαν παρουσία και 
απουσία G418, αντίστοιχα· σειρά 8: μη διαμολυσμένα κύτταρα MEL. 

 
3.2.2. Η επιγενετική αποσιώπηση (silencing) της έκφρασης eGFP σε διαμολυσμένα 
κύτταρα MEL διαμεσολαβείται από αποακετυλίωση ιστονών 
 
Η ανάλυση κατά Southern των σταθερά διαμολυσμένων κυττάρων MEL έδειξε ότι η 
ζώνη που αντιστοιχεί στο πλασμίδιο δεν παρουσίαζε μείωση της έντασής της με το 
χρόνο (Εικόνα 3.2β), γεγονός που υποδηλώνει ότι η παρατηρηθείσα μείωση της 
έκφρασης της eGFP δεν είναι πιθανό να οφείλεται σε απώλεια του φορέα από τα 
κύτταρα. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι τα διαμολυσμένα 
κύτταρα MEL διατηρούσαν σε όλες τις περιπτώσεις την αντίσταση στο αντιβιοτικό 
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επιλογής μας οδήγησε στην υπόθεση ότι η απώλεια έκφρασης του γονιδίου 
αναφοράς πιθανώς οφείλεται σε αποσιώπηση (silencing) του υποκινητή pCMV.  
 
Μια επιγενετική τροποποίηση που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της 
γονιδιακής έκφρασης είναι η προσθήκη μεθυλομάδας (-CH3) σε βάσεις κυτοσίνης 
από μεθυλοτρανσφεράσες του DNA. Η μεθυλίωση της κυτοσίνης εμποδίζει τη 
δέσμευση μεταγραφικών παραγόντων οδηγώντας σε μεταγραφική αποσιώπηση 
(Jones and Baylin 2002, Cedar 1988, Curradi et al 2002). Αποσιώπηση της 
έκφρασης έχει αναφερθεί ότι συμβαίνει και σε γονίδια που διατηρούνται επισωματικά 
(Hong et al 2001) όπως σε βασιζόμενους στον ιό ΕBV επισωματικούς φορείς (Hsieh 
1999). Ιδιαίτερα οι ιϊκοί υποκινητές αποτελούν συνήθη στόχο των κυτταρικών 
μεθυλοτρανσφερασών (Grassi et al 2003). Ένας δεύτερος μηχανισμός ρύθμισης της 
γονιδιακής έκφρασης στα ευκαρυωτικά κύτταρα είναι η ακετυλίωση και 
αποακετυλίωση των ιστονών που καταλύεται αντίστοιχα από ακετυλοτρανσφεράσες 
(histone acetyltransferases, HATs) και αποακετυλάσες (histone deacetylases, 
HDACs). 
Με σκοπό να μελετηθεί ο πιθανός ρόλος των παραπάνω μηχανισμών στην 
αποσιώπηση της έκφρασης eGFP στα κύτταρα MEL, διαμολυσμένα κύτταρα MEL 
που είχαν καλλιεργηθεί επί 10 εβδομάδες μετά τη διαμόλυνση επωάστηκαν για 
περιόδους από 24 ως 72 ώρες με AzaC (παράγων απομεθυλίωσης του DNA), καθώς 
και με sodium butyrate (SΒ) και τριχοστατίνη Α (αναστολείς της αποακετυλίωσης των 
ιστονών) (Riggs et al 1977, Yoshida et al 1990, Grassi et al 2003) σε διάφορες 
συγκεντρώσεις όπως αναφέρεται στα Υλικά και Μέθοδοι. Μετά την επώαση των 
κυττάρων εκτιμήθηκε η έκφραση eGFP με μικροσκοπία φθορισμού, κυτταρομετρία 
ροής και ανοσοκαθήλωση. Η προσθήκη AzaC δεν είχε καμία εμφανή επίδραση στην 
έκφραση eGFP. Αντίθετα, η επώαση των κυττάρων τόσο με SB όσο και με 
τριχοστατίνη Α οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της έκφρασης eGFP, σε επίπεδα που 
επέτρεπαν την ανίχνευση πράσινου φθορισμού με άμεση παρατήρηση των κυττάρων 
σε ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με 
ανοσοκαθήλωση (εικόνα 3.9, σειρές 4,5). Η δράση των SB και τριχοστατίνης Α στην 
άρση της αποσιώπησης της έκφρασης eGFP ήταν δοσο-εξαρτώμενη, ενώ πολύ 
υψηλές συγκεντρώσεις είχαν δράση τοξική για τα κύτταρα. Η επώαση κυττάρων Κ562 
σταθερά διαμολυσμένων με το φορέα pEPI-eGFP με AzaC, SB και τριχοστατίνη Α δεν 
είχε καμία επίδραση στην έκφραση της eGFP.  
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Εικόνα 3.9. Ανοσοκαθήλωση πρω-
τεϊνικών εκχυλισμάτων που προετοι-
μάστηκαν σε ρυθμιστικό διάλυμα RIPA 
(50 µg το καθένα) από κύτταρα MEL 
με και χωρίς επώαση με SB. Σειρά 1: 
διαμολυσμένα κύτταρα Κ562 ως θετι- 

1 2 3 4 5

GFP

tubulin

κοί μάρτυρες· σειρά 2: μη διαμολυσμένα κύτταρα MEL· σειρά 3: διαμολυσμένα 
κύτταρα MEL· σειρές 4, 5: διαμολυσμένα κύτταρα MEL μετά από 24-ωρη επώαση με 
SB σε συγκέντρωση 10 και 20 mM, αντίστοιχα. 

 

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ύπαρξη μηχανισμών επιγενετικής 
αποσιώπησης της έκφρασης του γονιδίου αναφοράς που υποστηρίζεται από το 
φορέα pEPI-eGFP, οι οποίοι δρουν στα κύτταρα MEL αλλά όχι στα κύτταρα Κ562. 
Επιπλέον, φάνηκε ότι η επιγενετική αποσιώπηση της κασέτας έκφρασης pCMV-eGFP 
συμβαίνει μέσω αποακετυλίωσης ιστονών - αφού αναστρέφεται από το SB και την 
τριχοστατίνη Α - αλλά όχι μέσω μεθυλίωσης του DNA - αφού δεν επηρεάζεται από την 
AzaC.  
 
3.2.3. Η επιγενετική αποσιώπηση της έκφρασης eGFP σε διαμολυσμένα κύτταρα 
MEL δεν οδηγεί σε πλήρη καταστολή της έκφρασης eGFP 
 
Έχει προταθεί ότι η ικανότητα του πλασμιδίου pEPI να λειτουργεί ως επίσωμα 
προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργού μεταγραφικής δραστηριότητας ανοδικά του 
στοιχείου S/MAR (Jenke et al 2004a, Stehle et al 2003). Τα παραπάνω 
αποτελέσματά μας σχετικά με τη συμπεριφορά του πλασμιδίου pEPI-eGFP στα 
κύτταρα MEL δεν είναι συμβατά με το παραπάνω μοντέλο, καθώς δείχνουν ότι ο 
φορέας μπορεί να διατηρείται ως επίσωμα στα κύτταρα MEL παρά την έλλειψη 
έκφρασης eGFP, δηλαδή παρά την έλλειψη μεταγραφικής δραστηριότητας της 
κασέτας pCMV-eGFP που βρίσκεται πριν το S/MAR. Προκειμένου να διερευνήσουμε 
περαιτέρω αυτό το ζήτημα υποθέσαμε ότι η έκφραση της eGFP μπορεί να μην 
αναστέλλεται πλήρως στα κύτταρα MEL και ότι πιθανώς διατηρείται ένας χαμηλός 
ρυθμός μεταγραφής που οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα eGFP - μη ανιχνεύσιμα με 
μικροσκοπία φθορισμού, κυτταρομετρία ροής ή κλασική ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών. 
Με βάση αυτή την υπόθεση, έγινε ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών με πολύ μεγάλες 
ποσότητες πρωτεΐνης (~150 μg) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευαισθησία της 
μεθόδου. Με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε ένα χαμηλό επίπεδο eGFP 
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(Εικόνα 3.10, σειρά 2), γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η έκφραση eGFP 
δεν καταργείται πλήρως στα διαμολυσμένα με το φορέα κύτταρα MEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.10. Ανοσοκαθήλωση 
πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων που 
προετοιμάστηκαν σε ρυθμιστικό 
διάλυμα RIPA (150 µg το καθένα) από 
διαμολυσμένα κύτταρα MEL. Σειρά 1: 
μη διαμολυσμένα κύτταρα MEL· σειρά 
2: διαμολυσμένα κύτταρα MEL· σειρά 
3: διαμολυσμένα κύτταρα K562, ως 
θετικός μάρτυρας. 

1 2 3

tubulin

GFP

 

3.3. Ο φορέας pEPI-eGFP ως φορέας γονιδιακής μεταφοράς σε πρωτογενείς 
ανθρώπινους ινοβλάστες  
 
3.3.1. Ο φορέας pEPI-eGFP λειτουργεί ως σταθερό επίσωμα σε πρωτογενείς 
ανθρώπινους ινοβλάστες  
 
Αφού δείξαμε ότι το πλασμίδιο pEPI-eGFP μπορεί να λειτουργεί ως επισωματικός 
φορέας γονιδιακής μεταφοράς σε καθιερωμένες κυτταρικές σειρές, θελήσαμε στη 
συνέχεια να διερευνήσουμε τη συμπεριφορά του σε πρωτογενείς καλλιέργειες 
ανθρώπινων κυττάρων.  
Προς την κατεύθυνση αυτή, χρησιμοποιήσαμε αρχικά ανθρώπινους ινοβλάστες που 
προέρχονταν από δύο διαφορετικές πηγές: από περιοδοντικό σύνδεσμο και από 
ομφάλιο λώρο. Οι ινοβλάστες διαμολύνθηκαν με το φορέα pEPI-eGFP και 
επιλέχθηκαν με προσθήκη G418 στο καλλιεργητικό μέσο. Ακολούθως, πολυκλωνικοί 
κυτταρικοί πληθυσμοί καλλιεργήθηκαν τόσο παρουσία όσο και απουσία πίεσης 
επιλογής για 30 γενεές. Τα κύτταρα, ακόμα και αυτά που καλλιεργήθηκαν χωρίς πίεση 
επιλογής, διατήρησαν την ανθεκτικότητα στην G418 για όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα, γεγονός που υποδηλώνει τη σταθερή τους διαμόλυνση με το φορέα.  
Η επισωματική κατάσταση του φορέα στους ανθρώπινους ινοβλάστες αποδείχτηκε με 
ανάλυση κατά Southern, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται για τα κύτταρα Κ562 και 
MEL στην παράγραφο 3.1.2.α (Εικόνα 3.11).  
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Εικόνα 3.11. Ανάλυση κατά Southern 
ολικού DNA από διαμολυσμένους 
ινοβλάστες μετά από κατάτμηση με 
DpnI με ιχνηθέτη το ραδιοσημασμένο 
πλασμίδιο pEPI-eGFP. Σειρά 1: μη 
διαμολυσμένοι ινοβλάστες· σειρά 2: 
διαμολυσμένοι ινοβλάστες που 
καλλιεργήθηκαν για 30 γενεές χωρίς 
πίεση επιλογής· Μ: DNA 
βακτηριοφάγου λ μετά από κατάτμηση 
με HindIII, ως δείκτης μεγέθους. 

21M

6.7 kb

 
 
3.3.2. Η έκφραση eGFP αποσιωπάται σε διαμολυσμένους με το φορέα pEPI-eGFP 
ινοβλάστες περιοδοντικού συνδέσμου αλλά όχι σε ινοβλάστες ομφάλιου λώρου 
 
Οι ινοβλάστες ομφάλιου λώρου που διαμολύνθηκαν με το φορέα εξακολούθησαν να 
εκφράζουν eGFP για όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας (30 γενεές). Αυτό 
παρατηρήθηκε τόσο στα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν με πίεση επιλογής όσο και σε 
αυτά που καλλιεργήθηκαν χωρίς πίεση επιλογής, αν και στα τελευταία παρατηρήθηκε 
μεγαλύτερη εξασθένιση της έκφρασης με το χρόνο (Εικόνα 3.12). 
Αντίθετα, οι ινοβλάστες περιοδοντικού συνδέσμου παρουσίασαν γρήγορη απώλεια 
της έκφρασης eGFP εντός 7-8 ημερών από τη διαμόλυνση, παρότι διατηρούσαν την 
ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό - φαινόμενο που ήταν αναπαραγώγιμο σε πολλαπλά 
ανεξάρτητα πειράματα διαμόλυνσης. Καθώς το φαινόμενο αυτό ήταν ανάλογο με αυτό 
που παρατηρήσαμε στα κύτταρα MEL, εξετάσαμε το ενδεχόμενο να συμβαίνει και 
στην περίπτωση αυτή αποσιώπηση της έκφρασης του γονιδίου αναφοράς με 
επιγενετικούς μηχανισμούς. Επώαση των διαμολυσμένων ινοβλαστών με AzaC, SB 
και τριχοστατίνη Α, έδειξε ότι η αποσιώπηση της έκφρασης eGFP αίρεται με την 
προσθήκη SB και τριχοστατίνης Α στο καλλιεργητικό υλικό, όπως διαπιστώθηκε με 
άμεση παρατήρηση των κυττάρων σε μικροσκόπιο φθορισμού (Εικόνα 3.13). Ομοίως 
με τα προηγούμενα αποτελέσματα στα κύτταρα MEL, η AzaC δεν είχε καμία επίδραση 
στην έκφραση eGFP.  
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Εικόνα 3.12. Ινοβλάστες ομφάλιου λώρου διαμολυσμένοι με το pEPI-eGFP που 
καλλιεργήθηκαν για 30 γενεές με (πάνω) και χωρίς (μέση) πίεση επιλογής. Κάτω: μη 
διαμολυσμένοι ινοβλάστες. Φωτογραφίες μικροσκοπίας φθορισμού (αριστερά) και οι 
αντίστοιχες φωτογραφίες μικροσκοπίας αντίθεσης φάσεως (δεξιά). 

 

 
Εικόνα 3.13. Ινοβλάστες περιοδοντικού συνδέσμου σταθερά διαμολυσμένοι με το 
φορέα pEPI-eGFP πριν (πάνω) και μετά (μέση) από επώαση με SB. Φωτογραφίες 
μικροσκοπίας φθορισμού (αριστερά) και οι αντίστοιχες φωτογραφίες μικροσκοπίας 
αντίθεσης φάσεως (δεξιά). 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι και στους ινοβλάστες περιοδοντικού 
συνδέσμου, όπως και στα κύτταρα MEL, η έκφραση του γονιδίου αναφοράς 
αποσιωπάται επιγενετικά μέσω μηχανισμού αποακετυλίωσης ιστονών και όχι 
μεθυλίωσης του DNA. Επιπλέον, καταδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στη συμπεριφορά του φορέα μεταξύ διαφορετικών ειδών πρωτογενών κυττάρων, 
όπως και μεταξύ διαφορετικών κυτταρικών σειρών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι 
η αποσιώπηση ή μη της έκφρασης του διαγονιδίου εξαρτάται από το εκάστοτε 
κυτταρικό περιβάλλον, δηλαδή από παράγοντες που εμφανίζουν εγγενείς διαφορές 
μεταξύ κυττάρων διαφορετικών ειδών.  
 

3.4. Ανθρώπινα CD34+ κύτταρα μπορούν να διαμολυνθούν επιτυχώς με το 
φορέα pEPI-eGFP μέσω ηλεκτροδιάτρησης  
 
Δεδομένου ότι ως τώρα δείξαμε ότι ο φορέας pEPI-eGFP μπορεί να λειτουργεί ως 
σταθερό επίσωμα σε κυτταρικές σειρές αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων, αλλά 
και σε πρωτογενείς καλλιέργειες ανθρώπινων ινοβλαστών, προχωρήσαμε στη μελέτη 
των ιδιοτήτων του φορέα σε πρωτογενή ανθρώπινα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα. 
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν CD34+ κύτταρα που απομονώθηκαν από αίμα 
ομφάλιου λώρου όπως περιγράφεται στα Υλικα και Μέθοδοι. 
 
3.4.1. Μελέτη των μεθόδων και συνθηκών που επιτρέπουν αποτελεσματική 
διαμόλυνση ανθρώπινων CD34+ κυττάρων με το φορέα pEPI-eGFP 
 
Καθώς ελάχιστα δημοσιευμένα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με τη μεθοδολογία της 
διαμόλυνσης CD34+ κυττάρων με μη ιϊκά μέσα, αρχικά θελήσαμε να ελέγξουμε τη 
δυνατότητα επιτυχούς διαμόλυνσης με διάφορες μεθόδους. Με τη χρήση διαφόρων 
διαθέσιμων στο εμπόριο σκευασμάτων κατιονικών λιπιδίων και συνθετικών 
πολυμερών, όπως Lipofectin (Invitrogen), FuGene (Roche) και LipofectamineTM 2000 
(Invitrogen) κάτω από ποικίλες συνθήκες, το ποσοστό διαμόλυνσης των CD34+ 
κυττάρων ήταν πρακτικά μηδενικό. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με 
δεδομένα από τη βιβλιογραφία που υποστηρίζουν ότι η διαμόλυνση CD34+ κυττάρων 
με χημικές μεθόδους είναι πολύ αναποτελεσματική. Αντίθετα, διαπιστώσαμε ότι με τη 
μέθοδο της ηλεκτροδιάτρησης ήταν δυνατή η επιτυχής διαμόλυνση CD34+ κυττάρων. 
Η απόδοση της διαμόλυνσης μέσω ηλεκτροδιάτρησης εξαρτάται από τα φυσικά 
χαρακτηριστικά κάθε τύπου κυττάρου (π.χ. μέγεθος). Γι’ αυτό δεν υπάρχουν γενικώς 
αποδεκτές συνθήκες ηλεκτροδιάτρησης (αναφορικά με το εύρος και τη διάρκεια της 
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ηλεκτρικής ώσης και τη συγκέντρωση του DNA) και απαιτείται βελτιστοποίηση των 
περισσότερων παραμέτρων ανάλογα με το δεδομένο είδος κυττάρου. Η επίδραση 
διαφόρων μεταβλητών στην απόδοση διαμόλυνσης CD34+ κυττάρων μέσω 
ηλεκτροδιάτρησης έχει προηγουμένως μελετηθεί (Wu et al 2001a, Wu et al 2001b, 
Wu et al 2001c, Van Tendeloo et al 2000). Βασιζόμενοι σε δεδομένα της 
βιβλιογραφίας, προχωρήσαμε σε μια περιορισμένη βελτιστοποίηση της μεθόδου, 
δοκιμάζοντας μεταβολές διαφόρων παραμέτρων, (όπως συγκέντρωση κυττάρων, 
συγκέντρωση DNA, διαλύματα ηλεκτροδιάτρησης, συνθήκες ηλεκτροδιάτρησης) και 
εκτιμώντας την επίδρασή τους στην απόδοση διαμόλυνσης αλλά και στη βιωσιμότητα 
των κυττάρων. Για το σκοπό αυτό έγιναν πολλαπλά πειράματα διαμόλυνσης στα 
οποία κάθε φορά μεταβαλλόταν μία παράμετρος, ενώ οι υπόλοιπες συνθήκες 
διατηρούνταν ίδιες. Η εκτίμηση του ποσοστού των επιτυχώς διαμολυσμένων 
κυττάρων - των κυττάρων που εξέφραζαν eGFP - καθώς και του ποσοστού των 
νεκρών κυττάρων γινόταν 24-48 ώρες μετά τη διαμόλυνση με μικροσκοπία 
φθορισμού, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις γινόταν και ακριβής εκτίμηση με 
κυτταρομετρία ροής. Με αυτή τη διαδικασία προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 
 

• Μεταβολές της συγκέντρωσης του πλασμιδιακού DNA στο μίγμα 
ηλεκτροδιάτρησης εντός του εύρους τιμών 15 μg/ml - 30 μg/ml δεν είχαν 
επίδραση στην απόδοση διαμόλυνσης. 

• Συγκέντρωση των κυττάρων στο μίγμα ηλεκτροδιάτρησης χαμηλότερη από 
2x106/ml είχε αρνητική επίδραση στην επιβίωση των κυττάρων μετά την 
ηλεκτροδιάτρηση.  

• Η αύξηση του δυναμικού (voltage) και της χωρητικότητας (capacity) είχε θετική 
επίδραση στο ποσοστό διαμόλυνσης, αλλά αρνητική επίδραση στο ποσοστό 
επιβίωσης των κυττάρων. Σε τιμές δυναμικού και χωρητικότητας κάτω από 
260 V και 960 μF, αντίστοιχα, το ποσοστό διαμόλυνσης των CD34+ κυττάρων 
ήταν πρακτικά μηδενικό.  

• Η ηλεκτροδιάτρηση παρουσία ανασυνδυασμένων κυτοκινών στο θρεπτικό 
υλικό προκαλούσε πλήρη αναστολή της διαμόλυνσης.  

 
Τα προκαταρκτικά αυτά πειράματα μας επέτρεψαν να επιλέξουμε τις βέλτιστες 
συνθήκες για την αποτελεσματική ηλεκτροδιάτρηση των CD34+ κυττάρων, οι οποίες 
αναφέρονται στα Υλικά και Μέθοδοι. Με αυτές τις συνθήκες επιτυγχάνονταν ποσοστά 
διαμόλυνσης μεταξύ 10% και 30% (μέσος όρος 18.4 ± 8%, n=5) με βιωσιμότητα των 
κυττάρων άνω του 60% (μέσος όρος: 66.8 ± 6%, n=5). Το ποσοστό των επιτυχώς 
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διαμολυσμένων κυττάρων εκτιμήθηκε με κυτταρομετρία ροής με βάση το ποσοστό 
των βιώσιμων CD34+ κυττάρων που εξέφραζαν eGFP (eGFP+/CD34+/PI- κύτταρα). 
Ένα αντιπροσωπευτικό πείραμα φαίνεται στην Εικόνα 3.14.  
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Εικόνα 3.14. Εκτίμηση του ποσοστού των CD34+ κυττάρων που εκφράζουν eGFP 48 
ώρες μετά τη διαμόλυνση με (α) κυτταρομετρία ροής και (β) μικροσκοπία φθορισμού. 
(α) Ένα αντιπροσωπευτικό dot plot και ιστόγραμμα. (β) Φωτογραφία από 
μικροσκόπιο φθορισμού και η αντίστοιχη φωτογραφία αντίθεσης φάσεως από 
διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα. 

 
3.4.2. Μελέτη της επίδρασης της προδιέγερσης με κυτοκίνες στην απόδοση 
διαμόλυνσης των CD34+ κυττάρων 
 
Όπως αναφέρθηκε, η ex vivo καλλιέργεια των CD34+ κυττάρων οδηγεί σε 
προοδευτική και μη αναστρέψιμη απώλεια της πολυδυναμίας και της ικανότητας 
επαναπληθυσμοποίησης. Ωστόσο, πολλές φορές η ex vivo καλλιέργεια των CD34+ 
κυττάρων παρουσία ανασυνδυασμένων κυτοκινών είναι αναγκαία για τον 
πολλαπλασιασμό των κυττάρων ή για τη διαδικασία της διαμόλυνσης.  
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Τα υπάρχοντα στη βιβλιογραφία δεδομένα σχετικά με την επίδραση της διέγερσης με 
κυτοκίνες στην απόδοση της διαμόλυνσης μέσω ηλεκτροδιάτρησης είναι αντιφατικά. 
Γι’ αυτό αποφασίσαμε να μελετήσουμε αυτή την επίδραση και στο δικό μας σύστημα 
διαμόλυνσης. 
Προκειμένου να μελετήσουμε την επίδραση της προδιέγερσης των CD34+ κυττάρων 
με συνδυασμό κυτοκινών στην απόδοση της διαμόλυνσης καθώς και στη βιωσιμότητα 
των κυττάρων μετά τη διαμόλυνση, CD34+ κύτταρα καλλιεργήθηκαν για διάφορους 
χρόνους πριν τη διαμόλυνση σε ειδικό καλλιεργητικό υλικό παρουσία ενός 
συνδυασμού κυτοκινών (όπως περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι) που θεωρείται 
ότι προάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων χωρίς να ευνοεί τη διαφοροποίησή 
τους (Luens et al 1998, Murray et al 1999, Kobari et al 2000, Novelli et al 1999, 
Bhatia et al 1997a). Κύτταρα προερχόμενα από τον ίδιο πληθυσμό διαμολύνθηκαν με 
το pEPI-eGFP μέσω ηλεκτροδιάτρησης 0, 12, 24, 48 και 72 ώρες μετά την 
απομόνωση. Το ποσοστό των διαμολυσμένων κυττάρων δεν φάνηκε να επηρεάζεται 
από το χρονικό διάστημα της προηγηθείσας καλλιέργειας των κυττάρων. Μια 
ενδιαφέρουσα παρατήρηση ήταν ότι η επιβίωση των κυττάρων ήταν μεγαλύτερη όταν 
η ηλεκτροδιάτρηση γινόταν μετά από 12-24 ώρες καλλιέργειας. Καλλιέργεια των 
κυττάρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είχε αρνητική επίδραση στην επιβίωσή 
τους μετά την ηλεκτροδιάτρηση.  
 
Καθώς το κύριο αποτέλεσμα της διέγερσης με κυτοκίνες είναι η είσοδος των κυττάρων 
στον κυτταρικό κύκλο, το γεγονός ότι η προδιέγερση με κυτοκίνες δεν αυξάνει την 
απόδοση διαμόλυνσης ανθρώπινων CD34+ κυττάρων με το φορέα pEPI-eGFP 
πιθανώς σημαίνει ότι η διαμόλυνση δεν επηρεάζεται από τη φάση του κυτταρικού 
κύκλου στην οποία βρίσκονται τα κύτταρα και ότι η αποτελεσματική διαμόλυνση 
κυττάρων με το φορέα pEPI-eGFP δεν προϋποθέτει ενεργό κυτταρική διαίρεση.  
 
3.4.3. Μελέτη της επίδρασης της ηλεκτροδιάτρησης στην κλωνογόνο ικανότητα των 
CD34+ κυττάρων 
 
Προκειμένου να διερευνήσουμε αν ο πολλαπλασιασμός και η κλωνογόνος ικανότητα 
των CD34+ κυττάρων επηρεάζεται από τη διαδικασία της διαμόλυνσης, βιώσιμα 
CD34+ κύτταρα 24 ώρες μετά τη διαμόλυνση, βιώσιμα CD34+ κύτταρα που δεν είχαν 
υποστεί ηλεκτροδιάτρηση, καθώς και βιώσιμα CD34+ κύτταρα τα οποία είχαν υποστεί 
ηλεκτροδιάτρηση απουσία πλασμιδιακού DNA (mock transfected) μετρήθηκαν και  
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Eικόνα 3.15. Συνολική θεώρηση του πειραματικού σχεδιασμού.  
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τέθηκαν σε βραχείας διάρκειας ημιστερεές καλλιέργειες. Οι αποικίες που προέκυψαν 
των κυττάρων που είχαν υποστεί ηλεκτροδιάτρηση παρουσία πλασμιδιακού DNA 
(pEPI-eGFP) και των μαρτύρων, γεγονός που δείχνει ότι η διαδικασία της 
ηλεκτροδιάτρησης και η πρόσληψη του πλασμιδιακού DNA δεν είχαν αρνητική 
επίδραση στην κλωνογόνο ικανότητα των κυττάρων. 

 
3.5. Ο φορέας pEPI-eGFP διατηρείται σε ημιστερεές αποικίες προερχόμενες 
από διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα 
 
Στη συνέχεια διερευνήσαμε αν αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα με κλωνογόνο 
ικανότητα (CFCs) διαμολύνονται με το φορέα pEPI-eGFP και αν ο φορέας διατηρείται 
κατά το σχηματισμό αποικιών σε ημιστερεή καλλιέργεια.  

pCEP4-eGFP 

eGFP

pCEP4-eGFP 

eGFP

 
Εικόνα 3.16. Ο φορέας pCEP4-eGFP  

 
Για το σκοπό αυτό έγιναν διαμολύνσεις CD34+ κυττάρων με το φορέα pEPI-eGFP 
καθώς και με ένα δεύτερο επισωματικό φορέα, τον pCEP4-eGFP. Πρόκειται για έναν 
αυτοαναπαραγώμενο επισωματικό φορέα βασιζόμενο στον ιό EBV, ο οποίος περιέχει 
την αφετηρία της αντιγραφής (oriP) του ιού EBV, κωδικοποιεί την πρωτεΐνη του ιού 
EBNA1 και φέρει την ίδια κασέτα έκφρασης (pCMV-eGFP) με το φορέα pEPI-eGFP 
(Εικόνα 3.16). Καθώς έχει προηγουμένως αποδειχτεί ότι ένας επισωματικός φορέας 
βασιζόμενος στον ιό EBV μπορεί να διατηρείται και να υποστηρίζει έκφραση του 
διαγονιδίου σε CFCs (Satoh et al 1998), o φορέας pCEP4-eGFP χρησιμοποιήθηκε 
στα πειράματά μας ως θετικός μάρτυρας. 
 
3.5.1. Εκτίμηση της ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό επιλογής 
 
CD34+ κύτταρα διαμολυσμένα είτε με το pEPI-eGFP ή με το pCEP4-eGFP 
διαχωρίστηκαν με FACS σε CD34+/eGFP+/PI- και CD34+/eGFP-/PI- κύτταρα και 
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τέθηκαν αμέσως μετά το διαχωρισμό σε καλλιέργεια σε θρεπτικό υλικό 
μεθυλοκυτταρίνης τόσο παρουσία όσο και απουσία G418 (κύτταρα διαμολυσμένα με 
pEPI-eGFP) ή υγρομυκίνη Β (κύτταρα διαμολυσμένα με pCEP4-eGFP). Μια μέση 
συγκέντρωση G418 (1000 µg/ml) επιλέχτηκε, καθώς χαμηλότερες συγκεντρώσεις 
επέτρεπαν σημαντική ανάπτυξη αποικιών στα τρυβλία μάρτυρες, ενώ υψηλότερες 
συγκεντρώσεις ήταν πολύ τοξικές και για τους δύο κυτταρικούς πληθυσμούς. Με τη 
χρήση αυτής της συγκέντρωσης G418, οι αποικίες που αναπτύσσονταν από τα 
κύτταρα μάρτυρες ήταν κατά μέσο όρο 8%, αλλά επρόκειτο κυρίως για αποικίες 
μικρού μεγέθους και ανώμαλης μορφολογίας και ο αριθμός τους ήταν σημαντικά 
μικρότερος από των αποικιών που αναπτύσσονταν παρουσία G418 από τα 
διαμολυσμένα με το pEPI-eGFP κύτταρα (27.38 ± 5%, n=2) (Εικόνα 3.17). Αυτή η 
παρατήρηση μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι αποικίες που προέρχονται από τα 
διαμολυσμένα κύτταρα είναι πραγματικά ανθεκτικές στην G418. Ανάπτυξη μικτού 
τύπου αποικιών (CFU-GEMM) από τα διαμολυσμένα κύτταρα παρουσία G418 δεν 
παρατηρήθηκε, ενώ πολύ σπάνια παρατηρήθηκε ανάπτυξη αποικιών BFU-E. Ένα 
παρόμοιο πρότυπο ανάπτυξης αποικιών από CD34+ κύτταρα διαμολυσμένα με ένα 
φορέα που κωδικοποιεί το γονίδιο αντίστασης στην G418 παρουσία του αντιβιοτικού 
έχει και προηγουμένως αναφερθεί και έχει αποδοθεί στη σχετικά μεγαλύτερη 
ευαισθησία των συγκεκριμένων τύπων αποικιών στην G418 (Verma et al 1998). 
 

%
C

FU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CT/G418 pEPI-eGFP CT/Hygro pCEP4-eGFP  
 

Εικόνα 3.17. Οι στήλες αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των ανθεκτικών στην G418 ή 
στην υγρομυκίνη αποικιών που προέκυψαν από διαχωρισμένα με FACS 
CD34+/eGFP- κύτταρα (CT/G418 και CT/Hygro, αντίστοιχα) και CD34+/eGFP+ 
κύτταρα διαμολυσμένα με το pEPI-eGFP ή το pCEP4-eGFP (μέσος όρος από τρία 
πειράματα). 
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3.5.2. PCR σε μεμονωμένες αποικίες (single colony PCR) 
 
Για την ανίχνευση της ύπαρξης του φορέα στις αποικίες που προέκυψαν από τα 
διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα, χρησιμοποιήθηκε PCR σε μεμονωμένες αποικίες με 
εκκινητές ειδικούς για την περιοχή που κωδικοποιεί την eGFP - η οποία είναι κοινή και 
για τους δύο φορείς (Εικόνα 3.18). Με τον τρόπο αυτό ο φορέας pEPI-eGFP 
ανιχνεύτηκε σε 21.5 ± 3.5% (n=3) των αποικιών, ποσοστό συγκρίσιμο με αυτό που 
εκτιμήθηκε με βάση την ανθεκτικότητα στην G418. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως 
και στην εκτίμηση του ποσοστού των ανθεκτικών στο αντιβιοτικό αποικιών, τα 
ποσοστά των CFCs που βρέθηκαν θετικές ήταν παρόμοια για τους δύο φορείς - 21.5 
± 3.5% για τον pEPI-eGFP και 17.1 ± 4% (n=3) για τον pCEP4-eGFP (Πίνακας 3.1). 
 

1 2 3 954 6 7 8

EGFP

γ globin

 
 
 
 
 

Εικόνα 3.18. PCR με εκκινητές ειδικούς για την περιοχή που κωδικοποιεί την eGFP 
σε μεμονωμένες αποικίες που προέκυψαν από διαχωρισμένα με FACS CD34+/eGFP+ 

κύτταρα διαμολυσμένα με το pEPI-eGFP. PCR με εκκινητές ειδικούς για το γονίδιο της 
γ σφαιρίνης έγινε επίσης για την επιβεβαίωση της επάρκειας και ποιότητας του 
κυτταρικού υλικού από κάθε αποικία. Μόνο οι αποικίες που έδωσαν σήμα για τη γ 
σφαιρίνη ελέγχθηκαν για την παρουσία του φορέα. Οι αριθμοί 1-9 δείχνουν 9 
αντιπροσωπευτικές αποικίες.  

 
 

BFU-E 
 

 
CFU-GM 

 
σύνολο 

n M±SD n M±SD n M±SD 

 

      
  8/41  4/22  12/63 pEPI-eGFP 

 10/38 
 

22.9±4.8% 
  4/20 19.1±1.3% 

  
 14/58 

 

     21.5±3.5% 
 

4/30 2/12 6/42 pCEP4-eGFP 3/15 16.6±4.7% 18.3±2.3% 17.1±4% 2/10 5/25 

 
Πίνακας 3.1. CFCs θετικά για το φορέα με PCR που προέκυψαν από διαχωρισμένα 
με FACS CD34+/eGFP+ κύτταρα διαμολυσμένα είτε με το pCEP4-eGFP είτε με το 
pEPI-eGFP. Το n συμβολίζει τα αποτελέσματα από δύο πειράματα διαμόλυνσης που 
εκφράζονται ως το κλάσμα των αποικιών που βρέθηκαν θετικές για την παρουσία του 
φορέα προς το συνολικό αριθμό των αποικιών που ελέγχθηκαν με PCR.  
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3.6. Οι αιμοποιητικές αποικίες που προκύπτουν από τα διαμολυσμένα με το 
φορέα pEPI-eGFP κύτταρα εκφράζουν eGFP 
 
Στη συνέχεια μελετήθηκε αν η παρουσία του φορέα στα CFCs συνοδεύεται και από 
έκφραση της eGFP. Με άμεση παρατήρηση σε ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού 
των αποικιών που προέκυψαν από CD34+ κύτταρα που είχαν διαμολυνθεί με το 
pEPI-eGFP ή με το pCEP4-eGFP δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση αποικιών με πράσινο 
φθορισμό. Αντίθετα, αποικίες που αναπτύχθηκαν στο ίδιο υλικό μεθυλοκυτταρίνης 
από κύτταρα Κ562 σταθερά διαμολυσμένα με το pEPI-eGFP, που χρησιμοποιήθηκαν 
ως θετικοί μάρτυρες, είχαν ανιχνεύσιμο πράσινο φθορισμό. Προκειμένου να 
ανιχνεύσουμε μια πιθανή έκφραση eGFP σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που θα 
επέτρεπαν την άμεση ανίχνευση φθορισμού, προχωρήσαμε σε ανάλυση με RT-PCR. 
Για το σκοπό αυτό, αφού κάποιες αποικίες συλλέγονταν μεμονωμένα για PCR, οι 
υπόλοιπες αποικίες λαμβάνονταν όλες μαζί και χρησιμοποιούνταν για απομόνωση 
RNA. Μετά από επεξεργασία με DNase I, η πλήρης απομάκρυνση του DNA 
ελέγχθηκε με PCR με εκκινητές ειδικούς για την περιοχή του υποκινητή pCMV του 
πλασμιδίου (Εικόνα 3.19, μεσαία σειρά). Η διαδικασία επαναλήφθηκε, όπου 
χρειάστηκε, έως ότου να μην υπάρχει ανιχνεύσιμο σήμα στην PCR.  
Στη συνέχεια έγινε αντίστροφη μεταγραφή και PCR με εκκινητές ειδικούς για την 
eGFP. Ανιχνεύσιμη έκφραση eGFP βρέθηκε στις αποικίες που προήλθαν τόσο από 
κύτταρα διαμολυσμένα με το pEPI-eGFP (δύο ανεξάρτητα πειράματα) όσο και από 
κύτταρα διαμολυσμένα με το pCEP4-eGFP (Εικόνα 3.19), που δείχνει ότι οι αποικίες 
εκφράζουν eGFP, αν και σε χαμηλό επίπεδο. 

 
3.7. Εκτίμηση της κατάστασης του φορέα σε ανθρώπινα προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα 
 
Τα αποτελέσματά μας ως τώρα δείχνουν ότι ο φορέας pEPI-eGFP διατηρείται στις 
αποικίες των διαμολυσμένων αιμοποιητικών κυττάρων και υποστηρίζει έκφραση του 
γονιδίου αναφοράς. Στη συνέχεια μελετήθηκε η κατάσταση του φορέα μέσα στα 
κύτταρα - επισωματική ή μη. 
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eGFP

pCMV

β-actin

1 2 3 954 6 7 8

 
 

Εικόνα 3.19. RT-PCR σε ημιστερεές αποικίες. Σειρές 1 και 3: αποικίες που 
προέκυψαν από διαχωρισμένα με FACS CD34+/eGFP+ κύτταρα διαμολυσμένα με το 
pEPI-eGFP (δύο ανεξάρτητα πειράματα)· σειρές 2 και 4: αποικίες που προέκυψαν 
από διαχωρισμένα με FACS CD34+ κύτταρα στα οποία προστέθηκε πλασμιδιακό 
DNA (pEPI-eGFP) αλλά δεν έγινε ηλεκτροδιάτρηση (μάρτυρας)· σειρά 5: αποικίες 
που προέκυψαν από διαχωρισμένα με FACS CD34+/eGFP+ κύτταρα διαμολυσμένα με 
το pCEP4-eGFP· σειρά 6: αποικίες που προέκυψαν από διαχωρισμένα με FACS 
CD34+ κύτταρα στα οποία προστέθηκε  πλασμιδιακό DNA (pCEP4-eGFP) αλλά δεν 
έγινε ηλεκτροδιάτρηση (μάρτυρας)· σειρά 7: αρνητικός μάρτυρας χωρίς προσθήκη 
αντίστροφης μεταγραφάσης· σειρά 8: RNA από κύτταρα K562 διαμολυσμένα με το 
pEPI-eGFP ως θετικός μάρτυρας· σειρά 9: DNA από K562 διαμολυσμένα με το pEPI-
eGFP. PCR με εκκινητές ειδικούς για την περιοχή του pCMV έγινε για τον αποκλεισμό 
μόλυνσης από DNA. PCR με εκκινητές ειδικούς για τη β-ακτίνη έγινε για τον έλεγχο 
της παρουσίας ικανής ποσότητας RNA σε όλα τα δείγματα.  

 

3.7.1. Με PCR για τον πολλαπλασιασμό του ολικού μήκους πλασμιδίου pEPI-eGFP 
 
Προκειμένου να ανιχνεύσουμε το φορέα pEPI-eGFP στις αποικίες που προήλθαν από 
διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα ως επίσωμα χρησιμοποιήσαμε PCR σε μεμονωμένες 
αποικίες με εκκινητές που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να υβριδοποιούνται σε πολύ 
κοντινές θέσεις πάνω στο πλασμίδιο (συγκεκριμένα στην περιοχή που κωδικοποιεί 
την eGFP) και με αντίθετη φορά ο ένας από τον άλλο (Εικόνα 3.20). Αυτή η PCR δίνει 
τη δυνατότητα πιστοποίησης της επισωματικής κατάστασης του φορέα εφόσον 
προκύψει ζώνη μεγέθους 6.7 kb, δηλαδή ίση με το μέγεθος του ολικού μήκους 
πλασμιδίου (Bode et al 2001). Αντίθετα, η ενσωμάτωση του φορέα προϋποθέτει 
άνοιγμα του πλασμιδίου σε μια τυχαία θέση, γεγονός που θα εμποδίσει την 
παραγωγή προϊόντος από την PCR με τους συγκεκριμένους εκκινητές. Αποικίες που 
αναπτύχθηκαν στο ίδιο υλικό και στις ίδιες συνθήκες από κύτταρα Κ562 
διαμολυσμένα με το φορέα pEPI-eGFP χρησιμοποιήθηκαν ως θετικοί μάρτυρες. Η 
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παρουσία του επισωματικού φορέα ανιχνεύτηκε σε 3 από τις 32 αποικίες που 
ελέγχθηκαν. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από αυτό που εκτιμήθηκε με κλασική 
PCR, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από τη χαμηλότερη απόδοση της 
συγκεκριμένης αντίδρασης σε σχέση με την “κλασική” αντίδραση PCR. 
Δεδομένου ότι οι αποικίες που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για RT-PCR όσο και για PCR 
του ολικού μήκους πλασμιδίου (σε αυτή την περίπτωση μεμονωμένες αποικίες) 
προέρχονταν από τα ίδια τρυβλία, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι αποικίες που 
διατηρούν το φορέα εκφράζουν και το διαγονίδιο. 
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8 kb

6 kb
6.7 kb

+

pCMV
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1

M - - + + ++++ + ++ +++ ++ + P
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+
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Εικόνα 3.20. PCR για τον πολλαπλασιασμό του ολικού μήκους πλασμιδίου pEPI-
eGFP σε μεμονωμένες αποικίες (40 κύκλοι). Πάνω: σχηματικός χάρτης του 
πλασμιδίου pEPI-eGFP, όπου φαίνεται η θέση των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν 
για τον πολλαπλασιασμό του ολικού μήκους πλασμιδίου. Με + και – σημειώνονται οι 
αποικίες που προέκυψαν αντίστοιχα, από CD34+ κύτταρα διαμολυσμένα με το pEPI-
eGFP και από CD34+ κύτταρα-μάρτυρες (στα οποία προστέθηκε πλασμιδιακό DNA 
αλλά δεν έγινε ηλεκτοδιάτρηση)· M: δείκτης μεγέθους· P: πλασμίδιο pEPI-eGFP.  

 

3.7.2. Με ανάλυση κατά Southern 
 
Δεδομένου ότι τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ο φορέας παραμένει 
στα κύτταρα σαν κυκλικό μόριο, επιχειρήσαμε να επιβεβαιώσουμε την επισωματική 
του κατάσταση και με ανάλυση κατά Southern. Για το σκοπό αυτό ολικό DNA 
απομονώθηκε από αποικίες που αναπτύχθηκαν σε ημιστερεό υλικό από κύτταρα που 
προήλθαν από δύο ανεξάρτητα πειράματα διαμόλυνσης (~3x106 κύτταρα), 
υποβλήθηκε σε κατάτμηση με DpnI και BamHI και υβριδοποιήθηκε με 
ραδιοσημασμένο ιχνηθέτη ειδικό για τμήμα του πλασμιδίου. Δεν ανιχνεύτηκε σήμα 
υβριδοποίησης σε καμία περίπτωση και, δεδομένου ότι εκτιμήσαμε ως όριο 
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ανίχνευσης της μεθόδου το 0.5-1 pg πλασμιδίου (το οποίο ισοδυναμεί κατά 
προσέγγιση με 7.5-15x106 μόρια), συμπεραίνουμε ότι ο φορέας δεν μπορεί να είναι 
παρών σε περισσότερα από 5% των κυττάρων. 
 
3.7.3. Με διάσωση πλασμιδίου διαμόλυνσης (plasmid rescue) 
 
Προκειμένου να απομονώσουμε εξωχρωμοσωμικό DNA με τη μέθοδο Hirt για να 
χρησιμοποιηθεί για πειράματα διάσωσης πλασμιδίου διαμόλυνσης, ο πληθυσμός των 
επιτυχώς διαμολυσμένων CD34+ κυττάρων που διαχωρίστηκε με FACS 
(CD34+/eGFP+ κύτταρα) πολλαπλασιάστηκε σε υγρή καλλιέργεια παρουσία 
συνδυασμού κυτοκινών. DNA απομονώθηκε με τη μέθοδο Hirt από ~1x107 κύτταρα 
28 ημέρες μετά τη διαμόλυνση (περίπου 100 διπλασιασμοί) και υπεβλήθη σε 
κατάτμηση με DpnI. Ο μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων Ε. coli με το 
εκχύλισμα αυτό δεν έδωσε μετασχηματισμένες αποικίες. Δεδομένου ότι τα 
εκχυλίσματα κατά HIRT που προέρχονταν από 1x107 κύτταρα Κ562 σταθερά 
διαμολυσμένα με το pEPI-eGFP, που είχαν κατά μέσο όρο 2.5 αντίγραφα του φορέα, 
έδιναν 10 ως 20 αποικίες Ε. coli και με βάση και το αποτέλεσμα της ανάλυσης κατά 
Southern στα CD34+ κύτταρα, το παραπάνω αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, εφόσον 
ο φορέας βρίσκεται σε λιγότερο από 5% των κυττάρων. 
 
3.7.4. Με PCR για τον πολλαπλασιασμό του ολικού μήκους πλασμιδίου pEPI-eGFP 
σε εκχυλίσματα Hirt 
 
Με βάση τα παραπάνω, προκειμένου να εκτιμηθεί το ποσοστό των κυττάρων που 
διατηρούν το φορέα, έγινε PCR για πολλαπλασιασμό του ολικού μήκους πλασμιδίου 
σε εκχυλίσματα Hirt που απομονώθηκαν από CD34+ κύτταρα 28 ημέρες μετά τη 
διαμόλυνση μετά από κατάτμηση με DpnI ώστε να απομακρυνθεί η ποσότητα του 
πλασμιδίου που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τη διαμόλυνση. Η ζώνη της PCR που 
προέκυψε από 1/10 της ποσότητας του εκχυλίσματος Hirt ήταν ανάλογης έντασης με 
τη ζώνη που προέκυψε από 1/1000 αραίωση του εκχυλίσματος Hirt που είχε 
απομονωθεί από ίδιο αριθμό (1x107) σταθερά διαμολυσμένων κυττάρων Κ562 
(Εικόνα 3.21). Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο φορέας διατηρείται και 
αναπαράγεται σε περίπου 1% των απογόνων των αρχικώς διαμολυσμένων CD34+  

κυττάρων 28 ημέρες μετά τη διαμόλυνση. 
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 Εικόνα 3.21. PCR (35 κύκλοι) για 

τον πολλαπλασιασμό του ολικού 
μήκους πλασμιδίου pEPI-eGFP 
από εκχυλίσματα Hirt μετά από 
κατάτμηση με DpnI προερχόμενα 
από διαμολυσμένα CD34

 

6.7 kb

1 2M 3 4 5 6 7 M

9416

6557

 
 
 
 
 + και 

K562 κύτταρα. Σειρά 1: 1 pg του 
πλασμιδίου pEPI-eGFP· σειρές 2-
5: διαδοχικές αραιώσεις ενός 
εκχυλίσματος Hirt που παρασκευ- 

 
 
 
 

 

άστηκε από 1x107 διαμολυσμένα κύτταρα K562 (1:10, 1:100, 1:1000, 
1:10000, αντίστοιχα)· σειρά 6: 1:10 από ενός εκχυλίσματος Hirt που παρασκευάστηκε 
από 1x107 μη διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα· σειρά 7: 1:10 ενός εκχυλίσματος Hirt 
που ετοιμάστηκε από 1x107 διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα· Μ: DNA βακτηριοφάγου λ 
μετά από κατάτμηση με HindIII, ως δείκτης μεγέθους. 
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4.1. Το πλασμίδιο pEPI ως φορέας γονιδιακής μεταφοράς 
 
Η σημαντικότερη συνεισφορά της παρούσας διατριβής είναι η - για πρώτη φορά στη 
διεθνή βιβλιογραφία - ανάδειξη των δυνατοτήτων του πλασμιδίου pEPI ως φορέα 
γονιδιακής μεταφοράς σε πρωτογενή ανθρώπινα κύτταρα: σε ανθρώπινους 
ινοβλάστες και, κυρίως, σε ανθρώπινα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα. Παράλληλα, 
στη μελέτη αυτή, εξετάστηκε η εν γένει συμπεριφορά του φορέα και σε κυτταρικές 
σειρές προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων. 
 

4.1.1. Το πλασμίδιο pEPΙ αποτελεί ένα μη ιϊκό σύστημα γονιδιακής έκφρασης 
χρήσιμο στη βασική έρευνα 

 
Στην παρούσα μελέτη δείξαμε ότι ο φορέας pEPI-eGFP διατηρείται για μακρό χρονικό 
διάστημα σε καθιερωμένες κυτταρικές σειρές προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων ως 
σταθερό επίσωμα, όπως έχει προηγουμένως αναφερθεί για τις κυτταρικές σειρές 
CHO, HeLa και HaCat (Piechaczek et al 1999, Schaarschmidt et al 2004, Jenke et al 
2004b). Ο μέσος όρος αντιγράφων του φορέα ανά κύτταρο στα κύτταρα Κ562 
βρέθηκε να είναι χαμηλός, σε συμφωνία με δημοσιευμένα αποτελέσματα που 
αφορούν τον αριθμό αντιγράφων του φορέα pEPI σε κύτταρα HeLa και CHO 
(Piechaczek et al 1999, Baiker et al 2000, Schaarschmidt et al 2004), καθώς και τον 
αριθμό αντιγράφων επισωματικών φορέων που βασίζονται στον ιό EBV σε κύτταρα 
Κ562 (Chow et al 2002). Ο χαμηλός αριθμός αντιγράφων είναι συμβατός με μια 
αυστηρή ρύθμιση της αντιγραφής του φορέα pEPI, η οποία λαμβάνει χώρα - όπως 
έχει αναφερθεί πρόσφατα - μια φορά σε κάθε κυτταρικό κύκλο, σύγχρονα με την 
αντιγραφή του γονιδιωματικού DNA (Schaarschmidt et al 2004). Επιπλέον, στην 
παρούσα μελέτη αναδείχθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα του φορέα pEPI να 
λειτουργεί ως επισωματικός φορέας παρατεταμένης έκφρασης διαγονιδίων σε 
πρωτογενή ανθρώπινα κύτταρα, όπως οι ανθρώπινοι ινοβλάστες. 
Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο φορέας pEPI μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο στη βασική έρευνα, ως φορέας έκφρασης, λόγω της ικανότητάς του να 
υποστηρίζει παρατεταμένη και ρυθμιζόμενη έκφραση διαγονιδίων, σε συνδυασμό με 
την απλότητα και ευκολία χρήσης ως μη ιϊκό σύστημα γονιδιακής μεταφοράς. 
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4.1.2. Το πλασμίδιο pEPI αποτελεί έναν υποσχόμενο φορέα για εφαρμογές 
γονιδιακής θεραπείας που στοχεύει αρχέγονα/προγονικά αιμοποιητικά 

κύτταρα 
 
Η μακροχρόνια διατήρηση και έκφραση του διαγονιδίου είναι ουσιώδης για τις 
περισσότερες εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας αιματολογικών νοσημάτων. Η 
σταθερή επισωματική διατήρηση είναι ένας πολύ επιθυμητός στόχος προς την 
ανάπτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών φορέων για εφαρμογές της γονιδιακής 
θεραπείας που στοχεύουν αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα.  
 
Σε αυτή τη μελέτη δείξαμε για πρώτη φορά ότι ένας μη ιϊκός φορέας που δεν 
κωδικοποιεί ιϊκές πρωτεΐνες και ο οποίος βασίζεται σε ένα στοιχείο S/MAR του 
ανθρώπινου γονιδιώματος, μπορεί να διατηρείται σε ανθρώπινα προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα και στους απογόνους τους και να υποστηρίζει έκφραση του 
διαγονιδίου. Η απόδοση του φορέα pEPI-eGFP στα CD34+ κύτταρα φάνηκε να είναι 
συγκρίσιμη με αυτή ενός επισωματικού φορέα που βασίζεται στον ιό EBV, του 
pCEP4-eGFP, γεγονός που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι ο φορέας pEPI-
eGFP είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικός με έναν επισωματικό φορέα 
βασιζόμενο στον ιό EBV. Το γεγονός αυτό δίνει ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα στο 
φορέα pEPI έναντι των επισωματικών φορέων που απαιτούν ιϊκές πρωτεΐνες για τη 
λειτουργία τους, εφόσον καταδεικνύεται ότι είναι εξίσου αποτελεσματικός με αυτούς, 
ενώ παράλληλα είναι σαφέστατα ασφαλέστερος.  
 
Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι περίπου 1% των κυττάρων που προκύπτουν από τα 
διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα μετά από 4 εβδομάδες διατηρούν το φορέα. Σε μια 
μελέτη, σύγχρονη με την παρούσα μελέτη, προερχόμενη από την ερευνητική ομάδα 
που ανέπτυξε το φορέα, εκτιμήθηκε επίσης, σε συμφωνία με τα δικά μας 
αποτελέσματα, ότι το ποσοστό των κυττάρων Κ562 που διαμολύνονται τελικώς 
σταθερά με το φορέα είναι περίπου 1% (Jenke et al 2005, Bode J προσωπική 
επικοινωνία). Με την άσκηση πίεσης επιλογής - όπως εφαρμόστηκε στην περίπτωση 
των κυτταρικών σειρών και των ανθρώπινων ινοβλαστών - επιλέχθηκαν μόνο οι 
κλώνοι των κυττάρων που διατηρούν το φορέα και οι οποίοι αποτελούν ένα μικρό 
ποσοστό των αρχικών παροδικά διαμολυσμένων κυττάρων. Ο πειραματικός 
σχεδιασμός που ακολουθήσαμε για την επιλογή των διαμολυσμένων CD34+ 
κυττάρων περιελάμβανε επιλογή των CD34+ κυττάρων που εξέφραζαν eGFP με 
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FACS και επομένως επιλογή του συνολικού πληθυσμού των παροδικά 
διαμολυσμένων CD34+ κυττάρων. 
Δεδομένου ότι η ανάλυση κατά Southern και τα πειράματα διάσωσης πλασμιδίου 
διαμόλυνσης έγιναν σε ένα κυτταρικό πληθυσμό που διατηρούσε μόνο κατά 1% το 
φορέα, ήταν αναμενόμενο τα πειράματα αυτά να μη δώσουν πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του φορέα (επισωματική ή μη) λόγω του ορίου ανίχνευσης των 
μεθόδων. Όμως η ανίχνευση της παρουσίας κυκλικού φορέα ανθεκτικού στην 
κατάτμηση με DpnI με PCR σε μεμονωμένες αποικίες δείχνει ότι ο φορέας 
αναπαράγεται και διαμοιράζεται σε τουλάχιστον ένα ποσοστό των κυττάρων ως 
επίσωμα.  
 
Ωστόσο, το γεγονός ότι 10% των μεμονωμένων αποικιών που προέκυψαν από τα 
διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα βρέθηκαν θετικές για το φορέα με PCR ενώ μόνο 1% 
του πολυκλωνικού πληθυσμού των κυττάρων που αναπτύχθηκε σε υγρή καλλιέργεια 
εκτιμήθηκε ότι διατηρεί το φορέα, υποδηλώνει ότι μόνο ένα μέρος των κυττάρων που 
αποτελούν μια αποικία διατηρεί το φορέα. Αυτό, με τη σειρά του δείχνει ότι ο φορέας 
δεν αναπαράγεται ή/και δεν διαμοιράζεται αποτελεσματικά στα θυγατρικά κύτταρα 
κατά το σχηματισμό μιας αποικίας.  
Το γεγονός αυτό μπορεί να ευθύνεται, τουλάχιστον εν μέρει, και για τα χαμηλά 
επίπεδα eGFP που ανιχνεύτηκαν με RT-PCR. Εναλλακτικά ή επιπρόσθετα με αυτό, η 
χαμηλή έκφραση eGFP μπορεί να οφείλεται σε αποσιώπηση του υποκινητή pCMV. 
Κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό, καθώς ο υποκινητής pCMV τείνει να αποσιωπάται, 
ιδίως σε πρωτογενή ανθρώπινα κύτταρα (Guo et al 1996, Conese et al 2004, Loser 
et al 1998). Επιπλέον, σχετικά χαμηλή δραστηριότητα του υποκινητή pCMV έχει 
αναφερθεί σε αιμοποιητικά CD34+ κύτταρα σε σχέση με άλλα είδη κυττάρων 
(Ramezani et al 2000, Delenda C προσωπική επικοινωνία). 
 
Ενδιαφέρον θα είχε η αξιολόγηση των ιδιοτήτων του φορέα pEPI-eGFP και σε πιο 
πρώιμα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα με in vitro (LTC-ICs) και in vivo δοκιμασίες 
(SRCs), καθώς και σε περισσότερα είδη πρωτογενών κυττάρων. Απώτερο στόχο 
αποτελεί η μεταφορά θεραπευτικών γονιδίων και η αξιολόγηση σε μοντέλα 
κατάλληλων ασθενειών υποψήφιων για γονιδιακή θεραπεία. 
Το πρόβλημα της χαμηλής διατήρησης θα μπορούσε προς το παρόν να ξεπεραστεί 
με τη χρήση μιας στρατηγικής που θα περιελάμβανε την ex vivo ή in vivo επιλογή των 
διαμολυσμένων κυττάρων (π.χ. με βάση την αντίσταση στην καναμυκίνη). 
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4.2. Μη ιϊκή διαμόλυνση CD34+ κυττάρων 
 
Η παρούσα μελέτη οδήγησε σε χρήσιμες παρατηρήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα 
διαμόλυνσης CD34+ κυττάρων με μη ιϊκά μέσα, θέμα το οποίο έχει ελάχιστα μελετηθεί 
μέχρι σήμερα. 
 

4.2.1. Τα CD34+ κύτταρα μπορούν να διαμολυνθούν με μη ιϊκά μέσα με 
ικανοποιητική απόδοση και βιωσιμότητα 

 
Η διαμόλυνση CD34+ κυττάρων με μη ιϊκά μέσα θεωρήθηκε στο παρελθόν πολύ 
δύσκολη και αναποτελεσματική. Ωστόσο, πρόσφατα δεδομένα έχουν αναδείξει την 
ηλεκτροδιάτρηση ως μια αρκετά αποτελεσματική μέθοδο διαμόλυνσης των κυττάρων 
αυτών. Σε συμφωνία με αυτά δείχνουμε ότι η ηλεκτροδιάτρηση μπορεί να 
μεσολαβήσει αποδοτική διαμόλυνση CD34+ κυττάρων. 
Η πρόοδος στην τεχνολογία της ηλεκτροδιάτρησης και η βελτιστοποίηση της μεθόδου 
επιτρέπει πλέον αποτελεσματική διαμόλυνση σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά 
βιωσιμότητας των κυττάρων (Gehl et al 1998). Η βιωσιμότητα των CD34+ κυττάρων 
μετά την ηλεκτροδιάτρηση ποικίλει στη βιβλιογραφία από πολύ υψηλά (ως 77%) 
μέχρι πολύ χαμηλά (16%) ποσοστά (Wu et al 2001a, Li et al 2001). Μια αιτία για αυτή 
την ετερογένεια των αποτελεσμάτων μεταξύ των ερευνητών είναι ο τρόπος που 
ορίζεται και αξιολογείται η βιωσιμότητα των κυττάρων (μέτρημα κυττάρων πριν και 
μετά την ηλεκτροδιάτρηση, χρώση με Trypan blue, χρώση με propidium iodide, 
εκτίμηση της απόπτωσης κλπ). Επιπρόσθετα, οι διαφορές στην αναφερόμενη 
θνησιμότητα των κυττάρων μπορεί να οφείλονται στη φύση του μεταφερόμενου DNA, 
καθώς και στην ποιότητα του πλασμιδιακού DNA (Gordillo 1999, VanTendeloo et al 
2001).  
Γενικά, οι τρόποι αύξησης του ποσοστού διαμόλυνσης (π.χ. η χρήση υψηλότερου 
δυναμικού) σχεδόν αναπόφευκτα αυξάνουν το ποσοστό των μη βιώσιμων κυττάρων. 
Ωστόσο, στα πειράματά μας μπορέσαμε να επιτύχουμε απόδοση διαμόλυνσης ως 
30% με αποδεκτά ποσοστά θνησιμότητας (κάτω από 40%). Επιπλέον διαπιστώσαμε 
ότι τα ανθρώπινα CD34+ κύτταρα εμφάνιζαν υψηλότερη επιβίωση μετά την 
ηλεκτροδιάτρηση σε σχέση με τα κύτταρα των καθιερωμένων κυτταρικών σειρών 
K562 και MEL, αλλά και τους ανθρώπινους ινοβλάστες. Αυτό υποδεικνύει ότι τα 
CD34+ κύτταρα είναι σχετικά ανθεκτικά στην εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου, γεγονός 
που έχει και προηγουμένως αναφερθεί στη βιβλιογραφία (Eppich et al 2000). 
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τοξικότητα που προκαλείται στα κύτταρα 
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από τη διαδικασία της ηλεκτροδιάτρησης πιθανότατα υπερεκτιμάται σε in vitro 
συνθήκες και ότι η επιβίωση των κυττάρων μπορεί να είναι μεγαλύτερη in vivo (Gehl 
et al 1999). 
 

4.2.2. Η αποτελεσματική διαμόλυνση CD34+ κυττάρων με το φορέα pEPI δεν 
απαιτεί προδιέγερση με κυτοκίνες 

 
Μια σημαντική παρατήρηση που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι ότι 
διεγερμένα και μη διεγερμένα με κυτοκίνες CD34+ κύτταρα διαμολύνονται με το φορέα 
pEPI-eGFP με την ίδια απόδοση. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα HSCs με ικανότητα 
επαναπληθυσμοποίησης βρίσκονται ως επί το πλείστον σε φάση ηρεμίας. Οι 
ρετροϊικοί φορείς μπορούν να διαμολύνουν μόνο ενεργώς διαιρούμενα κύτταρα και η 
προδιέγερση των CD34+ κυττάρων με κυτοκίνες χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο 
επαγωγής της εισόδου των κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο με σκοπό τη βελτίωση της 
απόδοσης της ρετροϊικής διαμόλυνσης (Miller et al 1990). Ωστόσο, η in vitro διέγερση 
των HSC οδηγεί αναπόφευκτα στη σταδιακή και μη αναστρέψιμη απώλεια της 
πολυδυναμίας τους (Tisdale et al 1998, Larochelle et al 1996, Williams 1993, Corrias 
et al 1998).  
H μη ιϊκή γονιδιακή μεταφορά σε κύτταρα εκτός κυτταρικού κύκλου θεωρείται από 
άλλους εξίσου και από άλλους λιγότερο αποδοτική σε σχέση με αυτή σε διαιρούμενα 
κύτταρα (Luo and Saltzman 2000, Floch et al 1997). Αναφορικά με την ανάγκη 
ενεργού κυτταρικής διαίρεσης για την αποτελεσματική διαμόλυνση CD34+ κυττάρων 
μέσω ηλεκτροδιάτρησης, τα υπάρχοντα δεδομένα είναι επίσης αντιφατικά (Wu et al 
2001c, Takahashi et al 1991, Takahashi et al 1992, Yorifuji et al 1989). Προδιέγερση 
των CD34+ κυττάρων με ανασυνδυασμένες κυτοκίνες πριν την ηλεκτροδιάτρηση για 
διάφορα χρονικά διαστήματα φάνηκε να βελτιώνει την απόδοση διαμόλυνσης με 
συμβατικά πλασμίδια, γεγονός που αποδόθηκε στην αύξηση του υποπληθυσμού των 
κυττάρων που βρίσκονταν στη φάση S του κυτταρικού κύκλου (Wu et al 2001a, Van 
Tendeloo et al 2000). Ωστόσο εμείς και άλλοι (Weissinger et al 2003) δείξαμε ότι 
διεγερμένα και μη διεγερμένα κύτταρα διαμολύνονται με παρόμοια απόδοση. Αυτή η 
ασυμβατότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων μπορεί να αποδοθεί σε δύο παράγοντες: 
(i) Στη χρήση διαφορετικών πλασμιδιακών φορέων, καθώς ορισμένοι φορείς - όπως ο 
φορέας pEPI-eGFP, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία - φαίνεται να 
διαθέτουν την ικανότητα πιο αποτελεσματικής μεταφοράς στον πυρήνα από άλλους. 
(ii) Στη χρησιμοποίηση διαφορετικών συνθηκών ηλεκτροδιάτρησης, καθώς πιο 

 111



Συζήτηση 

ισχυρές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη διαπερατότητα τόσο της 
κυτταρικής όσο και της πυρηνικής μεμβράνης.  
Η έλλειψη της ανάγκης προδιέγερσης για την αποτελεσματική διαμόλυνση με το 
φορέα pEPI-eGFP προσφέρει τη δυνατότητα διαμόλυνσης CD34+ κυττάρων αμέσως 
μετά τη συλλογή χωρίς παρατεταμένη καλλιέργεια ex vivo. Το γεγονός αυτό δίνει στο 
φορέα pEPI ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των ρετροϊικών φορέων, αφού επιτρέπει 
τη γονιδιακή μεταφορά με μια σύντομη διαδικασία και χωρίς τον κίνδυνο απώλειας της 
ικανότητας επαναπληθυσμοποίησης των κυττάρων.  
Επιπλέον, εφόσον ο φορέας pEPI-eGFP δεν διαμολύνει κατά προτίμηση διαιρούμενα 
κύτταρα, η απόδοση διαμόλυνσης στον υποπληθυσμό των CD34+ κυττάρων που 
είναι σε ηρεμία θα ισούται θεωρητικά με τη συνολική απόδοση διαμόλυνσης. 
Επομένως, ακόμα και μια συνολική απόδοση χαμηλότερη από αυτή των ιϊκών 
φορέων μπορεί να αντισταθμίζεται από τη σχετικά υψηλότερη απόδοση στα κύτταρα 
σε ηρεμία, δηλαδή σε πραγματικά HSCs, τα οποία αποτελούν τους στόχους της 
γονιδιακής θεραπείας.  
Επιπλέον, δεν παρατηρήσαμε ελάττωση της επιβίωσης ή της κλωνογόνου ικανότητας 
των διαμολυσμένων προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων, γεγονός που δείχνει ότι 
δεν ασκείται τοξική δράση στα κύτταρα από τη διαδικασία της ηλεκτοδιάτρησης - 
γεγονός που έχει δειχτεί και προηγουμένως με άλλα συστήματα μεταφοράς 
(Toneguzzo and Keating 1986, Van Tendeloo et al 2000) - ή από τον ίδιο το φορέα.  
 

4.3. Λειτουργία του φορέα pEPΙ ως επισώματος 
 
Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν νέα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του φορέα 
pEPI ως επισώματος, τα οποία ενδεχομένως μπορούν να οδηγήσουν στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τη λειτουργία των επισωμάτων εν γένει. 
 

4.3.1. Η επισωματική διατήρηση δεν αποκλείει την επιγενετική αποσιώπηση 
της έκφρασης 

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα της αποσιώπησης της έκφρασης eGFP, 
παρά τη διατήρηση του φορέα, στα κύτταρα MEL και στους ινοβλάστες από 
περιοδοντικό σύνδεσμο, σε αντίθεση με την παρατεταμένη έκφραση που 
παρατηρήθηκε στα κύτταρα Κ562 και στους ινοβλάστες από ομφάλιο λώρο, καθώς 
και σε άλλες κυτταρικές σειρές που μελετήθηκαν από άλλους (Schaarschmidt et al 
2004, Jenke et al 2004b). Η αποσιώπηση της έκφρασης φάνηκε να μεσολαβείται από 
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αποακετυλίωση ιστονών, καθώς αντιστρέφεται από αναστολείς της αποακετυλίωσης 
όπως η τριχοστατίνη Α και το SB, ενώ η μεθυλίωση του υποκινητή δεν φάνηκε να 
παίζει ρόλο σε αυτό το φαινόμενο.  
Τα αποτελέσματα αυτά επιτρέπουν την εξαγωγή των ακόλουθων συμπερασμάτων, 
όχι μόνο σχετικά με τη συμπεριφορά του φορέα pEPI, αλλά και αναφορικά με την 
έκφραση διαγονιδίων από επισωματικούς φορείς εν γένει: 
 
α) Η επισωματική διατήρηση ενός μορίου γενετικού υλικού δεν αποκλείει την 
επιγενετική του αποσιώπηση μέσω αποακετυλίωσης ιστονών.  
 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των επισωματικών φορέων θεωρείται ότι είναι η 
έλλειψη επιδράσεων από τη χρωματίνη, η οποία, στην περίπτωση των φορέων 
που ενσωματώνονται στο γονιδίωμα, μπορεί να οδηγήσει σε αποσιώπηση της 
έκφρασης μέσω επέκτασης της γειτονικής χρωματίνης με συσσώρευση ιστονών 
και σχηματισμό νουκλεοσωμάτων. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ακόμα και 
μικρά μόρια γενετικού υλικού που διατηρούνται επισωματικά είναι πιθανό να 
προσελκύουν ιστόνες, γεγονός που μπορεί να διαμεσολαβεί αποσιώπηση της 
έκφρασης.  
 

β) Η επιγενετική αποσιώπηση του φορέα pEPI είναι εξαρτώμενη από κυτταρο-
ειδικούς παράγοντες. 
 

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι επιγενετική αποσιώπηση της έκφρασης του 
διαγονιδίου του φορέα pEPI λαμβάνει χώρα σε κάποια είδη κυττάρων, αλλά όχι σε 
άλλα. Αυτό σε συνδυασμό με το τρέχον μοντέλο λειτουργίας το φορέα, σύμφωνα 
με το οποίο ο φορέας pEPI χρησιμοποιεί παράγοντες του κυττάρου για να 
εξασφαλίσει την επισωματική του διατήρηση και αναπαραγωγή, υποδηλώνει ότι η 
διαφοροποίηση των ιδιοτήτων του φορέα σε διάφορους τύπους κυττάρων 
οφείλεται σε διαφορές αυτών των παραγόντων μεταξύ κυττάρων προερχόμενων 
από διαφορετικούς ιστούς ή διαφορετικά είδη.  

 
γ) Η επισωματική διατήρηση του φορέα pEPI εμποδίζει την αποσιώπηση της 
έκφρασης του διαγονιδίου μέσω μεθυλίωσης του υποκινητή.  
 

Σε μια πρόσφατη μελέτη άλλης ερευνητικής ομάδας αναδείχτηκε ότι επιγενετική 
αποσιώπηση μέσω μεθυλίωσης του υποκινητή pCMV δεν συμβαίνει στο φορέα 
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pEPI όταν αυτός διατηρείται σε επισωματική κατάσταση, ενώ αντίθετα λαμβάνει 
χώρα όταν ο φορέας ενσωματώνεται (Jenke et al 2004a). Οι δικές μας 
παρατηρήσεις ενισχύουν τα παραπάνω, καθώς δείχνουμε ότι τόσο σε 
καθιερωμένες κυτταρικές σειρές όσο και σε πρωτογενή κύτταρα η μεθυλίωση του 
υποκινητή δεν φαίνεται να μεσολαβεί την αποσιώπηση της έκφρασης του 
διαγονιδίου.  

 

4.3.2. Η ενεργός μεταγραφική δραστηριότητα εντός του S/MAR ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επισωματική διατήρηση του φορέα 

 
Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι, αν και η έκφραση του διαγονιδίου αποσιωπάται, 
σε βαθμό που καθίσταται μη ανιχνεύσιμη με κλασικές μεθόδους, στα κύτταρα MEL και 
στους ινοβλάστες που προέρχονται από περιοδοντικό σύνδεσμο, το γεγονός αυτό δεν 
εμποδίζει την επισωματική διατήρηση του φορέα στα κύτταρα αυτά.  
Αυτό έρχεται σε αντίφαση με προηγούμενα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η 
ενεργός μεταγραφική δραστηριότητα ανοδικά και εντός του S/MAR είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επισωματική διατήρηση του φορέα (Stehle et al 2003, Jenke et 
al 2004a). Για να εναρμονίσουμε τα αποτελέσματά μας με αυτό το μοντέλο 
επισωματικής διατήρησης του φορέα pEPI, υποθέσαμε ότι ακόμα και ένας πολύ 
χαμηλός ρυθμός μεταγραφής μπορεί να είναι αρκετός για να εξασφαλίσει την 
επισωματική διατήρηση και αποδείξαμε πειραματικά την ύπαρξη μιας τέτοιας χαμηλής 
μεταγραφικής δραστηριότητας. Από την άλλη μεριά, μια εναλλακτική εξήγηση που 
μπορεί να δοθεί είναι ότι η συνεχής μεταγραφή ανοδικά του S/MAR μπορεί να μην 
αποτελεί σε κάθε περίπτωση και σε κάθε κυτταρικό περιβάλλον μια αναγκαιότητα και 
επομένως το τρέχον μοντέλο μπορεί να μην ισχύει σε όλα τα είδη κυττάρων. Είναι 
πιθανό ότι επιπρόσθετοι κυτταρο-ειδικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο στην 
τύχη του φορέα σε ένα συγκεκριμένο είδος κυττάρου.  
Ένας πιο πλήρης χαρακτηρισμός των κυτταρικών παραγόντων που εμπλέκονται στη 
μιτωτική σταθερότητα και την εξωχρωμοσωμική αναπαραγωγή είναι πιθανό να 
οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του φορέα pEPI και των 
επισωμάτων εν γένει στο μέλλον. 
 

 
 
 

 114 



                                                                                                                                                   Συζήτηση 

 

4.4. Μελλοντικές προοπτικές 
 
Παράλληλα με τις δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η χρήση του φορέα 
pEPI στη γονιδιακή θεραπεία, η παρούσα μελέτη ανέδειξε επίσης τις πλευρές που 
χρήζουν βελτίωσης και στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η τρέχουσα έρευνα. 
Ο ιδανικός φορέας πρέπει να διατηρείται σταθερός στον πυρήνα χωρίς να επηρεάζει 
τη γονιδιακή έκφραση του κυττάρου και να υποστηρίζει μακροχρόνια και ρυθμιζόμενη 
έκφραση του διαγονιδίου. Οι αδυναμίες του φορέα pEPI, όπως αναδείχτηκαν από την 
παρούσα μελέτη, εστιάζονται στα αρκετά χαμηλά επίπεδα έκφρασης του διαγονιδίου 
και στο σχετικά χαμηλό βαθμό μακροπρόθεσμης διατήρησης. Ως εκ τούτου η 
μελλοντική έρευνα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του φορέα πρέπει να 
επικεντρωθεί πρωτίστως στη βελτίωση της διατήρησης του φορέα και της έκφρασης 
του διαγονιδίου. 
Δεδομένου ότι η ύπαρξη μιας ενεργού μεταγραφικής μονάδας πριν το S/MAR 
πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση του φορέα (Jenke et al 2004a, 
Stehle et al 2003), η κασέτα έκφρασης του πλασμιδίου pEPI-eGFP είναι πιθανό να 
επηρεάζει και άλλες ιδιότητες του φορέα εκτός του επιπέδου έκφρασης του 
διαγονιδίου. Επομένως, η χαμηλή μεταγραφική δραστηριότητα της κασέτας έκφρασης 
μπορεί να επηρεάζει αρνητικά και την ίδια τη διατήρηση του φορέα.  
Οι προοπτικές προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του φορέα περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω: 
 
α) Χρήση εναλλακτικών υποκινητών 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι πιθανό ότι η χρήση εναλλακτικών 
υποκινητών και, γενικότερα, διαφόρων cis στοιχείων ρυθμιστικών της μεταγραφής, 
μπορεί, εκτός από υψηλότερη έκφραση, να επιφέρει και μεγαλύτερη σταθερότητα του 
φορέα.  
Στους εναλλακτικούς υποκινητές που μπορούν να δοκιμαστούν περιλαμβάνονται: (i) 
ισχυροί ιϊκοί υποκινητές, όπως ο υποκινητής του ιού SFFV (spleen focus forming 
virus), ο οποίος υποστηρίζει πολύ υψηλά επίπεδα έκφρασης σε αιμοποιητικά κύτταρα 
(Demaison et al 2002, Yam et al 2002), (ii) ανθρώπινοι υποκινητές είτε γονιδίων 
“housekeeping” είτε ιστο-ειδικής έκφρασης, για τους οποίους αναφέρεται 
παρατεταμένη, αν και συχνά χαμηλή, έκφραση (Scharfmann et al 1991), (iii) τεχνητοί 
σύνθετοι υποκινητές, που έχουν σχετικά πρόσφατα κατασκευαστεί με συνταίριασμα 
θέσεων δέσμευσης μεταγραφικών παραγόντων και οι οποίοι υποστηρίζουν ισχυρή, 
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μακροπρόθεσμη και ιστο-ειδική έκφραση (Martinelli and De Simone 2005, Williams et 
al 2005). 
 
β) Αφαίρεση των βακτηριακών αλληλουχιών DNA από το φορέα  
 
Η αποσιώπηση της έκφρασης διαγονιδίων συχνά αποδίδεται σε βακτηριακά στοιχεία 
του πλασμιδιακού DNA (Chen et al 2001, Chen et al 2004), τα οποία ενεργοποιούν 
ανοσολογικούς μηχανισμούς του κυττάρου οδηγώντας σε μεθυλίωση του υποκινητή 
(Qin et al 1997, Yew et al 2001, Paillard 1999), προσέλκυση ιστονών (Kass et al 
1997) ή απόπτωση των διαμολυσμένων κυττάρων (Li et al 1999a, Schwartz et al 
1997, Yew et al 1999, Ebert et al 1997). 
Ιδιαίτερα, το μη μεθυλιωμένο δινουκλεοτίδιο CpG του βακτηριακού DNA έχει 
αποδειχτεί ότι ενεργοποιεί ανοσολογικούς μηχανισμούς του κυττάρου (McMahon et al 
1998, Tan et al 1999, Krieg et al 1995). Το δινουκλεοτίδιο CpG απαντάται συχνότερα 
στο βακτηριακό DNA όπου βρίσκεται συχνότερα σε μη μεθυλιωμένη κατάσταση 
(Paillard 1999). Πιθανολογείται ότι αυτά τα βακτηριακά CpG δινουκλεοτίδια 
μεθυλιώνονται de novo στα ευκαρυωτικά κύτταρα, πιθανώς στα πλαίσια αμυντικών 
μηχανισμών κατά βακτηριακών παθογόνων. Το γεγονός αυτό μπορεί να επάγει την 
προσέλκυση ιστονών στο διαγονίδιο, αποσιωπώντας την έκφρασή του (Mummaneni 
et al 1995). Εναλλακτικά ή επιπρόσθετα, οι αμυντικοί μηχανισμοί του κυττάρου 
μπορούν να ενεργοποιηθούν και από άλλες διαφορές στη σύνθεση του βακτηριακού 
DNA, εκτός των δινουκλεοτιδίων CpG (Krieg et al 1998, Paillard 1999, Chen et al 
2001, Chen et al 2004). 
 
Διάφορες προσεγγίσεις προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που 
προκύπτουν από ετερόλογα γενετικά στοιχεία του πλασμιδιακού DNA περιλαμβάνουν 
τη χρήση ανθρώπινων υποκινητών (Gill et al 2001) καθώς και την αφαίρεση των 
δινουκλεοτιδίων CpG από περιοχές του φορέα όπου δεν είναι απαραίτητα (Yew et al 
2000, Hofman et al 2001). 
Μια πολλά υποσχόμενη προοπτική αποτελούν τα minicircles. Πρόκειται για μια 
μορφή υπερελικωμένου μορίου DNA από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι βακτηριακές 
αφετηρίες αντιγραφής και τα γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά (Darquet et al 
1997). Παράγονται με τη χρησιμοποίηση συστημάτων ανασυνδυασμού 
προερχόμενων από φάγους (Bigger et al 2001, Chen et al 2003). Ένα minicircle 
προερχόμενο από το πλασμίδιο pEPΙ βρίσκεται τρεχόντως υπό ανάπτυξη (Bode J 
προσωπική επικοινωνία).  
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γ) Χρησιμοποίηση άλλων εκτός του S/MAR στοιχείων του ανθρώπινου γονιδιώματος  
 
Στοιχεία του ανθρώπινου γονιδιώματος που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της 
δομής της χρωματίνης αποτελούν, εκτός από τα S/MARs, τα LCRs και οι μονωτές. Η 
προσθήκη τμήματος του LCR του ανθρώπινου γονιδίου της β σφαιρίνης, σε έναν 
επισωματικό φορέα βασιζόμενο στον EBV, έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να 
διαμεσολαβήσει παρατεταμένη έκφραση του διαγονιδίου (Chow et al 2002). Με βάση 
αυτό, η προσθήκη του συγκεκριμένου LCR στο φορέα pEPI είναι πιθανό να βελτιώσει 
την έκφραση του διαγονιδίου ή/και την επισωματική διατήρηση του φορέα.  
 
 
Η χρήση μη ιϊκών φορέων για γονιδιακή μεταφορά σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 
δεν έχει μέχρι σήμερα γνωρίσει κλινική εφαρμογή, εξαιτίας φραγμών όπως η χαμηλή 
απόδοση διαμόλυνσης και, κυρίως, η παροδική φύση της διαμόλυνσης. Η έρευνα 
προς την ανάπτυξη μη ιϊκών επισωματικά αναπαραγόμενων φορέων αποτελεί μια 
εναλλακτική πρόταση έναντι των ιϊκών ενσωματούμενων φορέων για τους σκοπούς 
της γονιδιακής μεταφοράς σε HSCs. Σε αυτό το πλαίσιο, δείξαμε για πρώτη φορά ότι 
η γονιδιακή μεταφορά σε ανθρώπινα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα με έναν 
επισωματικό φορέα βασιζόμενο σε ένα S/MAR είναι εφικτή. Παρότι το σύστημα που 
χρησιμοποιήσαμε επιδέχεται σημαντικές βελτιώσεις, θεωρούμε τα αποτελέσματά μας 
την πρώτη απόδειξη της χρησιμότητας του συστήματος αυτού για παρατεταμένη 
γονιδιακή μεταφορά σε πρωτογενή ανθρώπινα κύτταρα γενικότερα και προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα ειδικότερα. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, αν ληφθεί 
υπόψη η αδιαμφισβήτητη υπεροχή του φορέα pEPI σε ζητήματα ασφάλειας, καθώς η 
επισωματική του διατήρηση και η έλλειψη ιϊκών πρωτεϊνών αποκλείουν τη 
μεταλλαξιγένεση είτε μέσω ενσωμάτωσης είτε μέσω έκφρασης των τελευταίων. 
Τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα του φορέα pEPI, σε συνδυασμό με τη ρεαλιστική 
δυνατότητα της χρήσης του, τον καθιστούν έναν πολλά υποσχόμενο φορέα 
γονιδιακής θεραπείας και δικαιολογούν την έρευνα προς την κατεύθυνση της 
περαιτέρω ανάπτυξής του στο μέλλον.  
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                                                                                                                                                 Περίληψη 

Τα επισωματικά αυτο-αναπαραγώμενα συστήματα αποτελούν υποσχόμενα 
εναλλακτικά οχήματα γονιδιακής μεταφοράς για εφαρμογές της γονιδιακής θεραπείας. 
Η πρόσφατη κατανόηση της ικανότητας των αλληλουχιών S/MAR να διαμεσολαβούν 
την επισωματική διατήρηση γενετικών στοιχείων επέτρεψε την ανάπτυξη ενός 
πρότυπου κυκλικού επισωματικού φορέα που λειτουργεί χωρίς να κωδικοποιεί 
πρωτεΐνες ιϊκής προέλευσης. Σε αυτή τη μελέτη, διερευνήθηκε για πρώτη φορά η 
δυνατότητα αυτού του φορέα, pEPI-eGFP, να μεσολαβεί γονιδιακή μεταφορά σε 
κυτταρικές σειρές προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων καθώς και σε πρωτογενή 
ανθρώπινα κύτταρα και, κυρίως, σε ανθρώπινα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα.  
Δείχνουμε ότι ο φορέας pEPI-eGFP διατηρείται επισωματικά και υποστηρίζει 
παρατεταμένη έκφραση του γονιδίου αναφοράς eGFP, ακόμα και χωρίς πίεση 
επιλογής, στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά K562, καθώς και σε πρωτογενείς 
ανθρώπινους ινοβλάστες. Αντίθετα, στην κυτταρική σειρά ερυθρολευχαιμίας ποντικού 
MEL, η έκφραση της eGFP αποσιωπάται μέσω αποακετυλίωσης ιστονών, παρά την 
επισωματική διατήρηση του φορέα. Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα με κλωνογόνο 
ικανότητα, προερχόμενα από αίμα ομφάλιου λώρου, διαμολύνονται αποτελεσματικά 
με το φορέα μέσω ηλεκτροδιάτρησης. Ημιστερεές αποικίες προερχόμενες από 
διαμολυσμένα CD34+ κύτταρα διατηρούν το φορέα και εκφράζουν eGFP. Μετά από 4 
εβδομάδες ο φορέας διατηρείται επισωματικά σε περίπου 1% των θυγατρικών 
κυττάρων.  
Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι ένα πλασμίδιο βασιζόμενο 
σε μια αλληλουχία S/MAR μπορεί να λειτουργεί ως σταθερό επιίσωμα σε πρωτογενή 
ανθρώπινα κύτταρα και, ιδιαίτερα, σε προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, 
υποστηρίζοντας παρατεταμένη έκφραση του διαγονιδίου. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει 
τη χρησιμότητα του συστήματος αυτού για τους σκοπούς της γονιδιακής θεραπείας. 
Παράλληλα, καταδεικνύει τους στόχους στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η 
μελλοντική έρευνα προς την κατεύθυνση της βελτίωσής του. 
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                                                                                                                                                      Summary 

Episomally maintained self-replicating systems present attractive alternative vehicles 
for gene therapy applications. Recent insights into the ability of chromosomal 
scaffold/matrix attachment regions (S/MARs) to mediate episomal maintenance of 
genetic elements cloned in cis allowed the development of a small circular episomal 
vector that functions independently of virally encoded proteins. In this study, we 
investigated the potential of this vector, pEPI-eGFP, to mediate gene transfer in 
hematopoietic progenitor cell lines as well as in primary human cells and, importantly, 
in human hematopoietic progenitor cells.  
pEPI-eGFP was episomally maintained and conferred sustained eGFP expression 
even in nonselective conditions in the human cell line, K562, as well as in primary 
human fibroblast-like cells. In contrast, in the murine erythroleukemia cell line, MEL, 
transgene expression was silenced through histone deacetylation, despite the 
vector’s episomal persistence. Hematopoietic semisolid cell colonies derived from 
transfected human cord blood retained the vector and expressed eGFP. After 4 
weeks, the vector was maintained in approximately 1% of progeny cells.  
Our results provide the first evidence that a S/MAR-based plasmid can function as a 
stable episome in primary human cells, supporting long-term transgene expression. 
The present study constitutes a proof of principle for the utility of this system in gene 
therapy applications and points at targets for future improvements. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
AAV: adeno-associated virus 
ADA: adenosine deaminase 
ADA-SCID: adenosine deaminase deficient severe combined immunodeficiency 
AIDS: aquired immune deficiency syndrome 
AV: adenoviral vector 
AzaC: 5´-azacytidine 
BFU-E: burst-forming unit-erythroid 
BIV: bovine immunodeficiency virus 
bp: base pair 
BPV-1: bovine papilloma virus 1 
BSA: bovine serum albumin 
CAFC: cobblestone area forming cell  
CD: cluster of differentiation 
CFC: colony-forming cell  
CFU: colony-forming unit 
CFU-E: colony-forming unit-erythroid 
CFU-GEMM: colony-forming unit-granulocyte erythroid monocyte megakaryocyte 
CFU-GM: colony-forming unit-granulocyte monocyte 
CGD: chronic granulomatous disease 
CHO: Chinese hamster ovary 
CLP: common lymphoid progenitor 
CMP: common myeloid progenitor 
CMV: cytomegalovirus 
DHFR: dihydrofolate reductase 
DMEM: Dulbecco’s modified Eagle’s medium 
DNA: deoxyribonucleic acid 
DNase I: deoxyribonuclease I 
ΕΒΝΑ-1: EBV nuclear antigen 1 
EBV: Epstein-Barr virus 
eGFP: enhanced green fluorescent protein 
EIAV: equine infectious anemia virus 
ELTC-IC: extended long-term culture-initiating cell 
env: envelope 
FACS: fluorescence activated cell sorter 
FCS: fetal calf serum 
FIV: feline immunodeficiency virus 
FL: Flt-3 ligand 
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G418: geneticin 
GALV: gibbon ape leukemia virus  
G-CSF: granulocyte-colony stimulating factor 
GFP: green fluorescent protein 
G6PD: glucose-6-phosphate dehydrogenase 
HAC: human artificial chromosome 
HFV: human foamy virus 
HIV-1: human immunodeficiency virus-1 
HRC: human repopulating cell 
HSC: hematopoietic stem cell 
HSV: Herpes simplex virus 
HSV-tk: Herpes simplex virus - thymidine kinase 
LCR: locus control region 
LMO2: LIM domain only 2 
LTC-IC: long-term culture-initiating cell 
LTR: long terminal repeat 
LV: lentiviral vector 
MDR: multiple drug resistance 
MEL: murine erythroleukemia 
MGMT: methylguanine-DNA methyltransferase 
MMLV: Moloney murine leukemia virus 
mRNA: messenger ribonucleic acid 
neo: neomycin resistance gene 
NOD/SCID: non-obese diabetic/severe combined immunodeficiency 
oriP: Epstein-Barr virus latent origin of replication  
OTC: ornithine transcarbamylase 
PAGE: polyacrylamide gel electrophoresis. 
PBS: phosphate buffered saline  
pbs: primer binding site 
pCMV: cytomegalovirus immediate early promoter 
PCR: polymerase chain reaction 
PI: propidium iodide 
PIC: preintegration complex 
PE: phycoerythrin 
ppt: polypurine tract 
RCR: replication competent retrovirus 
REV: replicating episomal vector 
RNA: ribonucleic acid 
RT: reverse transcription 
RT-PCR: reverse transcription-polymerase chain reaction 
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RV: retroviral vector 
SA: splice acceptor 
SAF-A: scaffold attachment factor-A 
SB: sodium butyrate 
SCID: severe combined immunodeficiency 
SCF: stem cell factor 
SD: splice donor 
SDF-1: stromal derived factor-1 
SDS: sodium dodecyl sulphate 
SFFV: spleen focus forming virus 
SIN: self-inactivating  
siRNA: small interfering RNA 
S/MAR: scaffold/matrix attachment region 
SRC: scid repopulating cell 
SV40: Simian virus 40 
SV40ori: SV40 virus origin of replication 
T-Ag: large T-antigen  
TPO: thrombopoietin 
TSS: transcription start site 
VSV-G: vesicular stomatitis virus-glycoprotein 
ZFN: zinc-finger nuclease 
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Gene transfer into human hematopoietic progenitor
cells with an episomal vector carrying an S/MAR
element
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Episomally maintained self-replicating systems present
attractive alternative vehicles for gene therapy applications.
Recent insights into the ability of chromosomal scaffold/
matrix attachment regions (S/MARs) to mediate episomal
maintenance of genetic elements allowed the development
of a small circular episomal vector that functions indepen-
dently of virally encoded proteins. In this study, we
investigated the potential of this vector, pEPI-eGFP, to
mediate gene transfer in hematopoietic progenitor cell lines
and primary human cells. pEPI-eGFP was episomally
maintained and conferred sustained eGFP expression even
in nonselective conditions in the human cell line, K562, as
well as in primary human fibroblast-like cells. In contrast, in

the murine erythroleukemia cell line, MEL, transgene
expression was silenced through histone deacetylation,
despite the vector’s episomal persistence. Hematopoietic
semisolid cell colonies derived from transfected human cord
blood CD34+ cells expressed eGFP, albeit at low levels. After
4 weeks, the vector is retained in approximately 1% of
progeny cells. Our results provide the first evidence that
S/MAR-based plasmids can function as stable episomes
in primary human cells, supporting long-term transgene
expression. However, they do not display universal behavior
in all cell types.
Gene Therapy advance online publication, 11 August 2005;
doi:10.1038/sj.gt.3302593
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Introduction

Hematopoietic stem cells (HSCs) are one of the most
promising targets for gene therapy applications. Owing
to their biological properties of self-renewal, multiline-
age differentiation and long-term reconstitution of the
entire hematopoietic system after transplantation, it is
expected that genetically modified HSCs will persist in
the recipient lifelong providing curative treatments for a
wide range of inherited and acquired hematopoietic
disorders.1 It is widely acknowledged that the develop-
ment of safe and effective gene transfer vehicles is the
factor that will determine the pace at which the clinical
application of gene therapy targeting HSCs will pro-
ceed.2 A requirement for most therapeutic applications is
expression of the transferred gene in the mature blood
cells that will be produced after multiple rounds of cell
division. Therefore, it is essential for gene transfer
systems targeting HSCs to ensure long-term maintenance
and expression of the transgene.

Retroviral vectors, mainly derived from the Moloney
murine leukemia virus (MuLV), which have been almost

exclusively used for gene transfer applications in HSCs,
ensure their maintenance in the cells through integration
into host cell chromosomes.3,4 However, inherent pro-
blems of random integration include variation of
transgene expression depending on the chromatin con-
text of the integration site, transcriptional silencing and,
most importantly, insertional mutagenesis.5,6 The risk
of malignancy, caused by insertional mutagenesis, as
demonstrated recently in a clinical trial for X-linked
severe combined immunodeficiency (SCID-X1), raises
severe considerations to their future application.6,7

Replicating episomal vectors (REVs) present alterna-
tive gene transfer vehicles, their main advantage being
that they can persist in the recipient nucleus as
independent units, without interfering with the host’s
genome.8,9 Thus, REVs are intrinsically devoid of all the
unpredictable consequences of integrating vectors.

Considerable efforts have been undertaken in the past
to construct vectors able to replicate episomally in higher
eukaryotic cells. Historically, the first episomes that were
developed exploited genetic elements derived from
viruses that are normally replicating extrachromoso-
mally during latent infection of cells, such as Epstein–
Barr virus (EBV), simian virus 40 (SV40), bovine
papilloma virus (BPV) and others.10 An important
limitation of these vectors is that they require the
in trans action of a viral protein, Epstein Barr Nuclear
Antigen 1 (EBNA-1), in the case of EBV-based vectors or
large T antigen in the case of SV40-based vectors. The
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potential transforming and immunogenic properties of
these virally encoded proteins impose severe constraints
to their use in a gene therapy context.11–15

The development of episomal vectors based on genetic
elements of human origin has been a highly desired goal.
Recently, a small circular vector named pEPI-1 has been
developed that is unique in that it can function as a stable
episome without coding for any protein of viral origin.16

This vector contains a chromosomal scaffold/matrix
attachment region (S/MAR) deriving from the 50-region
of the human interferon b-gene,17 as well as the origin of
replication of the simian virus 40 genome (SV40 ori), the
GFP cDNA driven by the CMV immediate-early promo-
ter and the gene conferring resistance to neomycin. By
transfer of pEPI-1 into CHO cells, it was shown that this
vector replicates episomally over many cell generations
in the absence of large T antigen.16

It is believed that the function of pEPI-1 as a stable
episome relies on the ability of the S/MAR to recruit
cellular factors, which mediate both its mitotic stability
and its episomal replication. pEPI-1 is specifically
associated through its S/MAR with the nuclear matrix
and the chromosome scaffold in vivo,18 presumably via
scaffold attachment factor-A (SAF-A)19 and this interac-
tion enables its cosegregation with the chromosomes
upon mitosis. Moreover, the S/MAR in pEPI-1 likely
interacts with other nuclear proteins mediating helix
destabilization (a function of large T antigen in conven-
tional SV40 ori-containing episomal vectors), allowing
for the assembly of the replication machinery. Thus,
in contrast to viral episomes which encode the factors
required for their function, pEPI-1 exploits, through
its S/MAR, factors provided by the host cell to ensure
both functions required for its extrachromosomal
maintenance: replication and segregation.

These unique properties of pEPI-1, providing
increased biosafety, prompted us to investigate the
possibility that this plasmid could serve as a gene
transfer vector for therapeutic applications, since its
performance has not been tested in primary human cells
before. In this paper, we investigate the properties of
pEPI-eGFP vector – derived from pEPI-1 by replacement
of GFP for eGFP20 – in hematopoietic progenitor cell
lines, both human and murine, and in primary human
cells, with special emphasis on hematopoietic progenitor
cells.

Results

pEPI-eGFP functions as a stable episome
in hematopoietic progenitor cell lines
We first asked whether pEPI-eGFP can function as a
stable episome in hematopoietic progenitor cell lines. For
this we used one human chronic myeloid leukemia blast
crisis cell line, K562,21 and one murine erythroleukemia
cell line, MEL.22 K562 and MEL cells were transfected
with pEPI-eGFP and selected with G418. Antibiotic-
resistant polyclonal cell populations emerged after 3
weeks of selection and were subsequently split in two
and cultured either with or without selection pressure,
for a total of 16 weeks (equivalent to more than 100
generations). The cells remained G418 resistant for the
whole period, even when cultured in nonselective
medium.

Given the long-term expression of the antibiotic-
resistance gene, we proceeded to determine the status
of the vector in these cells, that is, episomal versus
integrated. Total DNA was isolated from stably trans-
fected K562 and MEL cells, cultured either with or
without the antibiotic, at various time points post-
transfection. DNA was digested with BamHI – which
cleaves once in pEPI-eGFP, rendering the plasmid linear,
assuming it is maintained as an independent episome –,
transferred to a membrane by Southern blot and
hybridized with a probe consisting of an AseI fragment
of pEPI-eGFP vector. In all cases, a single band was
generated, corresponding to the size of the linearized
vector, whereas no additional bands – that would have
resulted from the random integration of the vector into
genomic DNA – were observed (Figure 1a and b). These
results strongly suggest that pEPI-eGFP vector is present
within K562 and MEL cells in a nonintegrated episomal
state.

The episomal state of the vector was further confirmed
using plasmid rescue in Escherichia coli. Extrachromoso-
mal DNA was extracted from stably transfected K562
cells, cultured in the presence of G418, 15 weeks after
transfection, using a modified HIRT protocol23 and used
to retransform E. coli cells. In total, 10 randomly picked
colonies were all found by restriction enzyme analysis
to be identical to the original input plasmid DNA used
for the transfection. Restriction analysis of one colony
is depicted in Figure 1c. This demonstrates that these
plasmid molecules have been maintained as episomes
and have not undergone any detectable rearrangements
within the K562 cells.

In order to assess the ability of the vector to replicate
as an extrachromosomal unit, total DNA isolated from
stably transfected K562 and MEL cells was digested with
DpnI and Southern blotted as above. DpnI digests only
DNA synthesized in prokaryotic cells, so that DNA
propagated in mammalian cells can be differentiated by
means of its resistance to DpnI digestion. As demon-
strated in Figure 1d (lanes 1 and 2), vector DNA that was
recovered from K562 and MEL cells has been replicating
in the eukaryotic cells.

The average copy number of the vector in K562 cells
was estimated as follows. BamHI-digested total DNA
from stably transfected K562 cells was Southern blotted
and probed simultaneously with a pEPI-eGFP-specific
probe, as above, and a probe specific for the endogenous
b-globin gene. By comparing the intensities of the bands
corresponding to the two probes and considering
b-globin band intensity as a three-copy gene reference
(since K562 cells are trisomic for chromosome 11 and
therefore possess three copies of the b-globin gene),21,24

we estimated the average copy number of the vector in
K562 cells to be 2.5 (Figure 1e).

pEPI-eGFP supports long-term transgene expression
in K562 cells but becomes epigenetically silenced
in MEL cells
K562 cells, cultured both in the presence and in the
absence of G418, were found to continuously express
eGFP for the whole period of 16 weeks, as demonstrated
by fluorescence microscopy and flow cytometry (Figure
2a) and confirmed by immunoblotting (Figure 2b, lanes
1–5). The levels of eGFP expression exhibited only a
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slight decline over time in K562 cells. In contrast, MEL
cells rapidly lost initial eGFP expression, as early as 7
days post-transfection, while remaining antibiotic resis-
tant for up to 16 weeks (Figure 2b, lanes 6–8). The same
decline of eGFP expression was reproduced in three
independent transfections in MEL cells.

The plasmid band generated on Southern blots of MEL
cells at various time points did not exhibit a decrease in
intensity (Figure 1b), suggesting that plasmid loss could
not account for the decline in eGFP expression. In order
to investigate whether epigenetic mechanisms could
account for the silencing of eGFP expression, transfected
MEL cells were incubated for a period ranging from 24
to 72 h with 50-azacytidine (AzaC), a DNA demethylating
agent, as well as with sodium butyrate (SB) and
trichostatin A (both histone deacetylase inhibitors),25,26

followed by assessment of eGFP expression by direct
observation on a fluorescent microscope and by flow
cytometry. Addition of AzaC (at a concentration of

0.5–10 mM) had no effect on eGFP expression (data not
shown). On the contrary, incubation with either SB or
trichostatin A (at concentrations of 1–40 mM and 1–
100 ng/ml, respectively) resulted in readily detectable
green fluorescence (data not shown). Immunoblotting in
Figure 2c depicts a dramatic increase in eGFP expression
(lane 5) after incubation of MEL cells with 20 mM of
SB. These results provide evidence for a mechanism
of epigenetic silencing of eGFP expression in MEL cells
mediated through histone deacetylation. Addition of
AzaC and SB had no effect in eGFP expression in K562
cells (data not shown).

Since the existing model concerning the ability of this
small plasmid, pEPI, to function as an episome requires
that active transcription upstream of the S/MAR
exists,20,27 we hypothesized that eGFP expression may
not be completely abolished and that a low rate of
transcription – not detectable by flow cytometry or
standard immunoblots – may be preserved. By using
techniques with increased sensitivity, like RT-PCR (data
not shown) and immunoblotting of large amounts of
protein (B150 mg), we were able to detect a low level of
eGFP expression (Figure 2d, lane 2).

pEPI-eGFP mediates prolonged eGFP expression
in primary human fibroblast-like cells as an episome
We subsequently asked whether pEPI-eGFP would
exhibit long-term maintenance in primary human cells,
since transfer of this vector into primary cells has not
been reported so far. Primary human fibroblast-like cells,

Figure 1 Assessment of episomal replication and copy number of
pEPI-eGFP in hematopoietic progenitor cell lines. (a, b) Southern
blot analyses of total DNA isolated from K562 (a) and MEL (b) cells
transfected with pEPI-eGFP at various time intervals after transfec-
tion probed with an AseI fragment of the vector. (a) Lanes 1, 2 and
5–7: transfected K562 cells from two independent experiments
cultured under selection pressure at 7 (lane 5), 11 (lanes 1 and 6)
and 15 (lanes 2 and 7) weeks after transfection; lanes 3, 4, 8, 9:
transfected K562 cells from two independent experiments cultured
without selection pressure at 11 (lanes 3 and 8) and 15 (lanes 4 and
9) weeks after transfection; P: linearized pEPI-eGFP plasmid; lane
10: untransfected K562 cells; M: l DNA-digested with HindIII as a
size marker. (b) Lanes 1–3: Transfected MEL cells cultured without
selection pressure at 3, 8 and 12 weeks after transfection,
respectively; lane 4: untransfected MEL cells; M: l DNA-digested
with HindIII as a size marker. (c) Restriction analysis of plasmid
DNA (P1) prepared from a colony of E. coli transformed with
a HIRT extract (see text for details) and of pEPI-eGFP plasmid (P2).
Lanes 1, 4: Plasmid digested with BamHI; lanes 2, 5: plasmid
digested with AseI; lanes 3, 6: plasmid digested with EcoRI and
BglII. (d) DpnI cleavage assay. Total DNA isolated from K562 and
MEL cells transfected with pEPI-eGFP was digested with DpnI
and analyzed by Southern blotting with an AseI fragment of the
vector as probe. Lane 1: K562 cells at week 3 post-transfection; lane
2: MEL cells at week 4 post-transfection; D: pEPI-eGFP plasmid
grown in E. coli digested with DpnI, used as a positive control of
DpnI digestion; P: linearized pEPI-eGFP plasmid as a size marker;
M: l DNA digested with HindIII as a size marker. Arrows indicate
the linearized plasmid. Arrowheads indicate DpnI-digested pEPI-
eGFP plasmid. (e) Determination of average copy number of pEPI-
eGFP in K562 cells. Lanes 1 and 2: Transfected K562 cells 11 weeks
post-transfection cultured without selection pressure (two indepen-
dent experiments); lane 3: transfected K562 cells 11 weeks post-
transfection cultured with selection pressure; lane 4: untransfected
K562 cells; M: l DNA digested with HindIII as a size marker. The
band at 6.7 kb corresponds to the linearized pEPI-eGFP plasmid.
The band at 2 kb corresponds to the b-globin gene.
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isolated from human umbilical cords, as described in
Materials and methods, were transfected with pEPI-
eGFP and cultured, after initial antibiotic selection, both
in selective and nonselective medium, for 30 generations.
The cells maintained G418 resistance and eGFP expres-
sion even when cultured without selection (Figure 3a).

The episomal status of the vector in these cells was
demonstrated by Southern analysis (Figure 3b).

pEPI-eGFP is detected in semisolid colonies derived
from transfected CD34+ cells
Next, we transfected CD34+-enriched cells isolated from
umbilical cord blood using electroporation.28–32 Transfec-
tion efficiency was between 10 and 30% (mean: 18.478%,
n¼ 5), as estimated by flow cytometric evaluation of the
percentage of eGFP-expressing CD34+ cells. Cell survival
was in all cases above 60% (mean: 66.876%, n¼ 5). A
representative experiment is shown in Figure 4.

Culture in serum-free medium supplemented with
a combination of cytokines, for 0–72 h prior to electro-
poration, did not enhance transfection efficiency (data
not shown), suggesting that transfection of CD34+ cells
with pEPI-eGFP is not influenced by the cell cycle state

of the cells and that successful gene transfer does not
require cell cycling.

We subsequently asked whether hematopoietic pro-
genitors with colony-forming ability (colony-forming
cells, CFCs) are transfected with pEPI-eGFP and whether
pEPI-eGFP is maintained in these cells upon colony
formation in semisolid culture.

Transfections of CD34+ cells with an episomal mam-
malian expression vector, pCEP4-eGFP, were performed
as positive controls. This vector contains the EBV
replication origin (oriP) and the EBNA-1 gene, as well
as the pCMV-eGFP expression cassette, similar to pEPI-
eGFP, and it has previously been shown to be maintained
and expressed in CFCs.33

CD34+ cells transfected with either pEPI-eGFP or
pCEP4-eGFP vector were separated by FACS into
CD34+/eGFP+/PI� and CD34+/eGFP�/PI� cells and
plated immediately after sorting in methylcellulose
culture both with and without G418 (for pEPI-eGFP
transfectants) or hygromycin B (for pCEP4-eGFP trans-
fectants) added in the medium. A median concentration
of G418 (1000 mg/ml) was chosen, since lower concentra-
tions permitted significant colony growth in control
plates, whereas higher concentrations induced severe

Figure 2 Long-term expression of eGFP in hematopoietic progenitor cell lines assessed by (a) flow cytometry and (b, c, d) Western
immunoblotting. (a) Histograms of K562 cells transfected with pEPI-eGFP cultured either with (left) or without (right) selection pressure
analyzed at different time points after transfection as indicated. Week 3 designates the time point when initial antibiotic selection was
completed. Following this point, the cells were split into on or off selection. Control (untransfected) K562 cells are shown in grey. (b) Western
blotting of total cell extracts prepared in SDS-PAGE loading buffer from K562 and MEL cells transfected with pEPI-eGFP 14 weeks after
transfection. Lanes 1 and 4: transfected K562 cells cultured in the presence of G418 (two independent experiments); lanes 2 and 3: transfected
K562 cells cultured in the absence of G418 (two independent experiments); lane 5: untransfected K562 cells; lanes 6, 7: transfected MEL cells
cultured with and without G418, respectively; lane 8: untransfected MEL cells. (c) Western blotting of protein extracts prepared with RIPA
buffer (50 mg each) from MEL cells with and without incubation with sodium butyrate. Lane 1: transfected K562 cells as a positive control;
lane 2: untransfected MEL cells; lane 3: transfected MEL cells; lanes 4, 5: transfected MEL cells after a 24 h incubation with sodium butyrate
at a concentration of 10 and 20 mM, respectively. (d) Western blotting of protein extracts prepared with RIPA buffer (150 mg each) from
transfected MEL cells. Lane 1: untransfected MEL cells; lane 2: transfected MEL cells; lane 3: transfected K562 cells, as a positive control.
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Figure 3 Long-term eGFP expression (a) and episomal status of the vector (b) in primary human fibroblast-like cells. (a) Cells transfected
with pEPI-eGFP cultured for 30 passages with (upper panel) or without (middle panel) selection pressure. Lower panel: control untransfected
fibroblasts. From left to right: fluorescence microscopy and the corresponding phase contrast photographs. (Photos were obtained with a
Nikon eclipse TE 2000 inverted epifluorescence microscope.) (b) Southern blot analysis of DpnI-digested total DNA isolated from transfected
fibroblast-like cells probed with a radiolabeled pEPI-eGFP plasmid. Lane 1: untransfected fibroblasts; lane 2: transfected fibroblasts cultured
without selection for 30 generations; M: l DNA digested with HindIII as a size marker.

Figure 4 Evaluation of the percentage of CD34+ cells expressing eGFP 24–48 h post-transfection by (a) flow cytometry and (b) fluorescence
microscopy. (a) A representative dot plot and histogram are shown. (b) Fluorescence microscope and corresponding phase contrast
photograph of transfected CD34+ cells.
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drug toxicity in both groups. Using this G418 concentra-
tion, we obtained a median of 8% of colonies from
control cells, but they were mainly abortive-type colonies
of small size and their number was significantly lower
than that of colonies grown in the presence of G418 from
cells transfected with pEPI-eGFP (27.3875%) (Figure 5a).
This permits us to conclude that colonies derived from
transfected cells exhibit a true resistance to G418. Mixed
colonies (colony-forming unit-granulocyte erythroid
monocyte megakaryocyte, CFU-GEMM) were not
observed in cultures of transfected cells in the presence
of G418, whereas burst-forming units-erythroid (BFU-E)
were very seldom observed. A similar pattern of colony
formation of CD34+ cells transfected with a vector
conferring resistance to G418 in the presence of the
antibiotic has been previously reported and was attrib-
uted to a relatively higher sensitivity of these specific
colony types to G418.34

The clonogenic capacity of CD34+ cells transfected
with the control vector pCEP4-eGFP in the presence of
hygromycin B was estimated the same way. Similar
frequencies of antibiotic-resistant colonies were observed
after transfection with pCEP4-eGFP as compared to
pEPI-eGFP (data not shown).

PCR analysis with primers specific for the eGFP-
coding region of both vectors in single semisolid colonies
(Figure 5b) demonstrated the presence of the eGFP
gene in a percentage of CFCs similar to that estimated
by growth in the presence of G418. Again, comparable
percentages of CFCs were positive by PCR analysis when
transfection was performed with either pEPI-eGFP
(21.573.5%) or pCEP4-eGFP (17.174%) (Table 1).

Semisolid colonies derived from CD34+ cells
transfected with pEPI-eGFP express eGFP
We proceeded to examine whether the presence of the
vector in CFCs supports expression of the transgene. By
direct observation of colonies under an inverted epi-
fluorescence microscope, we were unable to detect any
green fluorescent colonies derived from CD34+ cells
transfected with pEPI-eGFP or with pCEP4-eGFP. In
order to detect a possible expression of eGFP below
levels that would permit us to detect fluorescence, we
performed RT-PCR analysis. After some single colonies
were individually picked for direct PCR analysis, the
remaining colonies were pooled and RNA was extracted
and subjected to two rounds of DNase I treatment.
Complete removal of contaminant DNA was confirmed
by PCR with primers specific for the pCMV region
(Figure 6a, middle panel). As depicted in Figure 6a, eGFP
expression was detected in colonies derived from
transfected CD34+ cells with either pEPI-eGFP or
pCEP4-eGFP.

Assessment of vector status in hematopoietic
progenitor cells
For the detection of episomal pEPI-eGFP plasmid in
single colonies, we used PCR amplification with closely
apposed primers positioned in the eGFP coding region of
pEPI-eGFP. The generation of a band corresponding to
the size of pEPI-eGFP (6.7 kb) demonstrates the presence
of the circular form of the plasmid (Figure 6b),35 since
integration requires a random opening, which would
prevent PCR amplification. Colonies derived from
culture of K562 cells stably transfected with pEPI-eGFP
in methylcellulose under the same conditions used for
CD34+ cells were used for standardization of optimal
amplification conditions.

Table 1 PCR-positive CFCs derived from FACS-sorted CD34+/eGFP+ cells transfected with pCEP4-eGFP or pEPI-eGFP

BFU-E CFU-GM Total

n M7s.d. (%) n M7s.d. (%) n M7s.d. (%)

pEPI-eGFP 8/41 22.974.8 4/22 19.171.3 12/63 21.573.5
10/38 4/20 14/58

pCEP4-eGFP 4/30 16.674.7 2/12 18.372.3 6/42 17.174
3/15 2/10 5/25

n depicts the results from two transfection experiments expressed as the fraction of colonies positive for the presence of the vector divided by
the total number of colonies tested.

Figure 5 Antibiotic resistance and single-colony PCR in CFCs.
(a) Bars depict the percentage of G418-resistant colonies derived
from FACS-sorted CD34+/eGFP� cells (CT) and CD34+/eGFP+

cells transfected with pEPI-eGFP (mean from three experiments).
(b) PCR with primers specific for the eGFP region in single colonies
derived from FACS-sorted CD34+/eGFP+ cells transfected with
pEPI-eGFP. PCR with g-globin-specific primers was also performed
to ensure that a sufficient number of cells from each colony were
collected. Only colonies that were positive for g-globin were tested
for the presence of the vector. Numbers 1–9 depict nine representa-
tive individual colonies.
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The presence of the episomal state of the plasmid
could be confirmed in three out of 32 colonies tested.
This, lower than estimated above, percentage may be
accounted for by the lower efficiency of the full-length
amplification compared to the PCR reaction performed
using eGFP-specific primers.

Since colonies from the same plating were used for
both RT-PCR (pooled colonies) and PCR (single colo-
nies), it can be assumed that the colonies that retain the
episome are also expressing eGFP.

Given that PCR amplification of the full-length
plasmid suggests that the vector is in a circular form in
the cells, we attempted to verify this by Southern
analysis in total DNA extracted from pooled semisolid
colonies from two independent transfections (about
3� 106 cells), after DpnI digestion. No hybridization
signal could be generated. Since our Southern analysis
has a detection limit of 0.5–1 pg of plasmid (equivalent
to approximately 7.5–15� 106 plasmid molecules), this
suggests that the plasmid cannot be present in more than

Figure 6 eGFP expression and episomal status of pEPI-eGFP in CFCs. (a) RT-PCR in pooled semisolid colonies. Lanes 1 and 3: Colonies
derived from FACS-sorted CD34+/eGFP+ cells transfected with pEPI-eGFP (two independent experiments); lanes 2 and 4: colonies derived
from FACS-sorted CD34+ cells in which pEPI-eGFP plasmid DNA was added but were not electroporated; lane 5: colonies derived from
FACS-sorted CD34+/eGFP+ cells transfected with pCEP4-eGFP; lane 6: colonies derived from FACS-sorted CD34+ cells in which pCEP4-eGFP
plasmid DNA was added but were not electroporated; lane 7: negative control without reverse transcriptase; lane 8: RNA from K562 cells
transfected with pEPI-eGFP as a positive control; lane 9: DNA from K562 cells transfected with pEPI-eGFP. PCR with primers specific for the
CMV promoter region was performed to exclude DNA contamination. b-Actin amplification was used to test the presence of adequate
amount of RNA in all samples. (b) PCR amplification of full-length pEPI-eGFP in single colonies (40 cycles). + and � depict colonies derived
from CD34+ cells transfected with pEPI-eGFP and from control CD34+ cells (in which pEPI-eGFP plasmid DNA was added but were not
electroporated), respectively; M: size marker; P: pEPI-eGFP plasmid. On top: Schematic map of plasmid pEPI-eGFP, with the position of the
primers used for the amplification of the plasmid indicated. (c) PCR amplification (35 cycles) of full-length pEPI-eGFP of DpnI-digested HIRT
extracts from transfected CD34+ and K562 cells. Lane 1: 1 pg of pEPI-eGFP plasmid; lanes 2–5: serial dilutions of a HIRT extract prepared from
1�107 transfected K562 cells (1:10, 1:100, 1:1000, 1:10 000, respectively); lane 6: 1:10 of a HIRT extract prepared from 1�107 untransfected
CD34+ cells; lane 7: 1:10 of a HIRT extract prepared from 1�107 transfected CD34+ cells; M: l DNA digested with HindIII as a size marker.
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5% of the cells. In order to perform plasmid rescue
experiments, we expanded the initially transfected
CD34+ cell population (FACS-sorted CD34+/eGFP+ cells)
in liquid culture in the presence of cytokines. HIRT
extracts prepared from B1�107 cells at day 28 after
transfection (more than 100-fold expanded) and digested
with DpnI gave no E. coli transformants. Given that HIRT
extracts from 1�107 stably transfected K562 cells,
comprising a median of 2.5 copies of the vector, yielded
between 10 and 20 E. coli transformants, this result is
expected if the vector is present in less than 5% of cells.
PCR amplification of the full-length vector from 1/10 of
the DpnI-digested HIRT extracts, however, yielded a
band whose intensity was within the range of a band
generated by a 1/1000 dilution of a HIRT extract
prepared from the same number of stably transfected
K562 cells (Figure 6c). This suggests that replicated
circular vector is present in approximately 1% of the
cells after 28 days.

Discussion

Stable extrachromosomal persistence is a highly desired
goal towards the development of both efficient and safe
vectors for gene therapy applications targeting hemato-
poietic stem cells. Our recent understanding of the role of
S/MARs in mediating episomal retention and sustained
expression of genetic elements cloned in cis allowed the
development of a prototype of a small circular episomal
vector that functions independently of virally encoded
proteins.

In this study, we show that this vector, pEPI-eGFP, is
maintained for a long period in hematopoietic progenitor
cell lines as a stable episome, as it has been previously
reported for CHO, HeLa and HaCat cells.16,36,37 The
average copy number of the vector in K562 cells was
estimated to be low, similar to previously published
reports of pEPI copy number in HeLa and CHO
cells,16,18,36 as well as of that of EBV-based episomes in
K562 cells.24 This is in accordance with a tightly
regulated once-per cell cycle replication of pEPI vector.36

Thus, pEPI-eGFP can be a valuable tool in basic research
as an expression vector conferring sustained and
regulated expression of transgenes, being easy and
simple to use as a nonviral gene transfer system.

Silencing of eGFP expression, despite the vector’s
episomal maintenance in MEL cells, was in marked
contrast to the sustained expression observed in K562
cells and other human cell lines tested by others.36,37 It
has been shown that epigenetic silencing of the CMV
promoter through cytosine methylation in pEPI vector is
prevented when the vector is episomally maintained.37

Our data also argue against a role for cytosine methyla-
tion in silencing of eGFP expression. However, we
provide strong evidence that the episomal status of the
vector does not prevent silencing of the CMV promoter
in MEL cells, and that this silencing is mediated through
histone deacetylation, since it is reversed by treatment
with trichostatin A and SB.

In accordance with previous results, we show that
electroporation can mediate efficient transfection of
CD34+ cells. An important finding is that unstimulated
CD34+ cells are transfected with pEPI-eGFP with equal
efficiency than cytokine-stimulated cells. It is well known

that HSCs with repopulating potential are largely
quiescent. Retroviral vectors can transduce only dividing
cells and prestimulation of CD34+ cells with cytokines
is widely used as a means to induce cell cycling and
enhance retroviral transduction.38 However, in vitro
stimulation of HSCs is unequivocally associated with
differentiation and irreversible lineage commitment.39–41

Nonviral gene transfer is also considered to be less
efficient in nondividing cells42 and prestimulation of
CD34+ cells for 48 h has been found to enhance
transfection with a conventional plasmid by electro-
poration.31 Thus, the apparent lack of requirement of
prestimulation for efficient transfection with pEPI-eGFP
provides this vector with a strong advantage, since it
offers the possibility to transfect freshly isolated CD34+

cells without the need for prolonged ex vivo culture. In
addition to that, we observed no survival deficit and no
impairment of clonogenic capacity of transfected hema-
topoietic progenitors, which suggests that no toxic effect
is exerted on cell viability by either the electroporation
procedure or the plasmid DNA itself (data not shown).

Long-term maintenance and transgene expression
is essential for most strategies of gene therapy for
hematopoietic diseases. In this study, we demonstrate
for the first time that a nonviral vector coding for no viral
proteins is maintained in human hematopoietic progeni-
tor cells upon colony formation, albeit at low frequency
and supports transgene expression. Our data suggest
that approximately 1% of progeny of initially transfected
CD34+ cells eventually retain the vector. A stable
transfection efficiency of less than 1% is observed in
K562 cells, as well. (This estimate derives from the initial
cell input divided by the number of stable clones
obtained after antibiotic selection.) This is expected given
that antibiotic pressure will eventually select for cells
that retain the vector and which comprise a very small
percentage of the initially transiently transfected cells.
Our experimental design involved initial selection of the
eGFP-expressing cells by FACS, that is, of the whole
population of transiently transfected CD34+ cells. How-
ever, the fact that 10% of single-cell colonies were
positive for the vector while only 1% were estimated to
be positive, when polyclonally grown in liquid culture,
implies that only a portion of the cells within a single
colony maintain the vector. This means that the vector is
not efficiently replicated and/or segregated in progeny
cells upon colony formation. This fact could also account
for the low level of eGFP expression, only detectable by
RT-PCR. Alternatively or in addition to, silencing of the
CMV promoter could also account for this, especially
since pCMV has been reported to be prone to silencing
in primary human cells.43,44 Given that the presence of
an active transcription unit upstream of the S/MAR is
believed to play a very important role in vector’s
maintenance,20,27 the expression cassette of this plasmid
is likely to have an impact on properties of the vector
other than transgene expression rate and it is possible
that the use of alternative constitutive viral promoters or
tissue-specific promoters might also enhance vector
stability. We are currently examining this hypothesis
by testing the effect that different transcriptional cis-
regulatory elements have on overall vector performance
in CD34+ cells.

Since the Southern analyses and the plasmid rescue
experiments were performed in a cell population only
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B1% positive for the vector, these experiments could not
be informative in regards to the vector status (i.e.
episomal or not) due to the detection limit. However,
the presence of circular DpnI-resistant vector by PCR
demonstrates that the vector is replicated and passed on
at least in a portion of cells as an episome. It must also be
pointed out that, in our experiments, the performance of
pEPI-eGFP in CD34+ cells was very similar to that of
pCEP4-eGFP, an EBV-based episomal vector previously
shown to confer episomal maintenance in various human
cells,45–47 including hematopoietic progenitor cells.33 This
permits us to conclude that pEPI-eGFP is at least as
effective as an EBV-based episomal vector.

Given that pEPI-eGFP exploits cellular factors to
ensure its episomal replication, it is possible that
different cellular backgrounds may account for variation
in vector properties according to cell type. Tissue
and/or species-specific factors are also likely involved
in epigenetic silencing of the vector, since silencing
occurred in one of the cell lines we tested but not the
other. Even though transgene expression was silenced
to almost undetectable levels in MEL cells, this did not
seem to impair vector maintenance in these cells. In
order to explain this, we assume that even a very low
rate of transcription through S/MAR may be enough to
preserve episomal maintenance. Alternatively, ongoing
transcription through the S/MAR may not be a universal
requirement and it is possible that additional, cell-
specific factors may have some influence on the vector’s
fate in a given cell type. A better understanding of the
host cell factors involved in mitotic stability and
extrachromosomal replication is likely to drive improve-
ments in episomal vector design in the near future.

Use of nonviral vectors for gene transfer into HSCs has
been hampered so far by their relatively low transfection
efficiency and, most importantly, by the transient nature
of their presence in transfected cells. The development of
nonviral extrachromosomally replicating vectors is the
only reasonable alternative to viral vectors for gene
transfer into HSCs. Within this context, we showed for
the first time that gene transfer using a nonviral S/MAR-
based episomal vector in human hematopoietic progeni-
tor cells is feasible. Although our gene transfer system is
amenable to substantial improvements, we consider our
results as a proof of principle for its utility for sustained
gene transfer into primary human cells. The unambig-
uous advantages of nonviral episomal vectors together
with the feasibility of their use render them a most
promising alternative to viral vectors for HSCs and
justify research towards their further improvement.

Materials and methods

Cell isolation
Umbilical cord blood and umbilical cords were obtained
from the Department of Obstetrics, Patras University
Hospital in accordance with institutional guidelines for
the use of human tissue and after informed consent was
obtained. Umbilical cords were collected from Caesarian
section births and directly transferred in complete
medium: Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM)
with 20% fetal calf serum (FCS), 2 mM L-glutamine,
50 U/ml penicillin and 50 mg/ml streptomycin (all from
Invitrogen Life Sciences). Human fibroblast-like cells

were isolated from umbilical cord connective tissue
(referred to as ‘Wharton’s Jelly’) as follows: small
fragments were sliced and transferred into 35 mm plates
containing complete medium and were left undisturbed
for 5–7 days to allow migration of cells.

Umbilical cord blood was diluted 1:1 in PBS and
low-density mononuclear cells (MNC) were isolated by
density gradient centrifugation over Ficoll (Biochrom
AG, Germany). MNC were pooled and CD34+ cells were
immunomagnetically selected using the Miltenyi CD34
MultiSort kit (Miltenyi Biotec, Gladbach, Germany)
according to the manufacturer’s instructions. CD34+ cell
purities were greater than 98% as assessed by flow
cytometry after selection.

Cell culture
K562 cells, MEL cells and primary fibroblasts were
cultured in DMEM supplemented with 10% FCS, 2 mM

L-glutamine, 50 U/ml penicillin and 50 mg/ml strepto-
mycin. AzaC, SB and trichostatin A were all purchased
from Sigma.

CD34+ cells were plated at a concentration of 5� 105

cells/ml in X-VIVO 15 medium with 2 mM L-glutamine,
10% bovine serum albumin (BSA), 1% 2-mercaptoethanol
(Sigma), 50 U/ml penicillin and 50 mg/ml streptomycin
(serum-free medium) supplemented with the following
recombinant human (rh) cytokines: 20 ng/ml rh stem cell
factor (SCF), 50 ng/ml rh thrombopoietin (TPO) and
50 ng/ml rh Flt-3 ligand (FL) (complete serum-free
medium). Recombinant cytokines were purchased from
BioSource (Nivelles, Belgium). Cells were maintained
at 371C in 5% CO2.

Plasmids and transfection
pEPI-eGFP plasmid20 was kindly provided by Professor
HJ Lipps (Institute of Cell Biology, University of Witten,
Germany). pCEP4-eGFP plasmid contains eGFP cDNA
as a NheI/BglII insert into pCEP4 polylinker (Invitrogen).

The EndoFrees Plasmid kit (Qiagen) was used for
plasmid preparations.

Transfection of K562 and MEL cell lines was per-
formed with Lipofectin (Invitrogen) according to the
manufacturer’s instructions. Stably transfected cells were
selected 24 h after transfection by addition of Geneticin
(G418), purchased from Invitrogen, in the medium at a
concentration of 800 mg/ml. At week 3, stably transfected
selected cells were split in two and further cultured
either with G418 (at a concentration of 400 mg/ml) or
without G418.

For transfection of primary cells, electroporation was
performed with the BioRad GenePulser II apparatus.
Immediately before electroporation, primary fibroblasts
were trypsinized, pelleted by centrifugation for 5 min at
250 g at room temperature, counted in a hemocytometer
and resuspended in serum-free medium at a concentra-
tion of 2� 106 cells/ml. Cell suspension (500 ml) was
mixed with 15 mg of plasmid DNA, added to a 0.4 cm
electroporation cuvette and electroporated at 220 V,
975 mF (t: 24.5). After incubation at room temperature
for 5 min, cells were added to 10 ml of complete medium
in 100 mm plates and incubated at 371C in 5% CO2.
Transfected cells were selected with G418 in a concentra-
tion of 200 mg/ml for 4 weeks and further cultured either
with or without selection pressure.
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For electroporation of CD34+ cells, cells were pelleted
by centrifugation for 5 min at 250 g at room temperature,
counted in a hemocytometer and resuspended in serum-
free medium at a concentration of 2� 106 cells/ml. Cell
suspension (500 ml) was mixed with 15 mg of plasmid
DNA, added to a 0.4 cm electroporation cuvette and
electroporated at 300 V, 1075 mF (t: 25.8–27.5). After
incubation at room temperature for 5 min, cells were
added to 1 ml of complete medium in 24-well plates
and incubated at 371C in 5% CO2.

Flow cytometric analysis and cell sorting
5� 105 transfected and untransfected (control) K562 or
MEL cells were washed in PBS and analyzed on an
EPICS-XL (Coulter, Miami, FL, USA) flow cytometer.

5� 105 transfected CD34+ cells were washed and
incubated with an anti-CD34-phycoerythrin (PE)-conju-
gated monoclonal antibody (Pharmingen, BD, Erembo-
degen, Belgium) for 30 min at 41C. Nonviable cells were
excluded by gating based on propidium iodide (PI)
(Pharmingen, BD). CD34+/EGFP+/PI� and CD34+/
EGFP�/PI� cells were sorted with a FACSVantage (BD,
Erembodegen, Belgium).

CFC assay
103 CD34+ cells/ml were plated in duplicate in methyl-
cellulose medium supplemented with cytokines Metho-
Cultt GF+ H4435 (Stem Cell Technologies) and
incubated at 371C in 5% CO2. After 10–14 days, colonies
were counted on an inverted microscope. Subsequently,
some single colonies were randomly picked under a light
microscope and the rest of colonies (derived from the
same plating) were collectively pooled and used for RNA
extraction.

Southern blotting
Total DNA from cultured cells was prepared as
described elsewhere.22 Approximately 10 mg of DNA
was digested with BamHI or with both DpnI and BamHI,
resolved by electrophoresis on a 0.75% agarose gel and
Southern blotted onto a Nylon membrane (ZetaProbe
BioRad). Blots were hybridized with either a radio-
labeled AseI fragment of pEPI-eGFP, spanning pCMV-
eGFP and part of the S/MAR region or with the full
radiolabeled pEPI-eGFP plasmid.

Gel electrophoresis, Southern transfer and hybridiza-
tion were carried out using standard procedures.48 All
hybridization probes were labeled by random priming
using the NEBlots kit (New England BioLabs). For
episome copy number determination, the blots were
double probed with an AseI fragment (B1360 bp) of
pEPI-eGFP and a BamHI/SnaBI fragment (B740 bp),
spanning exons I and II of the human b-globin gene.
Equimolar amounts of the probes (45 ng of the b-globin
probe and 25 ng of the vector probe) were labeled in a
single reaction and added simultaneously to the hybri-
dization buffer. The intensities of the bands correspond-
ing to the episome and to the b-globin gene were
quantified by Phosphorimager SI (Molecular Dynamics)
using ImageQuant software and their ratios calculated.

Western blotting
Total cell lysates were prepared either by lysing cell
pellets directly in SDS-polyacrylamide gel electrophor-
esis (SDS-PAGE) loading buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8,

2% SDS, 10% glycerol, 50 mM dithiothreitol and 0.1%
bromophenol blue) and boiling for B5 min or by lysing
cell pellets for 20 min on ice in RIPA buffer (25 mM Tris
pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% Nonidet P-40,
0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS). Cell debris was
removed by centrifugation at 14 000 g for 10 min. Protein
concentration was quantified using the bicinchoninic
acid (BCA) method (Pierce). Protein extracts were
resolved in a 12% SDS-PAGE gel and electrotransferred
to a polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane (Amer-
sham Biosciences). eGFP protein was detected with an
anti-GFP mouse antibody (3E1, Molecular Probes) using
standard procedures. The same membrane was reprobed
with an anti-tubulin mouse antibody (Sigma).

Plasmid rescue
Extrachromosomal DNA was isolated from 1�107 cells
transfected with pEPI-eGFP using a modified HIRT
protocol.23 Briefly, cells were washed in TEN buffer
(10 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl),
resuspended in 1.5 ml TEN and 1.5 ml 2� HIRT buffer
(1.2% SDS, 20 mM Tris-HCl pH 7.5, 20 mM EDTA) and
incubated for 20 min at room temperature. NaCl at a
final concentration of 1 M was added to lysed cells,
followed by overnight incubation at 41C. After centrifu-
gation for 30 min at maximum speed, the supernatant
was subjected to phenol extraction and ethanol precipi-
tation. 1/10 of the HIRT extract was used for transforma-
tion of DH5a E. coli cells by electroporation. E. coli
transformants were selected using plates containing
30 mg/ml kanamycin. Plasmid DNA was prepared from
resistant colonies picked at random and subjected to
restriction analysis.

Single colony PCR
Single colonies were individually picked under a light
microscope into 0.2 ml tubes containing 25 ml of ‘mod-
ified lysis buffer’ (MLB) consisting of 105 mM KCl,
14 mM Tris-HCl pH 8.3, 2.5 mM MgCl2, 0.3 mg/ml
gelatine, 0.45% NP-40, 0.45% Tween 20 and 100 mg/ml
proteinase K. Cells were lysed at 561C for 1 h and
subsequently incubated at 951C for 15 min.

For the PCR reaction, 7 ml of cell lysate was mixed with
3 ml of MLB without proteinase K, 0.5 ml of 10�PCR
buffer, 0.25 ml MgCl2 50 mM, 0.4 ml dNTPs 25 mM,
12.5 pmol of each primer and 1.25 U of Taq polymerase
(all from Invitrogen) in a total volume of 25 ml. PCR
primers were: eGFP forward: GAG CTG GAC GGC GAC
GTA AAC G; eGFP reverse: CGC TTC TCG TTG GGG
TCT TTG CT; g-globin forward: TCT AAT CCA CAG
TAC CTG CC; g-globin reverse: CAG CAT CTT CCA
CAT TCA CC. PCR conditions were: initial denaturation
at 941C for 5 min followed by 32–36 cycles (941C 1 min,
601C 1 min, 721C 1 min) and a final extension at 721C for
10 min.

For the amplification of full-length pEPI-eGFP, the
PCR reaction was performed with Platinum Taq DNA
polymerase High Fidelity (Invitrogen) using 3 ml of cell
lysate in a total volume of 25 ml. PCR primers were: pEPI
forward: ATC CTG GGG CAC AAG CTG; pEPI reverse:
GTT GCC GTC CTC CTT GAA GT (nucleotides 1021–
1038 and 1001–1020, respectively, in the schematic map
of pEPI-eGFP plasmid shown in Figure 6b). PCR was
performed under the following conditions: initial dena-
turation at 941C for 5 min, 10 cycles (941C 45 s, 611C 45 s,
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681C 5 min), followed by 30 cycles (941C 45 s, 581C 45 s,
681C 7 min) and a final extension at 681C for 10 min. For
full-length pEPI-eGFP amplification from HIRT extracts,
the same conditions were used for 35 cycles.

RT-PCR
At 14 days after plating, colonies grown in semisolid
medium were pooled and washed twice in PBS. Total
RNA was isolated using the RNeasys Mini Kit (Qiagen),
subsequently treated twice with DNase I (Promega) and
finally cleaned with the RNeasys MinElute Cleanup Kit
(Qiagen) according to the manufacturer’s instructions.
cDNA was synthesized with SuperScript II and random
primers (Invitrogen) according to the manufacturer’s
protocol. PCR was performed with three sets of primers:
eGFP (see above), pCMV forward: TGA CGT CAA TGG
GTG GAG TA; pCMV reverse: GGC GGA GTT GTT ACG
ACA TT; b-actin forward: TCA CCC ACA CTG TGC
CCA TCT ACG A; b-actin reverse: CAG CGG AAC CGC
TCA TTG CCA ATG G. PCR conditions were: initial
denaturation at 941C for 5 min followed by 32–36 cycles
(941C 1 min, 561C 1 min, 721C 1 min) and a final
extension at 721C for 10 min.
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Serious unwanted complications provoked by retroviral gene
transfer into hematopoietic stem cells (HSCs) have recently
raised the need for the development and assessment of
alternative gene transfer vectors. Within this context, nonviral
gene transfer systems are attracting increasing interest. Their
main advantages include low cost, ease of handling and
large-scale production, large packaging capacity and, most
importantly, biosafety. While nonviral gene transfer into HSCs
has been restricted in the past by poor transfection efficiency
and transient maintenance, in recent years, biotechnological
developments are converting nonviral transfer into a realistic

approach for genetic modification of cells of hematopoietic
origin. Herein we provide an overview of past accomplishments
in the field of nonviral gene transfer into hematopoietic
progenitor/stem cells and we point at future challenges. We
argue that episomally maintained self-replicating vectors
combined with physical methods of delivery show the greatest
promise among nonviral gene transfer strategies for the
treatment of disorders of the hematopoietic system.
Gene Therapy (2005) 12, S118–S130. doi:10.1038/
sj.gt.3302626
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Introduction

Genetic modification of hematopoietic stem cells (HSCs)
represents a big challenge for both basic research and
clinical application. The biological properties of HSCs
and their accessibility for ex vivo manipulation render
them one of the most promising targets of gene
therapy.1,2 By definition, HSCs have the potential to
reconstitute the entire hematopoietic system when
administered into myeloablated recipients. Pluripotent
HSCs are able to self-renew in vivo as well as to undergo
a stepwise differentiation giving rise to a hierarchy of
progenitor populations, ultimately leading to the gen-
eration of mature cells of multiple lineages with diverse
functions.3,4 Therefore, ex vivo stable gene transfer into
HSCs followed by transplantation could result in the
long-term, possibly lifelong, persistence of genetically
modified HSCs in the recipient, providing a potential
cure to a number of disorders affecting components of
the hematopoietic system.5 Multiple genetic and ac-
quired diseases are now being considered as candidates
for gene therapy targeting HSCs. These include inherited
immunodeficiencies, hemoglobinopathies and thalassemias,
lysosomal storage diseases, hemophilias, hematological
malignancies, chemotherapy-induced myelosuppression
and many more.6,7 Practically, any disease affecting the
production or function of hematopoietic cell subsets,
which can be treated by bone marrow transplantation, is

amenable to treatment by gene therapy targeting HSCs.
In addition, the potential plasticity of HSCs may broaden
the range of diseases treated by gene transfer into HSCs
beyond hematological disorders.8

It is widely accepted that the development of appro-
priate gene transfer vehicles will determine the speed
at which the clinical application of genetically modified
HSCs will proceed.9,10 Gene transfer systems for most
gene therapy applications targeting HSCs must meet two
main requirements: (1) efficient nucleic acid delivery into
HSCs and (2) persistent expression of the transgene. For
the latter, both long-term maintenance of the vector and
sustained transcription of the transgene are required.
Persistence of transferred genes is essential for HSCs
because they are cells with a high proliferating potential
and most applications require expression of the ther-
apeutic gene in the mature hematopoietic cells that will
be produced after multiple rounds of cell division.
Therefore, the ideal vector should persist into the
nucleus of long-term repopulating cells and should
ensure expression of the transgene for the entire lifespan
of the cell and its progeny. In addition, it should not
interfere with the host cell normal function and with the
clonogenic and repopulating capacity of HSCs.

In this article, we focus on the more restricted field
of nonviral gene transfer into HSCs. We address the
strengths and weaknesses of nonviral gene transfer
systems and the potential advantages that justify
research toward their development. We discuss the
achievements made so far in the fields of both delivery
methods and plasmid design and we aim at providing
some clues on the expectations that are likely to be met in
the near future.
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A brief presentation of the limitations imposed by
viral vectors, which justify search for alternative systems,
follows, as a ground for comparison with nonviral
systems.

Viral gene transfer systems for HSCs:
limitations and pitfalls

Vectors derived from a variety of viruses with diverse
properties have been considered as gene transfer vehicles
for HSCs: murine oncoretroviruses, mainly Moloney
murine leukemia virus (MuLV), adenovirus, adeno-
associated virus, herpes simplex virus (HSV), lenti-
viruses, such as human immunodeficiency virus 1 (HIV
1), spumaviruses, such as foamy virus, and others. All
viruses have a cardinal characteristic in common, which
is exploited in viral-vector design: their natural ability
to deliver genetic material to cells. This is mediated by
proteins of the viral envelope that interact with cell
surface receptors. Currently, gene transfer applications in
HSCs use almost exclusively recombinant viral vectors,
mainly retroviral vectors derived from MuLV.11 The
properties of retroviruses that are exploited in gene
therapy are their ability to efficiently transduce human
cells and to integrate into chromosomes, thus conferring
stable gene transfer.

However, important considerations, principally re-
garding biosafety issues, have arisen over time concern-
ing the use of retroviral vectors for human gene therapy.
Present research focuses on the exploitation of ways to
surmount these problems,12,13 while, at the same time,
alternative solutions, such as the exploitation of nonviral
systems – which are the main focus of this review – are
now becoming increasingly relevant. The main problems
related to viral gene transfer have been reviewed
elsewhere9,14,15 and will only briefly be stated here.

Pathogenicity
Even though the development of the newest generations
of vectors16,17 has significantly reduced the probability
of generation of a replication-competent virus, the
emergence of a pathogenic virus through recombination
still remains a considerable concern.

Immunogenicity
Viral proteins evoke specific immune responses that may
cause problems especially in cases when a significant
proportion of the human population have previously
encountered the virus and may have evolved an immune
response against viral antigens. This not only limits the
possibility of repeated administration of the vector, but
may also give rise to dramatic systemic inflammatory
responses, like the one responsible for the death of one
patient following adenoviral gene transfer for the
treatment of ornithine transcarbamylase deficiency.18,19

Insertional mutagenesis
This is the most important biosafety consideration
related to retroviral gene transfer. Vector insertion in
the host genome can promote cellular transformation
through transcriptional upregulation of cellular proto-
oncogenes by viral enhancers, inactivation of tumor
suppressor genes that surround the site of insertion or
gene disruption.20–22

The initially theoretical risks of oncogenesis proved
to be very realistic, following recent direct evidence that
insertional mutagenesis can induce malignant cell
transformation in mice and humans.20,22,23 In a clinical
phase I trial, patients with X-linked severe combined
immunodeficiency (SCID-X1) received CD34+ HSCs
transduced with a retroviral vector based on MuLV that
carried the therapeutic transgene. With a latency of 3
years, two out of 10 boys treated developed T-cell acute
lymphoblastic leukemia. The causative event was identi-
fied as the integration of the vector into a known T-cell
oncogene, LMO2, resulting in its aberrant expression,
driven by retrovirus enhancer activity on the LMO2 gene
promoter. Until these serious adverse events emerged
in a clinical setting, preclinical animal models had failed
to predict this risk.

Uncontrollable expression – silencing of transgene
Retroviral vectors appear to integrate into host DNA
in a largely random fashion, so that every different
integration site is likely to have a particular effect on
transcription of the transgene resulting in inconsistency
of its expression. Furthermore, transgene silencing
occurs over time, mainly through promoter inactivation
that is mediated by epigenetic mechanisms like CpG
methylation and histone deacetylation.24–26 DNA methy-
lation is related to, or even triggered by, integration.25,27

Silencing of the transgene may be promoted by the
selective recognition and inactivation of particular
sequences28 and/or by properties (heterochromatin/
euchromatin) of a given integration site, a phenomenon
resembling ‘position-effect variegation’ in Drosophila.29,30

Cellular defense mechanisms against tandem integrates
are also involved in this process (copy-number-depen-
dent gene silencing, also known as repeat-induced
silencing or cosuppression).25,31

Requirement for active cell cycling
Oncoretroviruses cannot transduce nondividing cells
owing to the barrier imposed by the intact nuclear
membrane.32 The vast majority of primitive cells with
repopulating capacity are quiescent and this is believed
to account for the low transduction efficiencies of long-
term repopulating cells that are obtained with onco-
retroviral vectors.33

Two strategies have been implemented to overcome
cell cycle dependence. The first one is induction of self-
renewal ex vivo34 and involves the search for culture
conditions that promote self-renewing divisions rather
than divisions leading to commitment and differentia-
tion. However, it appears that, even when using
optimized ex vivo conditions, namely culture media and
combinations of cytokines that favor self-renewal, in vitro
stimulation of HSCs is unequivocally associated with
differentiation and irreversible lineage commitment.35,36

A second approach is the search for vectors capable of
transducing nondividing cells. Viral vectors derived
from HIV or other lentiviruses have the ability to
transduce quiescent cells, as they possess a nuclear
localization element.37 However, transduction of the
nondividing fraction of cells is still less efficient than
transduction of dividing cells. Most importantly, safety
issues regarding the possibility of generation of replica-
tion-competent lentivirus are a major concern.
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Insert size limitations
Although the packaging capacity varies among different
categories of viral vectors, retroviruses have, in general,
a limited capacity.

Practical concerns
Scaling-up of viral vector production is a technically and
economically demanding issue. The requirement for
robust safety evaluations also adds to the costs of viral
vector production conforming to good manufacturing
practice (GMP).

Nonviral gene transfer systems for HSCs

Nonviral vectors have considerable advantages over
viral vectors for clinical use. Plasmid vectors contain no
proteins and have, thus, a low immunogenicity. They are
less toxic, more cost-efficient, easier to scale-up and to
quality-control. As nonviral vectors possess no host cell
specificity, they have a very large range of tissues and
organs as putative targets. Although plasmids have been
used in basic research for a long time, only lately have
they been considered as gene therapy vehicles. Nonviral
systems targeting various cell types have recently
been exploited in in vitro and in vivo gene therapy
applications.38,39

However, use of nonviral systems to target HSCs has
so far been very limited. Two main reasons may account
for this. The first is that nonviral vectors, mainly plasmid
vectors, consist of one nucleic acid molecule with no
associated proteins (‘naked DNA’) and are, by them-
selves, very inefficient in delivering genetic material to
cells. Therefore, they have to be combined with a gene
delivery method that enables entry into cells. However,
HSCs are regarded as cells that are notoriously difficult
to transfect.40 The second reason is that plasmids are
usually rapidly lost from highly proliferating cells since
they lack mitotic stability.

Recent technological advances in nonviral systems
combined with the strong advantages they confer justify
the need for accumulation of data concerning the
potential of nonviral systems to transfer genes into
HSCs. In the following paragraphs, we review the
currently existing data from nonviral gene transfer
applications in HSCs.

Since a nonviral gene transfer system is specified by
two components, (1) the delivery method and (2) the
nucleic acid (typically, plasmid DNA), these will be
addressed here separately.

Delivery methods
Standard physicochemical methods used for cell trans-
fection include chemical methods, such as cationic lipids
and cationic polymers, and physical methods, like
particle bombardment and electroporation.

Chemical methods. Synthetic macromolecules, such as
cationic lipids and polymers, have been extensively used
for the introduction of DNA into various cell types.41,42

Although the exact mechanism of this process is not
understood in detail, it is based on the ability of cationic
lipids to neutralize the negatively charged DNA and
facilitate the formation of condensed lipid/DNA com-
plexes.43,44 It has been proposed that lipid/DNA com-

plexes, possessing an excess of positive charges, bind to
the negatively charged cell membrane and are sub-
sequently taken up by cells, principally through endo-
cytosis.45,46 DNA transfer may also be mediated by
liposome destabilization of the cell and/or endosome
membrane.47 Several compounds are currently commer-
cially available that confer good results with various cell
types.48,49

Cationic lipids have more recently been considered as
vehicles for gene therapy.50,51 However, little and not
very encouraging data exist about their performance
with hematopoietic cells, especially with primary hema-
topoietic cells.52–54 Extensive optimization of various
parameters (lipid, DNA and cell concentration, media,
duration of exposure of cells to lipid:DNA complexes,
etc) as well as trials of different synthetic lipid
compounds has not yielded promising results, and
no stable gene transfer has been reported even when a
self-replicating Epstein–Barr virus (EBV)-based plasmid
was used.54

Limiting steps in efficient liposome-mediated transfec-
tion could involve any stage, namely endocytosis of
lipid/DNA complexes, nuclear translocation or expres-
sion of the transgene. Degradation of DNA by phagocy-
tosis is another factor possibly responsible for the low
transfection efficiency. The low transfectability of hema-
topoietic cells with cationic lipids seems to be at least
partly due to their nonadherent state in culture, since
cells growing in suspension are generally inefficient in
DNA/liposome uptake, probably owing to a lesser
binding of DNA particles to the cell surface.55,56 In
agreement with this, adhesion of hematopoietic progeni-
tor cells to stroma or fibroblast monolayers has been
suggested to increase transfection efficiency.57 However,
others have proposed that enhancement of transgene
expression rather than of gene delivery accounts for
the observed improvement of transfection efficiency in
adhesion-assisted lipofection of HSCs.58,59 In addition,
there are data indicating the dependence of transfection
efficiency on the cell cycle phase.60 The poor transfection
efficiency of primary HSCs obtained with liposomes
cannot be attributed solely to their growth in suspension,
since hematopoietic cell lines also cultured in suspension
are much more readily transfected. Additional, as yet
unidentified, factors must also play a role in this process.

Basic research providing an insight into the exact
mechanisms rendering cells amenable to cationic lipid-
mediated transfection is likely to drive the future design
of improved synthetic liposome formulations, which
have also to be compatible with administration into
human subjects.

Physical methods
Particle-mediated transfection. Particle-mediated

transfection, also referred to as ‘gene gun’ or ‘particle
bombardment’, is another method of DNA delivery to
mammalian cells used in both in vivo and in vitro
applications.61–63 In this relatively novel technique, also
termed biolistics, DNA is adsorbed onto gold particles
and administered to cells by a particle gun.

Particle-mediated transfection could potentially serve
certain gene transfer applications targeting HSCs; how-
ever, very limited data exist so far about its efficacy.64,65

Verma et al have reported stable transfection of cord

Genetic modification of HSCs with nonviral systems
EP Papapetrou et al

S120

Gene Therapy



blood HSCs with an efficiency as high as 30% using this
technique.

Electroporation. Electroporation refers to the appli-
cation of an electrical field that is believed to transiently
permeabilize cell membranes via reversible formation
of pores.66,67 DNA is driven across the destabilized
membrane through electrophoretic and electro-osmotic
forces.68,69 Electroporation is an efficient way to intro-
duce genes into practically all kinds of cells, even into
cells that are ‘refractory’ to transfection by chemical
methods70–72 and has been used lately for several gene
transfer applications both ex vivo and in vivo.73

There is substantial evidence that electroporation is an
efficient and reproducible method for gene transfer into
hematopoietic cell lines74–75 as well as primary hemato-
poietic progenitor cells76–78 and their progeny.76,79–81

Wu et al,78,79 using optimized conditions, achieved
transfection rates as high as 2077% of colony-forming
cells (CFCs) and 2275% of long-term culture-initiating
cells (LTC-ICs) and 41713% of CFCs and 2574% of
LTC-ICs when peripheral blood and umbilical cord
blood was used as the source of CD34+ cells, respectively.
Satoh et al achieved expression of adenosine deaminase
(ADA) gene in 37–100% of CFCs by combining electro-
poration with an episomally replicating EBV-based
plasmid vector. Electroporation has also been used to
transfer siRNAs into murine bone marrow HSCs with an
average efficiency of 80%.82 In addition, it was demon-
strated that electroporation does not adversely affect
functional integrity and clonogenic ability of HSCs76,83

and that nonstimulated HSCs can also be efficiently
transfected.83,84

Regarding the requirement for active cell cycling for
efficient transfection via electroporation, existing data
from cell synchronization experiments are controver-
sial.80,85–87 Prestimulation of CD34+ cells with recombi-
nant cytokines for various time intervals prior to
electroporation has been shown to enhance transfection
efficiency and this effect was attributed to the increase
in the subpopulation of cells in S phase.78,83 However,
others demonstrated that stimulated and unstimulated
CD34+ cells are transfected with equal efficiencies.84 In
our hands, prestimulation did not increase transfection
efficiency when electroporation of CD34+ cells was
combined with an episomal vector.88 We believe that
this discrepancy among authors is accounted for by
two factors. First, the use of different plasmid vehicles,
since some cis-regulatory elements may allow some
DNA vectors to be more efficiently transferred through
the nuclear membrane than others. Second, the use of
diverse electroporation conditions; more stringent elec-
troporation parameters may result in permeabilization
of both plasma and nuclear membranes.

CD34+ cell viability after transfection by electropora-
tion ranges in the literature from as high as 77%78 to as
low as 16%.89 One reason for this variability among
authors is the way of defining and assaying cell viability
(cell counting before and after electroporation, Trypan
blue exclusion, propidium iodide staining, evaluation of
apoptosis, etc). Furthermore, variations in cell mortality
can be accounted for by the nature of the introduced
nucleic acid as well as by the quality of the plasmid
DNA (pDNA) preparation.90,91 Cell toxicity caused by
the electroporation procedure does not manifest as an

instantaneous death during permeabilization but rather
involves the postpulse period when membrane resealing
takes place.89,92–94 It has been proposed that death of
electroporated cells is due – at least in part – to triggering
of apoptosis that is mainly caused by the uptake of
exogenous DNA89,95–97 as well as to colloidal-osmotic
swelling of cells.98,99 Within this context, inhibition of
apoptotic cell death has been shown to significantly
reduce cell mortality.89

It must be pointed out, however, that, although
electroporation is conceived by many as a ‘violent’
means of transfection, developments of equipment (eg
square wave pulse generators, allowing for independent
optimization of pulse amplitude and pulse duration) and
optimization of protocols for transfection of mammalian
cells permit efficient transfection to be combined with
high rates of cell viability.100 In general, means of
increasing transfection efficiency (eg using higher vol-
tage) almost inevitably raise the percentage of nonviable
cells. However, in our experience, efficiencies up to 30%
can be achieved with acceptable cell mortality rates.
Strikingly, human primary CD34+ cells are relatively
tolerant to electric forces and exhibit a significantly
greater postelectroporation viability compared to other
primary cells or cell lines.101 One should also bear in
mind that cell toxicity from electroporation is probably
exaggerated in an in vitro setting and that less cell death
would occur in vivo.92

The recent emergence of ‘nucleofection’ technology
provides a more sophisticated technology optimized in
the basis of different cell types. As the DNA is delivered
into the nucleus, unstimulated CD34+ cells can be
transfected using this technology with efficiencies
up to 70%, equaling those of retroviral systems. Thus,
nucleofection is expected to find use in an increasing
number of applications targeting CD34+ cells in the near
future.102–104

In conclusion, electroporation seems at present to
be the most effective method for plasmid DNA delivery
to HSCs. Furthermore, it is a method free from
biocontamination and immune reaction concerns, as
well as simple, time-effective, inexpensive and highly
reproducible.

Categories of nonviral vectors
DNA vectors, into which the nucleic acid sequence to
be transferred is cloned, comprise conventional plas-
mids, replicating episomal vectors (REVs) dependent on
expression of a viral protein and a relatively new type of
vectors that are based on genetic elements from the
human genome (Figure 1).

Common plasmids. Common expression vectors are
unable to replicate in mammalian cells and are lost from
the cells over cell division,105 unless they become
integrated into chromosomes. Integration of plasmids is
a very rare event, occurring with a probability of 1/103

to 1/105.106,107 Furthermore, common plasmids are very
inefficiently transported to the nucleus and are mostly
left in the cytoplasm and subsequently degraded.
Integration of plasmids in very low copy numbers after
electroporation has been reported in hematopoietic
progenitor cell lines77 and in primary hematopoietic
progenitor cells.76,78
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Regarding the differences in the transcriptional prop-
erties of transgene integration sites resulting from
transduction with a virus particle compared to transfec-
tion using a chemical or physical delivery method, data
are controversial. Retroviral integration uses an inte-
grase-catalyzed nonhomologous recombination pro-
cess108 and the generally held opinion is that it occurs
at favorable sites in the genome yielding higher levels of
expression than transgene integration mediated by
nonviral means.109 However, electroporation-mediated
transgene integration has more recently been shown to
yield results comparable to retroviral integration.110,111

Transiently maintained plasmids may be of value in
gene therapy targeting mature post-mitotic cells that
have a limited lifespan (eg dendritic precursor cells), but
are generally not appropriate for gene therapy applica-

tions targeting HSCs. However, there are occasions
where permanent genetic modification is unnecessary,
even undesirable, since transient gene transfer vectors
bear a built-in safety feature against unforeseen adverse
consequences. These include applications where a short
duration of transgene expression is required, like multi-
drug resistance 1 (MDR1) gene transfer to HSCs, in order
to confer protection against toxic effects of chemotherapy
in patients with malignant diseases112 or suicide gene
transfer for the destruction of cancer cells.

Vectors based on episomally replicating viruses. REVs
have the property of persisting in the host nucleus as
autonomously replicating genetic units without integrat-
ing into chromosomes.113–115 Vectors of this category were
initially developed through the exploitation of genetic
elements derived from viruses that are normally extra-
chromosomally replicating in cells upon latent infection,
such as EBV, human polyomavirus BK, bovine papilloma
virus 1 (BPV-1), HSV and Simian virus 40 (SV40).116

Among them, EBV-based episomal vectors are the most
extensively studied.

REVs have been used in various applications for some
time,117–120 but only lately have they been considered as
gene transfer vectors for human gene therapy121,122 and
have been tested in combination with several delivery
methods in a variety of cells,123–125 including cells of
hematopoietic origin.81,126–129 EBV-based vectors have
been shown to confer high-level expression of marker
genes in human lymphoma cell lines, which, however,
declined after removal of the selection pressure.129 An
EBV-based episomal cosmid vector carrying the human
b-globin gene was shown to maintain therapeutic levels
of expression in the absence of selective pressure for at
least 90 generations in K562 cells. The inclusion of bLCR
minilocus in the cosmid construct prevented transgene
silencing over time.126 Satoh et al81 reported successful
transfer and expression of human ADA gene in human
hematopoietic progenitor cells with colony-forming
capacity within an EBV-based vector.

Owing to their nonintegrating status, REVs eliminate
the risk of insertional mutagenesis and are not subject
to alterations of transgene expression associated with
integration.130 Even if some random integration events
unavoidably occur131 despite the lack of a mechanism for
integration into chromosomes, these are very rare, below
the level of background genomic mutation, and are,
therefore, unlikely to be a significant risk factor. REVs
also have a large size capacity giving them the ability
to carry inserts of genomic DNA including introns and
cis-regulatory elements, which are essential for certain
gene therapy applications requiring tightly controlled,
cell-specific transgene expression.132,133 In addition,
they confer higher transfection efficiency,127,134,135 as well
as higher levels of expression compared to common
plasmids.135 EBV-based episomal vectors bear the addi-
tional advantage that they replicate only once per cell
cycle, in S phase, along with chromosomal DNA.136,137

The importance of controlled replication is that it ensures
low rates of spontaneous mutation (less than 1/105) and
recombination events,119,138 although rearrangements of
these vectors have rarely been described.139 Combination
of EBV-based episomal vectors with mammalian origins
of replication has given them a broader host cell
permissiveness.117,118,140

Figure 1 A schematic representation of the three main types of currently
available plasmid vectors. From top to bottom: a conventional expression
plasmid unable to self-replicate into mammalian cells unless it is
integrated in the genome; an episomal vector based on genetic elements
of EBV, namely the origin of replication of EBV (oriP) and the region
coding for EBNA-1 protein; a latest type of episomal vector, carrying the
SV40 origin of replication (SV40 ori) and a human chromosomal S/MAR.
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As there is no efficient packaging system for EBV-
based vectors, nonviral methods of delivery have to be
used, raising again the issue of efficient delivery to
cells.81,141 Another major concern regarding all these
vectors is the requirement for the in trans action of a
protein of viral origin. Episomal persistence of EBV-
based vectors is dependent on EBV nuclear antigen 1
(EBNA-1) protein,136,142,143 whereas SV40-based vectors
require large T-antigen expression.144,145 This imposes
risks related to immunogenic and transforming proper-
ties of EBNA1.146–148 Another concern is that EBV-based
vectors, although they have a prolonged retention even
without selection pressure, they are often lost from cells
under nonselective conditions.127,129,142,149,150 An addi-
tional drawback is that EBV-based vectors are able to
replicate only in primates, eliminating the exploitation of
rodent model systems for preclinical assessment.140,151

Chromosome-based episomal vectors. The develop-
ment of episomal vectors devoid of virally encoded
proteins is a highly desired goal. Late progress has
turned this prospect into a realistic possibility. Basic
research toward the development of episomal vectors
based on human chromosomal elements involves the
generation of human artificial chromosomes and, only
recently, the development of minimal systems of small
circular episomes.115

Mammalian artificial chromosomes. Various at-
tempts have been made in the past years to construct
vectors resembling naturally occurring chromosomes for
gene transfer into higher eucaryotic cells.114,115,152,153

Important features of human artificial chromosomes are
that they contain exclusively human genomic elements,
they have an infinite cloning capacity and they are
mitotically stable in the absence of selection.

Since the construction of the first artificial chromo-
some,154 a number of artificial chromosomes have been
used as gene transfer systems.155–157 Problems in the use
of minichromosomes derive from difficulties in manu-
facture, handling and delivery to target cells owing to
their enormous size (a few megabase pairs), as well as to
their tendency to rearrange. Not only have mammalian
artificial chromosome (MAC) vectors now become
available, but transfer of a MAC into human cord blood
CD34+ cells with an efficiency of 2.5–4.0% has very
recently been achieved.158 This opens the way to a new
gene transfer alternative for HSCs, although a series of
challenging technical barriers still have to be sur-
mounted.

Small circular vectors. An alternative approach
involves the generation of minimal systems through the
exploitation of genetic elements that play a role in the
maintenance of nuclear architecture. Genetic elements
of the human genome with a known role in human
chromosome higher structure include scaffold/matrix
attachment regions (S/MARs), insulators and locus
control regions (LCRs).

Recent insights into the role of S/MARs in mediating
episomal retention and sustained expression of genetic
elements cloned in cis allowed the development of a
prototype of a small circular episomal vector that
functions independently of virally encoded proteins.
This vector, named pEPI, was generated from an SV40-

based vector – containing the SV40 origin of replication –
by replacement of the gene coding for large T-antigen
with an S/MAR159 deriving from the 50-region of the
human interferon b-gene.160 This small vector’s unique
characteristics reside in its ability to function as a stable
episome in the absence of large T-antigen, a property
attributed to its S/MAR. It has been shown that pEPI
is stably maintained in various human and rodent cell
lines88,159,161,162 in a low copy number, for at least 100
generations in the absence of selection and that it is able
to self-replicate in mammalian cells once per cell cycle.161

It is believed that the function of pEPI as a stable episome
relies on the ability of its S/MAR to recruit cellular
factors that mediate both its mitotic stability and its
episomal replication. Plasmid pEPI is specifically asso-
ciated through the S/MAR with the nuclear matrix and
the chromosome scaffold in vivo163 presumably via
scaffold attachment factor-A (SAF-A)164 and this interac-
tion enables its cosegregation with the chromosomes
upon mitosis. Moreover, the S/MAR in pEPI likely
interacts with other nuclear proteins that mediate helix
destabilization (a function of large T-antigen in conven-
tional SV40 ori-containing episomal vectors), allowing
for the assembly of the replication machinery. Thus, in
contrast to viral episomes, which encode the factors
required for their function, pEPI exploits, through its
S/MAR, factors provided by the host cell to ensure both
functions required for its extrachromosomal mainte-
nance: replication and segregation.

These unique properties of pEPI, providing increased
biosafety, prompted us to investigate the potential of this
plasmid to serve as a gene transfer vector for therapeutic
applications in primary human cells. According to data
generated by us and others, pEPI can function as a stable
episome in human and murine hematopoietic progenitor
cell lines.88,159,161,162 Furthermore, it confers long-term
transgene expression in K562 cells, as well as in primary
human fibroblasts.88 Most importantly, nonstimulated
cord blood CD34+ cells are efficiently transfected with
pEPI by electroporation, whereas retention of the vector
in an episomal state was observed in a significant
percentage of semisolid colonies derived from the
transfected cells, which also expressed the transgene.88

Interestingly, in our hands, pEPI exhibited an overall
performance that was very similar to that of an EBV-
based episomal vector (Figure 2). Therefore, pEPI is
a new small episomal vector that shows great promise
as a gene therapy vector, also for cells exhibiting a high
proliferating potential, like hematopoietic progenitors
and most likely HSCs.

The exploration of this small episome’s properties in
an in vivo setting, as well as of the way it exerts its
functions, is an issue of great interest. A deeper under-
standing of the mechanisms through which S/MARs
confer the properties of episomal replication and mitotic
stability is likely to open new possibilities for the
development of gene transfer vectors with increased
efficacy and biosafety in the near future.

Advantages of nonviral gene transfer
into HSCs

Taken together, the main advantages of nonviral gene
transfer into HSCs include the following:
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(1) Increased biosafety over recombinant virus particles,
owing to their lower immunogenicity, as well as to
their extrachromosomal maintenance, which elimi-
nates the risks of insertional mutagenesis.

(2) Ease and low cost of production and quality control
in a large scale.

(3) Large packaging capacity, allowing for cloning of
large genomic sequences including introns and cis-
regulatory elements.

(4) Efficient transfection of noncycling cells.

Transfection of resting cells with nonviral systems is
likely equally efficient than that of dividing cells.52 This
offers the opportunity to totally skip ex vivo culture of
HSCs, minimizing the time from gene transfer to cell
administration. This provides a substantial advantage over
retroviral gene transfer, which requires prestimulation of
cells with growth factors, which is well known to result in
the gradual decline of pluripotency and repopulating
potential of hematopoietic precursors.35,36,165

Since episomal gene vectors do not apparently have
a preference for dividing cells, transfection efficiency in
the subpopulation of CD34+ cells that are resting may
theoretically equal overall transfection efficiency. Thus,
even an overall efficiency lower than that of viral vectors
may be counteracted by the relative higher efficiency
in quiescent cells, which are the actual targets of gene
transfer, being the fraction of primitive hematopoietic

cells with the capacity to repopulate the bone marrow of
the transplant recipient.

Future challenges

Improvements of nonviral vector systems may be
targeted toward several aspects that are limiting steps
of nonviral gene transfer. These include factors affecting
delivery, as well as features of the plasmid construct.
Whereas delivery methods have known considerable
technological advances in the recent years, the impor-
tance of the plasmid construct has been more recently
realized.

DNA uptake by cells
Optimizing transfection methods toward achieving
greater efficiency combined with improved cell viability
will be a major target of future technological develop-
ments. Certainly, the delivery method must not have an
influence on normal cell function and must not interfere
with the clonogenic or repopulating capacity of hemato-
poietic precursors. Existing data suggest that physical
methods, electroporation in particular, yield better
results with HSCs. Furthermore, electroporation is a fast,
easy, safe and robust method and is also amenable to
application in closed cell culture systems for clinical
protocols.

Intracellular fate of pDNA
The fate of pDNA following cell entry is influenced by
factors dependent on the transfection method, such as
endosomal uptake, by pDNA stability in the cytoplasm,
and by the rate and efficiency of nuclear transport.

Following lipofection, a significant amount of endo-
cytosed pDNA is retained in perinuclear endosomes. On
the contrary, physical transfection methods bypass this
obstacle since pDNA is directly administered into the
cytoplasm or even the nucleus. In any case, a major
obstacle is degradation of free pDNA released in the
cytoplasm, by nucleases.166 Degradation of exogenous
DNA is likely to involve cellular defense mechanisms
against exogenous DNA uptake. The development of
vectors devoid of most viral sequences is likely to skip
their recognition as exogenous DNA and the activation
of defense mechanisms by the host cell.

Nuclear transport
The nuclear membrane is another barrier to efficient gene
delivery.47,55 Simple diffusion is an inefficient means
of DNA uptake by the nucleus. Whereas DNA viruses
exploit the cell’s nuclear import machinery,167 naked
pDNA has no means of nuclear entry.

Efforts to enhance nuclear transport of pDNA are
focusing on the exploitation of signal-mediated nuclear
import, through electrostatic binding of DNA to cationic
nuclear localization signal (NLS)-containing proteins,168

peptides169 or lipids.170 Binding of pDNA to karyophilic
proteins has also been attempted.171

On the other hand, EBV-based REVs exhibit an
enhanced ability to localize in the cell nuclei compared
to conventional plasmids.135 Although the exact mechan-
ism is not known, interaction of EBNA-1 with oriP seems
to facilitate nuclear transfer of the vector and binding to
the nuclear matrix.130
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Figure 2 Transfection of cord blood CD34+ cells with the episomal vector
pEPI. Upper panel: Flow cytometric evaluation of the transfection
efficiency 24–48 h after transfection of cord blood CD34+ cells with pEPI
carrying eGFP as a marker. Transfection efficiencies between 10 and 30%
were observed. (Dot blot and histogram from a representative experiment
are shown.) Lower panel: Single methylcellulose colonies derived from
FACS-sorted CD34+/eGFP+ cells transfected with either an EBV-based
vector, pCEP4-eGFP or pEPI were assayed by PCR for the presence of the
vector. Bars represent the percentages of PCR-positive single cell colonies
out of the total colonies tested.
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An alternative approach involves skipping of the need
for nuclear transport by utilization of the biochemical
apparatus that permits some viruses, such as poxviruses
and Sendai virus, to persist and replicate in the
cytoplasm.172 A recombinant Sendai virus has recently
been exploited to achieve highly efficient transfection
(85.5%) of cord blood CD34+ cells without cytokine
prestimulation.173

Mitotic stability of pDNA in the nucleus
Mitotic stability of plasmid DNA can be achieved either
through episomal maintenance or through chromosomal
integration by the use of transposon174 or phage
integrase.175,176 Episomal maintenance is the most ambi-
tious goal concerning stable gene transfer. Controllable
expression and lack of interference with the host cell’s
chromosomes are the major advantages. Existing episo-
mal vectors may be far from perfect, but gaining of a
better insight into cellular factors involved in mitotic
stability and extrachromosomal replication is likely to
permit advances toward the rationalization and concep-
tion of new episomally maintained self-replicating
systems.

Transcriptional and post-transcriptional processing
of exogenous DNA
Promoter/enhancer elements, as well as other transcrip-
tional regulatory elements,177,178 are important features
of the plasmid vector. Widely used constitutive viral
promoters such as the CMV immediate-early promoter
and the SV40 early promoter are very often inactivated
over time.178–180 There is evidence that viral promoter
inactivation is immune mediated181,182 and evoked by
elements of the bacterial pDNA backbone.183 Immune
stimulation is provoked at least partly by unmethylated
bacterial CpG motifs.184,185 It is also possible that CpG
motifs in plasmid DNA are de novo methylated in
mammalian cells possibly as a defense mechanism
against bacterial pathogens. Immune reactions can also
be provoked by other differences in the composition of
pDNA synthesized in bacteria from DNA produced in
mammalian cells.182,183,186

This raises again the need to exploit human chromo-
somal sequences that could substitute for regulatory
cis-elements of viral origin, allowing the development
of vectors devoid of most heterologous nucleic acid
sequences. These include the use of human constitutive
or tissue-specific promoters187,188 as well as the elimina-
tion of CpG motifs in nonessential regions of the vector
backbone.189 Minicircles are a new form of supercoiled
DNA molecules devoid of bacterial origins of replica-
tion and of antibiotic resistance genes and are conse-
quently smaller and theoretically safer than standard
plasmids.190 Apart from human gene promoters, other
cis-regulatory elements might be able to enhance
transgene expression. S/MAR sequences have been
ascribed with the property of enhancement of transcrip-
tion. Additionally, S/MARs may prevent the methyla-
tion-dependent inactivation by acting as bordering
elements/insulators of chromatin. Thus, exploitation of
S/MARs may be able to assign to vectors sustained
expression of the transcription unit in addition to stable
maintenance.

Cellular hypersensitivity to exogenous DNA
This is commonly manifested as induction of pro-
grammed cell death and is mediated by immune
mechanisms.95,191,192 Apoptosis of transfected cells may
partly account for decline of transgene expression over
time.

In this aspect, the importance of pDNA manufacturing
needs to be stressed. Production of pDNA of high quality
requires adequate purification procedures that will
remove any contaminants – such as cell wall residues,
bacterial genomic DNA, RNA, proteins and lipopoly-
saccharides (LPS, endotoxins) – as well as undesired
plasmid topologies (open circular or linear), so that pure
supercoiled (covalently closed circular, ccc) pDNA is
used for transfection.193 Large-scale production of pDNA
conforming to GMP is now available.

Concluding remarks

The development of both effective and safe gene delivery
systems for gene transfer in human HSCs is essential for
gene therapy applications targeting HSCs. Obviously, the
ideal vector for HSC targeting does not currently exist.
As a consequence of serious adverse event reports in
1999 and 2002,18,20 clinical trials using viral vectors were
put on hold. Very recently, a press release issued by the
French regulatory agency disclosed a third adverse event
in the same clinical trial for SCID-X1, involving, like the
previous two, a T-cell lymphoproliferative complication
in a third patient.

Tight regulatory restrictions that have been enforced
by the FDA on human gene therapy trials using viral
vectors have led to an increasing interest toward the use
of nonviral systems. Nonviral methods still face major
obstacles. However, their strong advantages over viral
vectors justify research toward the end of overcoming
currently existing drawbacks to their use in clinical
applications. Two main obstacles have to be surmounted
before nonviral systems reach clinical trials. At first,
highly efficient delivery, comparable to that of viral
vectors, has to be achieved. Second, stable long-term
maintenance has to be ensured. At present, the efficiency
of nonviral gene transfer in HSCs is, in general,
significantly lower than that of viral vectors. However,
a lower efficiency may be acceptable under certain
conditions provided that other significant advantages,
mainly safety, are ensured.

Continuing improvements of nonviral gene transfer
systems may allow them to challenge and possibly
surpass the superiority of viral vectors. Future advances
will probably convert theoretical benefits of nonviral
vectors into realistic gene therapy strategies. With the
advent of emerging new technologies, nonviral gene
transfer is likely to be a useful tool in the future that will
greatly contribute to turning gene therapy into both an
effective and safe treatment option for patients suffering
from hematopoietic disorders.
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