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• Σπάνια, πολυδύναμα, άωρα κύτταρα, 
στερούμενα διαφοροποίησης, 
ευρισκόμενα σε διάφορα όργανα

• Μοναδικές ιδιότητες των αρχέγονων 
κυττάρων: 

- αυτοανανέωση χωρίς γήρανση 

- διαφοροποίηση σε προγονικά 

κύτταρα που δύνανται να ωριμάσουν 

σε ένα ή περισσότερους κυτταρικούς

τύπους ανάλογα με το όργανο ενόπισης

Αρχέγονο 

κύτταρο

Αρχέγονα κύτταρα (stem cells) 

Προγονικό  

κύτταρο

τελικά διαφοροποιημένα κύτταρα



Εμβρυολογία-Ανατομία-Ιστολογία 

Ήπατος-Χοληφόρου δένδρου 
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MacSween’s Pathology of the Liver, 2012
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ενδοτοιχωματικοί

MacSween’s Pathology of the Liver, 2012

εξωτοιχωματικοί

Περιχολαγγειακοί αδένες

Εξωηπατικά και μεγάλα ενδοηπατικά χολαγγεία



Cardinale, Hepatology 2011

Η χοληδόχος κύστη στερείται 

περιχολαγγειακών αδένων

Περιχολαγγειακοί αδένες στα εξωηπατικά χολαγγεία

Κυστικός πόρος

Κοινός ηπατικός

πόρος 

Χοληδόχος

πόρος 
Φύμα VaterΚυστικός

πόρος 

Η πύλη του ήπατος, ο κυστικός πόρος και το φύμα Vater είναι οι πιο πλούσιες θέσεις



Προγονικά κύτταρα ήπατος και 

μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων



• Ηπατικά προγονικά κύτταρα στους 

αγωγούς του Hering (oval cells)

• Ηπατοκύτταρα και χολαγγειοκύτταρα
Αποδιαφοροποιούνται σε προγονικά κύτταρα 

• Αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα

• Μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα

• Αστεροειδή κύτταρα;

• Παγκρεατικά προγονικά κύτταρα;

• Άλλα;

Προγονικά κύτταρα 
ήπατος και μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων

Sadri AR et al. Stem Cells Int. 2016,  Xu LB and Liu C. World J Stem Cells. 2014



Kordes C and Häussinger D. JCI 2013 

Αγωγός του Hering

Φωλεά ηπατικών προγονικών κυττάρων 

• Ωοειδή κύτταρα (oval cells) 

• AFP+, albumin+, CK7+, CK19+

• Ανενεργά στο φυσιολογικό ήπαρ

• Ενεργοποιούνται σε βαριά, χρόνια βλάβη 

• Διαφοροποιούνται σε ηπατοκύτταρα
και χολαγγειοκύτταρα

• Φάσμα κυτταρικών υποτύπων ανάλογα με 
το επίπεδο διαφοροποίησης

• Προέλευση από τους χολαγγειακούς
δίσκους του εμβρύου 



Verhulst S et al. EXCLI J. 2015  

Δείκτες Ηπατικών Προγονικών Κυττάρων 

Δείκτες άμεσης απομόνωσης Δείκτες ανίχνευση γενεαλογικής προέλευσης 

Ενεργοποιημένα, 
πολλαπλασιαζόμενα ΗΠΚ

EpCAM
MIC1C3
CD133
ALDH1A1
MRP1

OPN
SOX9
CK19
HNF1β

ΗΠΚ

Χολαγγειοκύτταρα
Ηπατοκύτταρα



Χολαγγειολιακή αντίδραση

K7 IHC

Ηπατικά προγονικά κύτταρα
Φάσμα διαφοροποίησης

Μεμονωμένοι χολαγγειολιακοί σχηματισμοί και προγονικά κύτταρα

K7 IHC

K7 IHC

«Ενδιάμεσα» και Κ7+ ηπατοκύτταρα



Xώρος του Disse

Kordes C and Häussinger D. JCI 2013

Φωλεά προγονικών κυττάρων; 

• Πρόσφορο «έδαφος» για φωλεά
προγονικών κυττάρων

• Αποικισμός από αιμοποιητικά 
αρχέγονα κύτταρα 

• Αστεροειδή κύτταρα: 
- παράγουν ενεργοποιητικά σήματα             

(π.χ. κολλαγόνο τύπου Ι, θειωμένες
πρωτεογλυκάνες, κυτταροκίνες και 
αυξητικούς παράγοντες)

-πιθανώς να συμβάλουν στον
πληθυσμό προγονικών κυττάρων



Wang et al. Self-renewing diploid Axin2+ cells fuel homeostatic renewal of the liver Nature. 2015

Νέα φωλεά ΗΠΚ κεντρολοβιακά;

• Axin2+ , Tbx3+, GS +, CPS-

• Ρύθμιση με Wnt σήματα από τα

ενδοθήλια της κεντρικής φλέβας

• Μονοδύναμα, διπλοειδή ηπατοκύτταρα

• ↑ ρυθμός πολλαπλασιασμού

• Απόγονοι:  Axin2-, Tbx3-, πολυπλοειδή
ηπατοκύτταρα

• Ανανέωση των ηπατοκυττάρων σε 
φυσιολογικές συνθήκες

Πυλαίο 
διάστημα

Υποπληθυσμός ηπατοκυττάρων πέριξ της κεντρικής φλέβας 
πολλαπλασιάζεται και αυτοανανεώνεται απουσία ηπατικής βλάβης



Προγονικά κύτταρα εξωηπατικών

και μεγάλων ενδοηπατικών χολαγγείων



Cardinale, Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012

Προγονικά κύτταρα εξωηπατικών

και μεγάλων ενδοηπατικών χολαγγείων

Φωλεές οι 
περιχολαγγειακοί αδένες 

Χοληδόχος κύστη

Κυστικός πόρος

Κοινή μοίρα κυρίως 

παγκρεατικού και 

χοληδόχου πόρου

Περιχολαγγειακοί αδένες



Έκφραση προγονικών δεικτών  
στους περιχολαγγειακούς αδένες

Cardinale, Hepatology 2011

SOX17: σημαντικός για την διαφοροποίηση σε χολαγγειακά ή παγκρεατικά κύτταρα 

Περιχολαγγειακοί 

αδένες

Κυτταροκαλλιέργειες 

προγονικών κυττάρων



Έκφραση προγονικών δεικτών  
στους περιχολαγγειακούς αδένες

Carpino, J Anatomy 2012



Carpino, J Anatomy 2012

Δείκτες διαφοροποίησης στους ΠΧΑ 

ΠΧΑ-Φύμα Vater

Δείκτες διαφοροποίησης στους ΠΧΑ

ΠΧΑ-Κοινός ηπατικός πόρος και ενδοηπατικά χολαγγεία

Ενδιάμεσος (αρχέγονος και ώριμος) φαινότυπος



Προγονικά κύτταρα εξωηπατικών

και μεγάλων ενδοηπατικών χολαγγείων

•Εντοπίζονται σε εν τω βάθει θέσεις των περιχολαγγειακών
αδένων 

•Εκφράζουν αρχέγονους μεταγραφικούς παράγοντες (SOX9, 

SOX17, PDX1), δείκτες επιφανείας (EpCAM, LGR5, CD133) και 
κυτταροπλάσματος (CK7/19)

•Όσο ωριμάζουν μετατοπίζονται επιφανειακότερα

•Παρόμοια ΠΚ στις κρύπτες της χοληδόχου κύστης

•Εκτός από χολαγγειακά κύτταρα, ανάλογα με την 
τοπογραφία, ωριμάζουν σε

-β-παγκρεατικά κύτταρα πλησίον του φ. Vater
(αναγέννηση παγκρέατος;)
-ηπατοκύτταρα πλησίον του ήπατος 

(αναγέννηση ήπατος;)



Jayachandran et al. Journal of Hematology & Oncology, 2016
Shi JH et al World J Gastroenterol 2014

Carpino G. et al. Stem Cells International, 2016

Jordan CT et al. N Engl J Med. 2006

Προγονικά κύτταρα ήπατος και χοληφόρου δένδρου
Πρακτικές προεκτάσεις

➢ ΠΚ ως (κίρρωση, μεταβολικά νοσήματα)

➢ ΠΚ και 

- Ενεργοποίηση ΠΚ δημιουργεί ογκογόνο μικροπεριβάλλον
διευκολύνοντας την καρκινογένεση

Χρόνια HBV ή HCV λοίμωξη και κίρρωση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο  Ca

- ΠΚ είναι υπεύθυνα για (τουλάχιστον) ορισμένους τύπους Ca
HCC-CCC με χαρακτήρες προγονικών κυττάρων 

- ΠΚ πιθανόν να  εξαλλάσσονται σε καρκινικά  ΠΚ
Υπόθεση των καρκινικών προγονικών κυττάρων



Shi JH et al World J Gastroenterol 2014

Αναγεννώμενο 

Ήπαρ

Ογκογόνο μικροπεριβάλλον

Κυτταροκίνες

Aυξητικοί

παράγοντες



✓ ΚΠΚ έχουν απομονωθεί από ανθρώπινες κυτταρικές σειρές HCC

Yin S et al. CD133 positive HCCcells possess high capacity for tumorigenicity. Int J Cancer. 2007

✓ Ο παιδικός ηπατικός Ca έχει αποδοθεί σε κακοήθη εξαλλαγή των ΗΠΚ

Ward SC, et al. Hepatic progenitor cells in liver cancers from Asian children. Liver Int 2010.

✓ Πιθανή προέλευση των Κ-19+ HCC και των μικτών ΗCC-CCA από ΗΠΚ 
Govaere Ο. et al., “Keratin 19: a key role player in hepatocellular carcinomas,” Gut, 2014.

Komuta, M. et al., “Histological diversity in cholangiocellular carcinoma” Hepatology, 2012.

✓ ΗΠΚ θεωρούνται κύτταρα προέλευσης του χολαγγειολοκυτταρικού Ca

Komuta M. et al. “Clinicopathological study on cholangiolocellular carcinoma” Hepatology, 2008.

✓ Τα ΠΚ χοληφόρου δένδρου είναι δυνητικά κύτταρα προέλευσης των βλεννωδών
CCAs και των ινοπεταλιωδών HCC. 

Cardinale V.et al. “Mucin-producing CC might derive from stem/progenitor” Hepatology , 2012.

Oikawa T. et al. “Model of fibrolamellar HCC reveals enrichment in cancer stem cells” Nature Com. 2015

ΠΚ ήπατος/χοληφόρου δένδρου και καρκίνος
Ερευνητικά δεδομένα



Πρωτοπαθή Ca ήπατος-χοληφόρων με μικτούς 
ή/και προγονικούς χαρακτήρες 

-μορφολογικούς
-ανοσοφαινοτυπικούς

Επιπτώσεις στη πρόγνωση και θεραπεία;

Brunt EM. et al. Hepat. Oncol. 2015



• Υποπληθυσμός καρκινικών κυττάρων με χαρακτηριστικά ΠΚ 

(αυτοανανέωση στο διηνεκές)

• Παράγουν θυγατρικά καρκινικά κύτταρα με ποικίλους φαινότυπους
(ετερογένεια των όγκων)

• Διαμεσολαβούν τη διήθηση και  τη μετάσταση μέσω EMT και ΜΕΤ

• Θεωρούνται υπεύθυνα για την αντίσταση στη θεραπεία και την υποτροπή 
του Ca

• Επιλεκτική στόχευση των ΚΠΚ θα βελτίωνε την έκβαση του Ca

Υπόθεση των καρκινικών προγονικών κυττάρων




