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Η ανακάλυψη των ινοβλαστών

Plikus et al, Cell, 2021
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Ινοβλάστες

• Οι ινοβλάστες είναι κύτταρα που δεν είναι επιθηλιακά ή

ανοσολογικά με μεσεγχυματική προέλευση και είναι μέρος

του συνδετικού ιστού.

• Οι ινοβλάστες στους φυσιολογικούς ιστούς είναι γενικά

μονήρη κύτταρα στον περικυττάριο χώρο ή δίπλα σε

τριχοειδή, χωρίς συσχέτιση με τη βασική μεμβράνη, αλλά

ενσωματώμενοι στο ινώδες εξωκυττάριο υλικό.

Kalluri, Nature Reviews Cancer, 2016



Ινοβλάστες

• Οι ινοβλάστες παρουσιάζουν κλασσικό

ατρακτοειδές σχήμα με δυνατότητα επίπεδης

πολικότητας.

• Οι ινοβλάστες στους φυσιολογικούς ιστούς

γενικά θεωρούνταν αδρανή με αμελητέα

μεταβολική και μεταγραφική δραστικότητα.

Επομένως, θεωρούνταν σε κατάσταση

αδρανοποίησης ή ηρεμίας.

Kalluri, Nature Reviews Cancer, 2016



Ομοιοστατικές λειτουργίες των ινοβλαστών

Koliaraki, Nature Immunology, 2020



Ομοιοστατικές λειτουργίες των ινοβλαστών

Plikus et al, Cell, 2021



Ετερογένεια των ινοβλαστών

Δεδομένα αλληλούχισης μοναδιαίων κυττάρων (scRNA-seq) από διάφορα όργανα 

έχει αποκαλύψει τη μεγάλη ετερογένεια των ινοβλαστών τόσο μεταξύ των ιστών 

όσο και στο ίδιο τον ιστό. 

Buechler et al, Nature, 2021
Buckley, Nature, 2021



Ετερογένεια των ινοβλαστών σε διάφορους ιστούς

Το παράδειγμα του εντέρου:

McCarthy , Nature Cell Biology, 2020



Ετερογένεια των ινοβλαστών σε διάφορους ιστούς

Plikus et al, Cell, 2021



Ινοβλαστικά κύτταρα στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού
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Fig. 2 | Mesenchymal cells in immunity. Immune response activation requires specialized niches, where immune–mesenchymal crosstalk takes place.  

a, MCs and, in particular, LepR+ MSCs, pericytes and osteo-lineage cells, are important components of the hematopoietic stem cell niche in the bone marrow. 

They regulate the maturation of HSCs through soluble niche factors, such as CXCL12, SCF and OPN. b, During embryo development, perivascular MCs 

differentiate into lymphoid tissue organizer cells through LTi-cell-derived LT 1 2, thus generating SLO primordia. Postnatally, B and T cells are recruited and 

induce SLO compartmentalization and LTo differentiation into adult mesenchymal cell populations, including MRCs, FDCs and TRCs. SLO-MC populations 

shape their microenvironment by interacting with other stromal cells and regulate immune cell response via cytokine secretion and antigen presentation.  

c, Representative examples of mesenchymal–immune interactions in peripheral tissues that result in the imprinting of tissue-specific identities in immune cells.
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Koliaraki et al, Nature Immunology, 2020



Οι ινοβλάστες και η διάσπαση της ομοιόστασης

Koliaraki et al, Nature Immunology, 2020



Ενεργοποίηση των ινοβλαστών

Kalluri, Nature Reviews Cancer, 2016



Οι ινοβλάστες και η διάσπαση της ομοιόστασης

Koliaraki et al, Nature Immunology, 2020



Οι ινοβλάστες στη φλεγμονή

Thompson et al, Immunology, 2020



A pathogenic cellular module is 
associated with resistance to anti-TNF 

therapy 

Martin et al., Cell, 2019 Smillie et al., Cell, 2019

Intra- and Inter-cellular Rewiring of the 
Human Colon during Ulcerative Colitis 

Οι ινοβλάστες στη φλεγμονή



Οι ινοβλάστες στην ίνωση

Thompson et al, Immunology, 2020



Ινοβλάστες στον καρκίνο (KI / CAFs)

Kalluri, Nature Reviews Cancer, 2016



Ενεργοποίηση των ινοβλαστών στον καρκίνο

Kalluri, Nature Reviews Cancer, 2016



Προέλευση των KI

Cirri et al., Am J Cancer Res, 2011

Koliaraki et al, Nature Immunology, 2020

• Η βασική πηγή προέλευσης των ΚΙ 
είναι οι ινοβλάστες του εκάστοτε 
οργάνου.

• Επιπλέον κύτταρικοί τύποι που 
μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ΚΙ 
είναι: επιθηλιακά και ενδοθηλιακά 
κύτταρα, περικύτταρα και 
μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα. 



Kalluri, Nature Reviews Cancer, 2016

Λειτουργίες των ΚΙ



Ετερογένεια των ΚΙ στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου

Kalluri, Nature Reviews Cancer, 2016



Ετερογένεια των ΚΙ στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος



Λειτουργίες των ΚΙ

Augsten, Frontiers in Oncology, 2014



ΚΙ και απόκριση στη θεραπεία

Το μικροπεριβάλλον των οργάνων παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκριση στην θεραπεία
και οι ινοβλάστες στον καρκίνο παίζουν σημαντικό ρόλο στην έλλειψη απόκρισης ή
στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας:

• Προκαλούν αλλαγές σε σηματοδοτικά μονοπάτια που αφορούν αλληλεπιδράσεις
μεταξύ καρκινικών κυττάρων ή ΚΙ με το εξωκυττάριο υλικό και/ή μεταδίδουν
σήματα κυτταροκινών ή χημειοκινών.

• Οι λειτουργίες των CAFs βοηθούν στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων και
διευκολύνουν την απόδραση των καρκινικών κυττάρων από τον έλεγχο της
θεραπείας.

• Ευνοούν το EMT στα καρκινικά κύτταρα, που μπορεί να οδηγήσει σε ανθεκτικότητα
στη χημειοθεραπεία μέσω διακοπής του κυτταρικού κύκλου ή μεταβάλλοντας την
έκφραση των κυτταρικών μεταφορέων που είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη της
χημειοθεραπείας.

• Μέσω διαλυτών παραγόντων, όπως οι TGFβ, IL-6 και HGF.



ΚΙ και απόκριση στη θεραπεία



Στόχευση των ΚΙ για τη θεραπεία του καρκίνου

Öhlund et al., J Exp Med., 2014



Thank you!


