
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 



Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Κσζηήο Παπαλαγηώηνπ 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: Αλάπηπμε κεζόδνπ γηα ηελ δεκηνπξγία θαξδηάο  

 

γηα κεηακνζρεύζεηο ζε δώα-μεληζηέο 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Αλαγελλεηηθή Ιαηξηθή 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: : Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Εξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ – Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Εξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ 
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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Δεκηνπξγία αιινγελνύο θαη μελνγελνύο θαξδηάο ζε ρηκαηξηθνύο κύεο 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 180.000 επξώ 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο είλαη ε δεκηνπξγία αλλογενούς θαη ξενογενούς θαξδηάο ζε πεηξακαηόδσα-δέθηεο 

(μεληζηέο). Η πξόηαζε απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελόο επξύηεξνπ ζρεδίνπ κε ηειηθό ζηόρν ηε δεκηνπξγία ζε κεγάια δώα 

εθηξνθήο (γηα παξάδεηγκα ρνίξνπο), εμαηνκηθεπκέλσλ αλζξώπηλσλ νξγάλσλ από πνιπδύλακα βιαζηηθά θύηηαξα αζζελή πνπ 

ρξήδεη κεηακόζρεπζεο. 

 

Πξώηνο ζηόρνο είλαη ε αλάπηπμε κηαο γελεηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαζθεπή αλλογενούς θαξδηάο ζε ελδνεηδηθέο ρίκαηξεο 

κπώλ, κε άιια ιόγηα, γηα ηε δεκηνπξγία κπόο-μεληζηή κε θαξδηά από θύηηαξα κπόο-δόηε δηαθνξεηηθνύ γελεηηθνύ ππόβαζξνπ. Ο 

γελεηηθόο ζρεδηαζκόο γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε νη ρηκαηξηθνί κύεο λα έρνπλ θαξδηά απνηεινύκελε απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

από ηα θύηηαξα ηνπ δόηε, ελώ ην ππόινηπν ζώκα ζα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηα θύηηαξα ηνπ μεληζηή. 

 

Ο δεύηεξνο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κπώλ κε ξενογενή θαξδηά, δειαδή κπώλ κε θαξδηά επίκπσλ. Αθνινπζώληαο ηελ ίδηα 

ζηξαηεγηθή, αλακηγλύνληαη βιαζηνθύηηαξα κπόο θαη επίκπνο, ηα νπνία έρνπλ ηξνπνπνηεζεί γελεηηθά έηζη ώζηε ηα θύηηαξα ηνπ 

επίκπνο λα ζρεκαηίζνπλ ηελ θαξδηά θαη ηα θύηηαξα ηνπ κπόο ην ππόινηπν ζώκα ηεο δηαεηδηθήο ρίκαηξαο. 

 

Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε ηερλνινγία απηή λα κεηαθεξζεί ζε κεγάια δώα εθηξνθήο, έηζη ώζηε λα παξαρζνύλ αλζξώπηλα 

όξγαλα από βιαζηνθύηηαξα αζζελώλ πνπ ρξήδνπλ κεηακόζρεπζεο. Είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ε πξνηεηλόκελε 

κεζνδνινγία εμαζθαιίδεη κόζρεπκα ειεύζεξν από θύηηαξα ηνπ δώνπ-μεληζηή, ελώ παξάιιεια, ηα όξγαλα ηνπ μεληζηή, όπσο ν 

εγθέθαινο θαη νη γνλάδεο, δελ ζα πεξηέρνπλ αλζξώπηλα θύηηαξα.   
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Η δεκηνπξγία νξγάλσλ γηα κεηακνζρεύζεηο απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο ηεο αλαγελλεηηθήο ηαηξηθήο. Τα όξγαλα 

είλαη πνιύπινθεο δνκέο θαη ν ζρεκαηηζκόο ηνπο θαηά ηελ εκβξπηθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ 

δηαθνξεηηθώλ ηζηώλ, πνπ δελ κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ εύθνια in vitro. Έηζη δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλόο όηη νη κέρξη 

ζήκεξα πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία νξγάλσλ κε επνηθηζκό ζπλζεηηθώλ ηθξησκάησλ από βιαζηνθύηηαξα, έρνπλ απνηύρεη. 

 

Τν γεγνλόο όηη ην αλαπηπζζόκελν έκβξπν είλαη ην θαιύηεξν, αλ όρη ην κνλαδηθό, ζύζηεκα, όπνπ κπνξνύλ λα ζρεκαηηζζνύλ 

ιεηηνπξγηθά όξγαλα, νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο νξγάλσλ κε ηε κέζνδν ηεο «αιιεινζπκπιήξσζεο βιαζηνθύζηεο» 

(blastocyst complementation): Όηαλ βιαζηνθύηηαξα αγξίνπ ηύπνπ εκβνιηάδνληαη ζε κεηαιιαγκέλεο βιαζηνθύζηεηο πεηξακαηνδώσλ 

αλίθαλσλ λα παξάγνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν όξγαλν, ηα βιαζηνθύηηαξα απηά θαηαιακβάλνπλ ηνλ άδεην «αλαπηπμηαθό ζώθν» θαη 

θαηαζθεπάδνπλ ην απόλ όξγαλν. 

 

Μέρξη ζήκεξα, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο «αιιεινζπκπιήξσζεο βιαζηνθύζηεο» έρεη δεκηνπξγεζεί ζε ρηκαηξηθνύο κύεο θαη επίκπεο 

ιεηηνπξγηθό αιινγελέο θαη μελνγελέο πάγθξεαο. Επίζεο αιινγελέο πάγθξεαο έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ζε ρνίξνπο, γεγνλόο πνπ 

ππνδειώλεη όηη ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη ζε κεγαιύηεξα δώα. Τέινο, ζρεηηθά επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο έρνπλ 

γίλεη θαη γηα ηε δεκηνπξγία αιινγελώλ λεθξώλ θαη πλεπκόλσλ.  

 

Η παξαπάλσ πξνζέγγηζε, σζηόζν, έρεη πξνβιήκαηα θαζώο ηα βιαζηνθύηηαξα αγξίνπ ηύπνπ επνηθνύλ όρη κόλν ηνλ άδεην 

«αλαπηπμηαθό ζώθν», αιιά θαη ηζηνύο όπσο ν εγθέθαινο θαη νη γνλάδεο. Επηπιένλ, ε αιιεινζπκπιήξσζε βιαζηνθύζηεο δε 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ δεκηνπξγία θαξδηάο, θαζώο δελ ππάξρεη κεηάιιαμε, ηθαλή λα αθήλεη άδεην ηνλ αληίζηνηρν 

αλαπηπμηαθό ζώθν (ηα θαξδηαθά πεδία).  

 

Τν παξόλ εξεπλεηηθό πξόγξακκα πξνηείλεη έλαλ ελαιιαθηηθό ηξόπν γηα ηελ in vivo θαηαζθεπή αιινγελνύο θαη μελνγελνύο θαξδηάο 

ζε ρηκαηξηθά έκβξπα κπόο, κε απώηεξν ζηόρν ηε κεηαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ζε κεγάια δώα εθηξνθήο γηα ηε 

δεκηνπξγία νξγάλσλ από βιαζηνθύηηαξα αζζελώλ πνπ ρξήδνπλ κεηακόζρεπζεο.  
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Η παξνύζα εξεπλεηηθή πξόηαζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κεζόδνπ δεκηνπξγίαο μελνγελνύο θαξδηάο ζε πεηξακαηόδσα-

μεληζηέο, κε απώηεξν ζηόρν ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ αλζξώπηλσλ νξγάλσλ ζε κεγάια δώα εθηξνθήο (γηα παξάδεηγκα 

ρνίξνπο), από πνιπδύλακα βιαζηηθά θύηηαξα αζζελή πνπ ρξήδεη κεηακόζρεπζεο. 

 

Σε όινλ ηνλ θόζκν, ρηιηάδεο άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε ηειηθό ζηάδην θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ή ππνθέξνπλ από βαξηάο κνξθήο 

ζηεθαληαία λόζν θαη ρξεηάδνληαη άκεζα κόζρεπκα. Εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκόηεηαο νξγάλσλ πξνο κεηακόζρεπζε, έλα 

κηθξόο κόλν αξηζκόο ησλ παξαπάλσ αζζελώλ ιακβάλνπλ θάζε ρξόλν ηελ απαηηνύκελε ζεξαπεία. Φηιηάδεο αζζελείο πεξηκέλνπλ ζε 

κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο κέρξη λα βξεζεί ην θαηάιιειν κόζρεπκα, ελώ άιινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηβηώλνπλ κε ηερληθή 

ππνζηήξημε, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηε δσή ηνπο ζε κεγάιν βαζκό. 

 

Επηπιένλ, αθόκα θαη κεηά ηε ιήςε ηνπ κνζρεύκαηνο, νη αζζελείο ππνθέξνπλ από ζνβαξέο επηπινθέο. Δεδνκέλνπ όηη ην κόζρεπκα 

πξνέξρεηαη από μέλν νξγαληζκό θαη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ δέθηε επηρεηξεί λα ην απνξξίςεη, ν αζζελήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία εθ’όξνπ δσήο θαη θηλδπλεύεη από ζνβαξέο επηπινθέο, όπσο είλαη νη 

ινηκώμεηο θαη ε αλάπηπμε θάπνησλ εηδώλ θαξθίλνπ. 

 

Οη ηερλνινγίεο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ ππόζρνληαη ηελ δεκηνπξγία νξγάλσλ από ηα θύηηαξα ησλ ίδησλ ησλ αζζελώλ, επηιύνληαο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηακνζρεύζεηο νξγάλσλ. Η πξνζέγγηζή καο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή αλζξώπηλεο 

θαξδηάο ζε κεγάια δώα εθηξνθήο, γεγνλόο πνπ ζα σθειήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκό αζζελώλ, νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα ιάβνπλ 

εμαηνκηθεπκέλν κόζρεπκα, δίλνληαο ηαπηόρξνλα ιύζε ζε ζνβαξά ηαηξηθά, εζηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, όπσο είλαη 

ε παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία νξγάλσλ θαη ν κεηακνζρεπηηθόο ηνπξηζκόο. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Σε κία πεξίνδν πνπ ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Εξεπλεηηθώλ Κέληξσλ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ από ηελ Πνιηηεία βαίλεη κεηνύκελε, ε 

δξάζε ελίζρπζεο ηνπ ΕΛΙΔΕΚ απνηειεί εμαηξεηηθά κεγάιε βνήζεηα, ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο εξεπλεηέο πνπ δελ έρνπλ αξρίζεη λα 

παξάγνπλ έξγν ηθαλό λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο εξεπλεηηθνύο ηνπο ζηόρνπο. 

  

Η παξνύζα πξόηαζε αθνξά ζε έλα ηδηαίηεξα θαηλνηόκν, απαηηεηηθό θαη θηιόδνμν εξεπλεηηθό πξόγξακκα. Παξόκνηα έξεπλα 

πξαγκαηνπνηνύλ ιίγα εξγαζηήξηα ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ Ιαπσλία (θαλέλα ζηελ Επξώπε), ελώ νη αληίζηνηρεο δεκνζηεύζεηο είλαη ζρεηηθά 

ιίγεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε απόθαζε ελίζρπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο από ην ΕΛΙΔΕΚ είλαη πνιύ ζεκαληηθή 

θαη γηα ην ιόγν απηό είκαζηε ηδηαίηεξα επγλώκνλεο. 
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