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FFoorr  oovveerr  6600  yyeeaarrss,,  tthhee  mmaammmmaalliiaann  kkiiddnneeyy  hhaass  bbeeeenn  aa  cceennttrraall  mmooddeell  ssyysstteemm  

ffoorr  eexxpplloorriinngg  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  bbyy  wwhhiicchh  ddiissttiinncctt  sstteemm//pprrooggeenniittoorr  ppooppuullaattiioonnss  

ggeenneerraattee  aa  ccoommpplleexx  33DD  ffuunnccttiioonnaall  oorrggaann  aarrcchhiitteeccttuurree..  GGiivveenn  tthhee  ppoowweerr  ooff  

mmoouussee  ggeenneettiiccss,,  tthhee  mmoouussee  hhaass  bbeeeenn  tthhee  pprreeddoommiinnaanntt  eexxppeerriimmeennttaall  mmooddeell  

aanndd  aa  rreeaassoonnaabbllee  mmoolleeccuullaarr  aanndd  cceelllluullaarr  ffrraammeewwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  ggeenneerraatteedd  ffoorr  

tthhee  ddeevveellooppiinngg  mmoouussee  kkiiddnneeyy..  RReecceennttllyy,,  sseevveerraall  ggrroouuppss  hhaavvee  rreeppoorrtteedd  

aapppprrooaacchheess  ttoo  ggeenneerraattee  hhuummaann  kkiiddnneeyy--lliikkee  ssttrruuccttuurreess  tthhrroouugghh  tthhee  ddiirreecctteedd  

ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  ooff  pplluurriippootteenntt  sstteemm  cceellllss  iinn  ccuullttuurree..  TThhiiss  rraaiisseess  tthhee  qquueessttiioonn  

ooff  hhooww  cclloosseellyy  tthheessee  iinn  vviittrroo  pprroocceesssseess  mmooddeell  hhuummaann  kkiiddnneeyy  ddeevveellooppmmeenntt  

aanndd  wwhheetthheerr  tthhee  cceellll  ttyyppeess  ggeenneerraatteedd  rreefflleecctt  nnoorrmmaall  kkiiddnneeyy  cceellll  ttyyppeess..  

AAnnsswweerriinngg  tthheessee  qquueessttiioonnss  rreeqquuiirreess  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  nnoorrmmaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  hhuummaann  kkiiddnneeyy..  II  wwiillll  ddiissccuussss  oouurr  pprrooggrreessss  iinn  wwhhaatt  iiss  aann  oonnggooiinngg  eeffffoorrtt  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  

hhuummaann  kkiiddnneeyy  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  vviivvoo  aanndd  tthhee  uussee  ooff  nneeww  aapppprrooaacchheess  ssuucchh  aass  ppsseeuuddoottiimmee  aannaallyyssiiss  ttoo  pprreeddiicctt  cceellll  

ffaattee  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  ppootteennttiiaall  cceellll  ffaattee  ggeenneerraattiinngg  pprroocceesssseess..  TThhrroouugghh  rreellaattiioonnaall  mmooddeelliinngg,,  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  

ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  mmoouussee  aanndd  hhuummaann  nneepphhrroonn  ppaatttteerrnniinngg  ffoolllloowwss  aa  pprreeddiiccttaabbllee  33DD  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  II  wwiillll  

pprreesseenntt  eevviiddeennccee  tthhaatt  ssuuggggeessttss  tthhee  ttiimmiinngg  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  pprrooggeenniittoorr  cceellllss  iinnttoo  tthhee  nneepphhrroonn  aannllaaggeenn  ddeetteerrmmiinneess  

tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ffaattee  ooff  tthhoossee  cceellllss  iinn  tthhee  nneepphhrroonn  ffoorrmmiinngg  pprroocceessss..  IInnssiigghhttss  ffrroomm  nnoorrmmaall  hhuummaann  kkiiddnneeyy  

ddeevveellooppmmeenntt  wwiillll  ffaacciilliittaattee  kkiiddnneeyy  oorrggaannooiidd--ddiirreecctteedd  eeffffoorrttss  ttoo  ggeenneerraattee  hhuummaann  kkiiddnneeyy  ssttrruuccttuurreess,,  aanndd  mmooddeell  

aanndd  ttrreeaatt  kkiiddnneeyy  ddiisseeaassee..  
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Developmental analysis and human disease modeling for the 
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