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Stem cells flom the petspectiue of c!inical app!ications

Summatv
Stem ce|ls constitute a primary (undifferentiated) cell pool with the capability of self-proliferation and

differentiation into three embryonic germ layers, depending on the microenvironment. These cells are pre-
sently subdivided into embryonic stem cells and tissue stem cells rvith pluripotential capabilities (e.g. bone
marrow cells), as well as so called committed progenitor cells lvhich may have self-renewal capabiliĘ; how-
ever they are homed and pro-differentiated into specific tissues of rvhich they constitute a natural reservoir.
Depending on the microenvironment, progenitor cells may also differentiate into other cells than their origi-
nal capacity wou|d prefer, €.g, neuronal progenitor cells. Tissue stem cells can be used in the same individual
to regenerate different organs; e.g. myoblasts (satellite cells of skeletal muscle) can be used for heart regenera-
tion. Embryonal stem cells in adults could originate only by cloning, which might provoke ethical controver-
sies (on the other hand it is postulated that small numbers of pluripotent stem cells mav be also present in
adu|t individuals). The application of stem ce|ls for (pathological) organ regeneration seems to raise great
hopes among scientists lvorking in biomedical fields.

keywords: stem cells, embryonal stem cells, organ regeneration.

Komorki macierzyste (stem cells) sąto komórki nie-
zróżnicowane, zdolne do proliferacji, odnawiania włas-
nej populacji, róznicowania i tworzenia potomnych
komórek o róznorodnych funkcjach. Wymienione ce-
chy powodują że komórki macierzyste aktywowane
przez czynniki zewnętrzne mogą być zdolne do na-
prawy uszkodzonych tkanek, gdy zachodzi taka ko-
nieczność. Tę ich naturalną właściwość probuje się
obecnie wykorzystywać w nowo opracowywanych te-
rapiach, w celu regeneracji narządowej.

Istnieje kilka potencjalnych żródeł komórek macie-
rzystych, które mogą zostac uzyte w terapii tkanko-
wej . Mozna dokonać o gó lne go p o dziaŁu na macier zy -
ste komórki pochodzenia embrionalnego i tkankowe
komórki macierzyste.

Emblionalne komó*i maciezyste
Embrionalne komorki macierzyste (embryonal stem

cells - ES cells) pochodzą z wewnęttznej masy ko-
mórkowej blastocysty lub zarodkowych komórek
płciowych (primordial germ cells) i mogą byc utrzy-
m}.vvane w hodowli in vitro,jako komórki nięzrożni-
cowane, ze zdolnością do wielokierunkowego rozni-
cowania się (ryc. 1). Mogą one dać początek wielu
rożnym liniom komórkowym, pochodzącym ze
wszystkich trzech listków zarodkowych. W trakcie
rozwoju embrionalnego zdolność do wielokierunko-

wego roznicowania powoli zantka i komorki sąkiero-
wane na określone tory róznicowania. Zdeterminowa-
ne komórki macierzyste dająpoczątek komórkom pro-
genitorowym (committed progenitor cells) o ograni-
czonej zdolności zmiany kierunku róznicowania (zmia-
ny fenotypu).

Ludzkie embrionalne linie komórkowe sąprzedmio-
tem badań i nadziei na nowe terapie, lecz ich stosowa-
nie budzi dylematy nafury etycznej (29),

Tkankowe komóili maoielzyste

Choć tkanki dorosłego organizmu zbudowane sąze
zr óżnic ow anych komórek o zdefi niowanym fenotyp i e
właściwym dla danego organu, to lokalnie w poszcze-
gólnych tkankach lub w krążeniu obwodowym znaj-
dują się komorki macierzyste czy progenitorowe. Są
to somatyczne (tkankowe) komórki macierzyste (w od-
róznieniu od embrionalnych komorek macierzysĘch).
I n v i t ro taki e komórki p o si adaj ą z do lno ś ć namnażania
się i róznicowania specyficznie dla danego t}pu tkanki.

Komórki szpiku kostnego" Bogatym i relatyrvnie
łatwo dostępnym źródŁem autologicznych komórek
macierzystych jest szpik kostny. W szpiku kostnym
r ezy dują nie tylko hematopoe ty czne komorki macie-
rzyste (HSC - hematopoetic stem cells) i szpikowe
komorki zrębowe (mezenchymalne) (MSC - mesen-
chymal stem cells lub SSC - stromal stem cells), ale
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Ry,c. 1. Kierunki różnicowania komórek macierzystych

takze komórki progenitorowe dla llcznych tkanek.
Komórki zdolne do regenera cji naczyhkrwionośnych,
mięśni szkieletowych, atakże mięśnia sercowego wy-
kryto w szpiku kostnym (I2, 2I). Potencjalne zdol-
ności do miogenezy i kardiomiogenezy przypisuje się
zar ów no hematopoe ty cznym komórkom macieruy -
stym, j ak i komórkom mezenchymalnym (7, 9, 17, 3 I).
MSC mogą prawdopodobnie dawac początekkomór-
kom nerwowym i komorkom gleju (2). Oczyszczone
mysie HSC mogą regenerować wątrobę ( l4), a komorki
regenerujące tkankę kostną zostały wykryte we krwi
obwodowej (13). Wydaje się, ze populacja komórek,
znana jako hematopoetyczne komórki macierzyste
(HSC), ma w rzeczywistości potencjał wielokierun-
kowego róznicowania podobnie jak komórki linii za-
rodkowej ( 1 4, 1 5 ). Niewątpliw ą za7etąkomórek szpi-
ku kostnego jest łatwa ich dostępnośó, mozliwość
oczyszczanialfrakcjonowania ex vivo, a także to, że
ich użycie w badaniach i ewentualnej terapii nie wzbu-
dza sprzeciwów natury etycznej. Dają one równiez
możliwość zastosowania komórek autologicznych
w ewentualnej terapii, co z kolei pozwa|a ominąć po-
tr zeb ęimmuno supresj i u b i orcy, I stnieni e heterotropo-
!\ych i plejotropowych komorek macierzysĘch w szpi-
ku kostnym będzie miało z pewnością ogromne zna-
czenle i szerokie zastosowanie kliniczne, choć wiele
z tych zastosowań jest na razię w początkowej fazie
badawczej.

Neuronalne komórki macierzyste. Nie jest do koń-
ca wyjaśnione, czy komorki macierzyste układu ner-
wowe go o dpowi adaj ą dokładnie kryteri om pr zyj ęty m
dla określania tkankowych komórek macierzys§ch.
Linie komórkowe wyprowadzane z neuronalnych ko-
mórek macierzystych dające początek neuronom, astro-
cytom i oligodendrocytom, różntą się między sobą
miejscem występowania w centralnym układzie ner-
w owym, a także znaj duj ąs i ę n a r o żny m stadium zt o ż -
nicowania, Komorki maci erzyst e znajdlĄące się w ko-
rze mózgowej tworzą najpierw (przejściowo) dwoja-
kiego rodzalukomórki progenitorowe (NP - neuronal
progenitor cells i GP - glial progenitor cells) ( l6), ktore
w drugim etapie przechodząw dojrzałe komorkiukła-
du nerwowego. Neuronalne komórki progenitorowe
NP roznicują się tylko w neurony, a komorki progeni-
torowe gleju dają początek jedynie komórkom gleju
(astrocytom i k. oligodendrytycznym). Macierzyste
komorki neuronalne (neuronal stem cells -NSC) neu-
ronalne komórki progenitorowe (NP) i komorki pro-
genitorowe gleju (GP) są generalnie zlokalizowane
w obszarach okołokomorowych. Te trzy typy komo-
rek są często określane wspólnym terminem ,,neuro-
nalne komórki pro genitorowe" ze w zglęól,na ni emoz-
ność ich prospek§wnego rozróżnięnia (22). Ta nie-
możnośc wynika z braku powierzchniowych marke-
rów, umozliwiających selekcję, podobnie jakw przy-
padku komórek linii hematopoetycznej. B ezpośrednia



selekcj a neuronalnych komórek progenitorowych sta-
ła się możliwa dzięki wprowadzeniu do komórek my-
sich fluorescencyjnej cząsteczki(EGFP enhanced
green fluorescent protein), której ekspresja regulowa-
na jest przez wysoce selektywny dla NSC promotor
(10, 26). Tak wyznakowane komorki CNS mogą być
separowane przy lżyciu sortera FACS (fluorescence-
-activating cell sorter). W analogiczny sposób można
wprowadzić transgen przy pomocy lipofekcji lub wek-
torów adenowirusowych do komórek ludzkiego móz-
gu i następnie izolować komórki progenitorowe w ce-
l ach b adaw czy ch czy ter ap euty czny ch (I I, 24, 2 5).

MioblasĘ. Mięśnie szkieletowe posiadają zdolność
do regeneracji uszkodzeń tkankowych, Tworzenie się
nowych komorek mięśniowych u dorosĘch osobni-
ków zostało dobrze udokumentowane. w latach sześć-
dziesiąĘch zostaĘ odkryte komórki satelitowe mięś-
ni szkieletowych, tzw. mioblasĘ (18). Mioblasty mają
wyrażnie odmienną morfologię od dojrzaĘch miocy-
tów. Sąjednojądrzaste, znacznie mniejsze i zachowu-
jązdolność do podziałow. Komórki te, zwykle będące
w stanie ,,uśpienia" u osobników doros§ch, w warun-
kach np. uszkodzenia mięśnia szkieletowego zaczy-
nają zachowywać się jak mioblasty embrionalnę. Za-
czy naj ąmtgrowaó w ki erunku uszkodzone go miej sc a,
rozpoczynają intensywne podziały mitotyczne, a na-
stępnie różnicuj ą się w wieloj ądrz aste dojrzałe komórki
mięśniowe. Pomimo ze komorki satelitowe znajdują
się juz na określonej drodze róznicowania (commit-
ted progenitor cells) udowodniono, że mogą jednak
zmientać tor różnicowania zależnie od środowiska,
w którym się znajdują. Tę ich właściwość wykorzy-
stano w próbach regeneracji mięśnia sercowego
(I9, ż1).

Komórki macierzyste gonady męskiej. Tkanką
w ktorej w trakcie życia dorosłego osobnika sąaktyw-
ne komórki macierzyste jest gonada męska. U ssaków
zarodkowe komorki płciowe (PGC -primordial germ
cells) powstające z ektodermalnego listka zarodkowe-
go, migrują do kanalików nasiennych płodu, zaprze-
stają podziałow i stają się gonocytami (które w prze-
ciwieństwie do oocytów zachowują potencjał komó-
rek macierzystych). Po urodzeniu, gonocyty migrują
w kierunku błony podstawnej kanalika plemnikotwór-
częgo i róznicują się w spermatogonialne komórki
macierzyste (SSC - spermatogonial stem cells). Jako
komorki macierzyste, SSC posiadają wspólne cechy
z innymt komórkami macierzystymi, a mianowicie
zdolność do odnawiania własnej populacji i jednocześ-
nie produkowania komórek róznicujących się. Trans-
plantacja komórek gonady męskiej, po raz pierwszy
przeprowadzonana myszach w 1994 r. (4,5), pozwo-
ltła na funkcj onalne badania spermatogonialnych ko-
mórek macierzystych. Tylko około 1 

oń spermatogonii
to komórkt macierzyste, znakomita większość to te,
które weszĘ już na drogę różnicowania. Te dwie po-
pulacje komórek trudno tozrożntc na drodze analizy
morfologic znej czy biochemicznej (23 ).

Spermatogonialne komórki macierzyste są j edyny-
mi komorkami, które ulegają samoodnawianiu przez
całe dorosłe życie osobnika i przenoszągeny do na-
stępnych pokoleń. Dlatego są przedmiotem szczegó1-
nego zainteresowania naukowców i klinicystów. Ich
przechowyłvanie, hodowla i transplantacja są istotne
dla p oznania bi o 1o gii komórek macierzyst y ch, zacho -
wania indywidualnych genomów i modyfikacji linii
germinalnych.

Transplantacja komótek macielzystych
w celu regenelacii narządów i tkanek

Naprawauszkodzonych tkanek i organów jest istot-
nym procesem w leczeniu wielu schorzeń. Tkanki roz-
nią się własnym potencjałem regeneracyjnym. W kon-
sekwencj i naprawa j e st zazwy czaj bardziej efektywna
w tkankach, w których występuje naturalna szybka
wymiana komórek. Na przykład uszkodzenia skory czy
złamanla ko ś c i mo g ą p o z o s t awi a ć dłu g otrwałe blizny,
ale odzyskanie funkcji narządunastępuje w ciągu kil-
ku tygodni, W regeneracjtnarządów i tkanek z zasto-
sowaniem komórek macierzystych można używac
embrionalnych komórek macierzystych bądź tkanko-
!\rych komórek macierzystych, względnie też wyko-
rzy stac odro znicow ane dojr załe komórki. P o zyskiwa-
nie komórek macierzystych z ludzkich zarodków do
celów terapeutycznych i badawczych wzbudza wąt-
pliwości natury etycznej. Z drugiej strony, ogromny
postęp w leczeniu wielu schorzeń, ktory niewątpliwie
gwarantują badania prowadzone na ludzkich komór-
kach embrionalnych, rodzi wielkie nadzieje zarówno
u pacjentów, jak i u lekarzy. Klonowanie dałoby moz-
liwość uzyskania autologiczny ch macierrystych komo-
rek embionalnych ES (embryonic stem cells). Każde-
go roku miliony osób zapadająi umierająnapowazne
choroby degeneracyjne układu nerwowego, zawaĘ
serca, choroby trzustki, wątroby i innych organów.
Terapia z zastosowaniem komórek macierzystych
mogłaby złagodzić cierpienia lub nawetprowadzić do
trwałego wyleczenia,

Mniej kontrowersyjne eĘcznie wydaje się stosowa-
nie auto 1o g tczny ch s omaĘc znych komórek macier zy -
stych. Mają one dodatkową zaletę: stosując je nie ma
konieczności immunologicznej selekcji dawcy i bior-
cy. O potencjale regeneracyjnym tkanki decyduje obec-
nośó komórek macierzystych, np. mioblastów w mięś-
niach szkieletowych. Jednaknie we wszystkich natzą-
dach potwierdzono obecność komorek macierzystych,
np.: mięsień sercowy wydaje się mieć ograniczone
zdolnoś ci regeneracyj ne, wynikaj ąc e j edynie ze w zr os-
fu i regeneracji kardiomiocytów, a nie dzięki zastępo-
waniu zniszczonych kardiomio cytów nowymi komór-
kami, powstaĘmi na drodze róznicowanta narządo-
wych komórek macierzystych. Transplantacj e komó-
rek mogą rozwtązać problem niezdolności tkanki do
s amore gen er acji. Pierwszą udaną re generacj ą organu
z zastosowaniem komórek macierzystych była trans-
plantacja szpiku kostnego (28).
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Lista narządów, które potencjalnie mogą być pod-
dane regeneracji poprzęz zastosowanie komórek ma-
cierzystych stale rośnie .Dzieje się tak między innymi
z powodu postępu wiedzy na temat biologii komórek
maci erzystych. Obecnie prowadzi się prace b adaw cze
z zastosowaniem komórek macierzystych dla szeregu
tkanek wchodzących w skład: naczyń krwionośnych,
kości, rogówki, zębiny, mięśnia sercowego, wątroby,
trzustki, centralnego układu nerwowego, mięśni szkie-
letowych, skory.

Do niedawna sądzono, że tkankowe komórki ma-
cierzyste mogą dawać początektylko komórkom spe-
cy.ftcznym dla tkanki, którą zasiedlają. Jednak poja-
wia się coraz więcej doniesień świadczących o znacz-
nie większej plastyczności komórek macierzystych.
Udało się, na przyWad, zpowodzeniem odrózni cow ac l
lprzeprogramować komórki macierzyste szpiku w ko-
morki neuronalne (3, 20), komorki hematopoe ty czne
w komorki wątroby (l4). Natomiastzróżnicowane ko-
morki centralnego układu nerwowego wprowadzone
do blastocysty róznicowaĘ się w różnę typy komórek,
inne niz komórki układu nerwowego (6).

P o stuluj e się, ze niewielka Iiczba p luri poten cj alnych
komórek (podobnych do macierzystych komórek em-
brionalnych ES) egzystuje w każdym organie dojrza-
łego osobnika. Komórki te, w zalężności od potrzeb,
odpowiednio do powstałego lokalnie mikrośrodowis-
ka mogą rożntcować się w komórki tkanki, którąza-
siedlają (3 1).

Nowe mozliwości dla terapii z udziałem komorek
macierzystych otwierają się dzięki rozwojowi technik
transgenezy. Genetyczna modyfikacja komórek macie-
rzystych moze być z powodzeniem wykorzystana
w połączeniu z terapiągenową szczegóInie dobrze na-
dają się do tego celu macierzyste komórki hematopo-
etyczne (1).

Rozwój techniki transplantacj i spermatogonii otwo-
rzył nowe możliwości badania podstawowych aspek-
tów spermato genezy, frv orzenja transgenicznych zwie-
rząt i zachowania płodności przez pacjentów podda-
nych chemio- i/lub radioterapii (8).

Perspektyłvy zastosowania komórek macierzystych
w medycynie obejmuj ą takźe procesy rewitaliz acji oraz
walki ze star zeniem organizmu, Mo gą on e pr zy czy nić
się do polepszenia jakości życia w niespotykanym
dotąd wymiarze.
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