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STRESZCZENIE:    Obiektem badań medycyny regeneracyjnej jest poszukiwanie komórek macierzystych dających możliwość ich 
bezpiecznego i efektywnego wykorzystania do regeneracji uszkodzonych tkanek i narządów. Pluripotencjalne 
komórki macierzyste wydają się być idealne do tego celu. Posiadają one bowiem zdolność do różnicowania się w 
komórki wszystkich trzech listków zarodkowych (ekto-, mezo- i endodermy). Jednym ze źródeł ich pozyskiwan-
ia są zarodki. Od wielu lat podejmowane są – bezowocne – próby zastosowania embrionalnych komórek macier-
zystych izolowanych z zarodków. Duże kontrowersje etyczne wokół tej metody zmusiły jednak naukowców do po-
szukiwania innych, nie wzbudzających wątpliwości etycznych, źródeł pluripotencjalnych komórek macierzystych. 
Zaproponowaną, bardziej obiecującą alternatywą dla komórek izolowanych z zarodków, są indukowane pluri-
potencjalne komórki macierzyste. Niestety, zarówno embrionalne komórki macierzyste, jak i indukowane pluri-
potencjalne komórki macierzyste, wykazują skłonność do niestabilności genetycznej, która prowadzi do tworze-
nia potworniaków. Równolegle w badaniach klinicznych podejmowane są próby wykorzystania w regeneracji 
narządów miąższowych komórek macierzystych izolowanych z dojrzałych tkanek, np. szpiku kostnego czy tkanki 
tłuszczowej. Niestety dla większości z tych komórek brakuje przekonujących dowodów, że mogą odtwarzać usz-
kodzone narządy miąższowe. Medycyna regeneracyjna coraz większym zainteresowaniem cieszy się w terapiach 
otorynolaryngologicznych. Wysiłek naukowców wkładany jest w opracowanie skutecznej metody stymulacji (w 
warunkach in vitro) pluripotencjalnych komórek macierzystych izolowanych z dojrzałych tkanek w taki sposób, 
by mogły różnicować się w samoodnawialne progenitorowe komórki macierzyste, które zachowywałyby swój 
potencjał po przeszczepie do biorcy (np. w leczeniu zaburzeń równowagi czy utraty słuchu). Ponadto obiecujące 
wydają się metody wykorzystania potencjału komórek macierzystych w inżynierii tkankowej, coraz efektywniej 
wprowadzanej jako terapie kliniczne. 

SŁOWA KLUCZOWE:   medycyna regeneracyjna, pluripotencjalne komórki macierzyste, embrionalne komórki macierzyste, bardzo małe ko-
mórki przypominające komórki embrionalne, inżynieria tkankowa

ABSTRACT:   Regenerative medicine is focusing on searching for stem cells, which can be efficiently and safely used for regeneration 
of damaged tissues and organs. Pluripotent stem cells would be ideal for this purpose. It is because they have the abil-
ity to differentiate into cells of all three germ layers (ecto-, meso- and endoderm). One of the sources of their isolation 
are embryos. For many years, they are made unsuccessful attempts to use of very controversial embryonic stem cells that 
are isolated from embryos. So strong ethical controversy forced scientists to look for other, undoubted ethically, sources 
of pluripotent stem cells. Induced pluripotent stem cells are proposed, as a more promising alternative to cells isolated 
from embryos. Unfortunately, both embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells tend to genetic instability 
leading to the formation of teratomas. In parallel studies scientists try to use of stem cells isolated from adult tissues (e.g. 
bone marrow cells or adipose tissue) in the regeneration of parenchymal organs. Unfortunately, there is no convincing 
evidence for most of these cells that can regenerate damaged parenchymal organs. Regenerative medicine more fre-
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SKRÓTY

PKM – pluripotencjalne komórki macierzyste 
MKM – multipotencjalne komórki macierzyste 
EKM – embrionalne komórki macierzyste
iPKM – indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste
VSELs – bardzo małe komórki przypominające komórki em-
brionalne

WSTĘP

Obecnie terapie komórkami macierzystymi funkcjonują jedynie 
w zakresie przeszczepów hematopoetycznych. Jednak kolejne 
doniesienia naukowe pozwalają sądzić, że terapie komórkami 
macierzystymi idą w dobrym kierunku, a tym samym pojawia 
się nadzieja, że w niedalekiej przyszłości zostaną rozwinięte 
w bardziej efektywne terapie. Uważa się, że technologie pro-
wadzące do optymalizacji klinicznego zastosowania komórek 
macierzystych w nowej i rozwijającej się dyscyplinie klinicz-
nej, jaką jest medycyna regeneracyjna, staną się kluczem do 
poprawy jakości życia i jego wydłużenia [1].

Ponadto medycyna regeneracyjna ma dwa główne cele. Pierw-
szym jest użycie komórek macierzystych w efektywnych i bez-
piecznych terapiach, które mają na celu regenerację uszkodzo-
nych tkanek i narządów. Uważa się, że transplantacja całych 
organów w przyszłości zostanie zastąpiona przeszczepami 
zawiesiny komórek macierzystych do konkretnych narządów. 
Jako że komórki macierzyste nieprzerwanie regenerują nasze 
tkanki oraz odgrywają kluczową rolę w wymianie starzejących 
się komórek somatycznych, medycyna regeneracyjna ma jesz-
cze drugi, równoległy cel, którym jest rozwinięcie strategii po-
zwalających poprawić jakość życia oraz jego długość. Ma to 
się zadziać poprzez zwiększenie potencjału regeneracyjnego 
dojrzałych komórek macierzystych rezydujących w różnych 
narządach [1–3].

Realizując pierwszy cel, musimy zidentyfikować populację ko-
mórek macierzystych, która będzie zdolna do różnicowania się 
we wszystkie typy dojrzałych komórek, a także zaprojektować 

efektywną metodę rekonstrukcji struktury trójwymiarowej 
uszkodzonych tkanek, a nawet w przyszłości wyhodować cały 
organ in vitro. Ponadto – musimy poznać mechanizmy, któ-
re wpływają na utrzymanie populacji komórek macierzystych 
przez całe życie oraz zapobiegają ich starzeniu, a tym samym 
przedwczesnemu usunięciu z dojrzałych tkanek. Tkanki or-
ganizmu nie mogą się regenerować, gdy komórki macierzyste 
nie funkcjonują prawidłowo [1, 3, 4].

ŹRÓDŁA WYBRANYCH KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH

Z punktu widzenia medycyny regeneracyjnej idealnymi ko-
mórkami macierzystymi byłyby pluripotencjalne komórki 
macierzyste (PKM) lub multipotencjalne komórki macierzy-
ste (MKM). Pluripotencjalne komórki macierzyste, nawiązu-
jąc do swojej definicji, mają wysoki potencjał różnicowania się 
w komórki wszystkich trzech listków zarodkowych (mezo-, 
ekto- oraz endodermy), a w przypadku MKM w dwa listki za-
rodkowe. Posiłkując się badaniami na zwierzętach, można mieć 
nadzieję na wykorzystanie w leczeniu pacjentów kilku typów 
komórek macierzystych pozyskanych z embrionalnych i doj-
rzałych tkanek. Dlatego omówimy pokrótce zalety oraz wady: 
embrionalnych komórek macierzystych (EKM), indukowanych 
pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPKM) oraz ko-
mórek macierzystych izolowanych z dojrzałych tkanek [1, 3].

Istnieją dwa potencjalne źródła PKM izolowanych z embrio-
nów: nadwyżkowe embriony przechowywane w klinikach, 
a pozostałe po zapłodnieniu in vitro, oraz te uzyskane w pro-
cesie transferu jądra z komórki somatycznej do komórki jajo-
wej, tzw. terapeutycznego klonowania [1, 4–7].

Embrionalne komórki macierzyste są izolowane z zarodków. 
Jak powszechnie wiadomo, wczesnorozwojowe tkanki em-
brionalne są potencjalnym źródłem pluripotencjalnych ko-
mórek macierzystych i takie komórki mogą być pozyskane 
z rozwijającej się moruli lub blastocysty otrzymanych, np. 
z mrożonych zarodków przechowywanych po procedurze in 

quently is employed in the otorhinolaryngological therapies. More and more researchers’ efforts are put into the devel-
opment of an effective method of stimulation (in vitro) of pluripotent stem cells isolated from adult tissue for differen-
tiation of the renewable progenitor stem cells which can keep their potential after transplantation into the recipient (e.g. 
in the treatment of imbalances or hearing loss). Moreover, there are promising methods for employing of the stem cells 
potential in tissue engineering as they are more effectively introduced as a clinical therapies.

KEYWORDS:   regenerative medicine, pluripotent stem cells, embryonic stem cells, very small embryonic-like stem cells, tissue engi-
neering
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vitro. Tym sposobem, ustanowiono kilkanaście linii ludzkich 
EKM. Niestety pozyskiwanie pluripotencjalnych komórek 
macierzystych z mrożonych ludzkich embrionów do celów 
terapeutycznych jest kontrowersyjne, a ponadto powszechnie 
wiadomo, że przy tej procedurze powstaną różnice w kom-
patybilności histologicznej tkanek pomiędzy komórkami 
macierzystymi uzyskanymi z embrionów a potencjalnymi 
biorcami. W szczególności stanie się tak z powodu odzie-
dziczenia po rodzicach przez embriony unikalnego zestawu 
antygenów HLA. EKM będą się różnicować w komórki o in-
nym zestawie antygenów kompatybilności histopatologicz-
nej od tego, którym dysponują komórki biorcy. Tym samym 
układ immunologiczny biorcy rozpozna komórki pochodzą-
ce z różnicowania się EKM jako allogeniczne. Ponadto wy-
kazano, że wspomniane powyżej linie komórkowe zmieniają 
swoje właściwości w czasie trwania hodowli. Najważniejszym 
jednak jest to, że badania na zwierzętach, którym podawano 
ustalone linie EKM, wykazały, że mogą się z nich rozwijać 
potworniaki [1, 6, 8, 9]. 

Biorąc pod uwagę względy etyczne oraz problemy techniczne 
z otrzymaniem normalnych embrionów ludzkich, a także bę-
dąc świadomym, że EKM otrzymane z embrionów będą róż-
nicować się w tkanki nie będące kompatybilne histologicznie 
z tkankami biorcy, rozwinięto nową technikę pozyskiwania 
kompatybilnych tkankowo pluripotencjalnych komórek macie-
rzystych poprzez tzw. terapeutyczne klonowanie. Technika ta 
polega na utworzeniu w warunkach laboratoryjnych klonoty, 
czyli komórki, która jest równa pod względem potencjału roz-
wojowego zygocie. Komórka ta tworzona jest poprzez usunię-
cie z oocytu jądra i zastąpienie go jądrem pobranym z dojrzałej 
komórki somatycznej (np. jądrem limfocytu lub fibroblastu). 
Terapeutyczne klonowanie różni się od fizjologicznego zapłod-
nienia tym, że nie dochodzi tu do połączenia haploidalnej licz-
by chromosomów matki i ojca, lecz jądro pobrane z komórki 
somatycznej zawiera diploidalną liczbę chromosomów bior-
cy, co prowadzi do pełnej kompatybilności tkankowej. Tech-
nika ta, znana również jako przeniesienie jądra komórkowego 
do jądra oocytu, w dalszym ciągu jest w fazie doświadczeń na 
zwierzętach modelowych [1, 6, 10–12].

Klonowaniu terapeutycznemu towarzyszą również opory na-
tury etycznej, gdyż po umiejscowieniu klonoty w macicy może 
ona dać początek nowemu osobnikowi, podobnie jak zygota, 
a tym samym stworzyć podwaliny klonowania reprodukcyjne-
go. Przy użyciu tej techniki wyhodowano owcę Dolly. Należy 
pamiętać, że poza kontrowersjami natury etycznej pojawiła 
się konieczność pozyskiwania ludzkich oocytów, a także ba-
dania, które dowodzą, że pozyskane ze zwierząt modelowych 
klonoty, mogą u tych zwierząt prowadzić (podobnie jak EKM) 
do potworniaków [1, 6, 13].

Tak duże kontrowersje etyczne zmusiły naukowców do poszu-
kiwania innych – nie budzących wątpliwości etycznych – źró-
deł pluripotencjalnych komórek macierzystych. Indukowane 
pluripotencjalne komórki macierzyste (iPKM) to alternaty-
wa dla komórek izolowanych z zarodków. Indukowane pluri-
potencjalne komórki macierzyste otrzymywane są w efekcie 
transformacji hodowlanych in vitro dojrzałych komórek soma-
tycznych przy użyciu genów Oct-4, Nanog, Klf4, c-Myc, które 
kodują czynniki transkrypcyjne newralgiczne dla rozwoju ko-
mórek embrionalnych. Uzyskanie iPKM możliwe jest poprzez 
wprowadzenie do komórki somatycznej wyżej wymienionych 
genów przy użyciu wektorów retrowirusowych. Metoda ta po-
zwala na otrzymanie transformowanej komórki, która posiada 
własciwości pluripotencjalnych komórek macierzystych, tj. ma 
zdolność różnicowania się w komórki wszystkich trzech list-
ków zarodkowych [1, 6, 14].

Technika pozyskiwania indukowanych pluripotencjalnych ko-
mórek macierzystych nie jest wysoce efektywna, gdyż zaledwie 
jedna komórka na kilka tysięcy ulega transformacji w wyniku 
manipulacji genetycznych, a następnie zaczyna proliferować, 
tworząc klon zawierający iPKM. Należy także zaznaczyć, że 
iPKM wykazują brak stabilności i – podobnie do EKM – mogą 
rozwijać się z nich potworniaki. Efekt ten jest wynikiem zabu-
rzenia struktury i organizacji DNA spowodowanego wprowa-
dzeniem do komórki somatycznej genów indukujących utwo-
rzenie iPKM [6, 14, 15].

Przyjmuje się, że indukowane pluripotencjalne komórki ma-
cierzyste mogą być alternatywą dla embrionalnych komórek 
macierzystych, lecz należy pamiętać, że problemem w ich uży-
ciu jest duża niestabilność genetyczna i występowanie w nich 
licznych aberracji chromosomalnych prowadzących do nowo-
tworzenia oraz odrzutów przez organizm biorcy [6, 14, 16, 17]. 

W licznych badaniach potwierdzono występowanie w dojrza-
łych tkankach  komórek o cechach pluripotencjalnych komórek 
macierzystych i multipotencjalnych komórek macierzystych 
(MKM). Komórki te mają zdolność do różnicowania się w ko-
mórki jednego, dwóch lub trzech listków zarodkowych [18–26]. 

Wśród populacji wczesnych rozwojowo komórek rozwijają-
cych się tkanek zidentyfikowano, między innymi, tzw. bardzo 
małe komórki przypominające komórki embrionalne (ang. 
very small embryonic-like stem cells; VSELs). Komórki VSELs 
charakteryzują się ekspresją typowych dla pluripotencjalnych 
komórek epiblastu markerów, które w początkowych fazach 
embriogenezy (w czasie gastrulacji) biorą udział w tworzeniu 
listków zarodkowych oraz dają początek różnym liniom ko-
mórkowym. Piśmiennictwo podaje, że komórki VSELs umiej-
scowione w rozwijających się tkankach odgrywają istotną rolę 
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w homeostazie puli tkankowo specyficznych komórek macie-
rzystych. Komórki te przeżywają w dojrzałych tkankach, będąc 
źródłem ukierunkowanych tkankowo komórek macierzystych, 
dlatego uważa się je za pierwotne źródło wszystkich komórek 
rozwijającego się organizmu. Komórki VSELs mogą ulegać 
mobilizacji (w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek i narządów) 
i krążyć we krwi obwodowej. Ich istotną cechą jest modyfikacja 
metylacji niektórych genów, które wykazują tzw. piętno geno-
mowe chroniące komórki VSELs przed niekontrolowanym po-
działem, a tym samym tworzeniem potworniaków [1, 6, 27–32]. 

Komórki VSELs mogą być alternatywą dla komórek otrzymy-
wanych w wyniku klonowania terapeutycznego, czy też iPKM. 
Dlatego dla medycyny regeneracyjnej istotne jest opracowanie 
protokołów mających na celu skuteczną ekspansję komórek 
VSELs, gdyż obecnie potencjalnym ograniczeniem ich użycia 
w celach terapeutycznych jest dość niska liczba tych komórek 
w dojrzałym szpiku kostnym (1 komórka VSEL na 104–105 ko-
mórek jednojądrowych szpiku kostnego). Ponadto, liczba ko-
mórek VSELs maleje wraz z wiekiem. Na uwagę również za-
sługuje fakt, iż użycie komórek VSELs nie wywołuje konfliktów 
natury etycznej, jak to ma miejsce w przypadku zastosowania 
komórek embrionalnych. Stanowi to dodatkową przesłankę do 
odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czy izolowane z tkanek 
dorosłych osobników VSELs mogą być efektywnie zastosowa-
ne w klinice [1, 4, 6, 18].

KOMÓRKI MACIERZYSTE 
W OTORYNOLARYNGOLOGII

Otolaryngologia jest jedną z dziedzin medycyny, która wy-
korzystuje potencjał regeneracyjny komórek macierzystych. 
Jako że są one klasą komórek, które mają zdolność do samo-
odnawiania oraz różnicowania się w różne typy komórek, pro-
wadzonych jest szereg badań nad ich pobudzeniem do prze-
kształcania się w konkretnie ukierunkowane komórki. Ma 
to szczególne znaczenie w przypadku, gdy w danym organie 
znajduje się niewielka liczba komórek macierzystych, a przez 
to potencjał regeneracyjny danej lokalizacji w organizmie jest 
niski. Lokalizacją o niskiej liczbie komórek macierzystych jest 
np. ucho wewnętrzne. Pluripotencjalne i progenitorowe ko-
mórki macierzyste zlokalizowane są w nim głównie w nabłon-
ku ślimaka, nabłonku łagiewki, nabłonku przedsionkowym 
plamki woreczka, a także w kanałach półkolistych. PKM ucha 
wewnętrznego, mogąc różnicować się w komórki wszystkich 
trzech listków zarodkowych – zarówno in vitro, jak i in vivo. 
Jak podaje piśmiennictwo komórki te zdolne są do różnico-
wania się w komórki podobne do komórek rzęsatych, co może 
prowadzić do zastąpienia nimi utraconych komórek recepto-
rowych ucha wewnętrznego [33–37].

U ssaków (w tym u ponad 250 mln ludzi na świecie), pro-
ces utraty słuchu jest wywołany w większości przypadków 
niezdolnością zastąpienia utraconych mechanoreceptorów 
(komórek rzęsatych). Otrzymanie nowych komórek rzęsa-
tych z odnawialnego źródła progenitorowych komórek ma-
cierzystych jest głównym wymogiem rozwinięcia terapii ko-
mórkowej tego narządu zmysłu. Prowadzone są badania nad 
metodą pozwalającą wyizolować i hodować progenitorowe 
komórki rzęsate ze ślimaka ucha wewnętrznego zwierząt mo-
delowych. Pomimo udanej hodowli in vitro komórek rzęsa-
tych z komórek macierzystych wyizolowanych z dojrzałych 
tkanek, nie udało się jeszcze opracować skutecznej terapii 
klinicznej polegającej na późniejszym wszczepieniu ich da-
nemu biorcy [35, 38, 39]. 

Podjęto również próby wyhodowania komórek rzęsatych z em-
brionalnych komórek macierzystych oraz indukowanych pluri-
potencjalnych komórek macierzystych. W próbach tych otrzy-
mano – w hodowlach in vitro (zwykłych i trójwymiarowych) 
– komórki podobne do komórek rzęsatych, jednakże nie były 
one strukturalnie i funkcjonalnie tożsame z komórkami rzęsa-
tymi obserwowanymi in vivo. Tym samym żadna z testowanych 
metod nie została wprowadzona jako terapia kliniczna [39, 40].

Komórki zwoju przedsionkowego, które przenoszą informacje 
zmysłu równowagi z przedsionkowych komórek rzęsatych do 
pnia mózgu, z wiekiem ulegają degeneracji. Stąd pojawia się 
istotna potrzeba regeneracji komórek zwoju przedsionkowe-
go w celu leczenia schorzeń związanych z zaburzeniami rów-
nowagi. Wykonano próbę opracowania procedury otrzymania 
komórek macierzystych układu nerwowego z różnicujących 
się in vitro ludzkich iPKM, a następnie ich przeszczepu do 
nabłonka przedsionka w mysim uchu wewnętrznym. W wy-
niku tego doświadczenia wykazano, że wszczepione komórki 
macierzyste układu nerwowego przejawiały oznaki dojrzało-
ści morfologicznej, włączając w to ponowne połączenie od-
nerwionych komórek rzęsatych, lecz jedynie częściową doj-
rzałość fizjologiczną [41].

W warunkach klinicznych, kiedy schorzenie prowadzi do uszko-
dzenia tkanki, przeszczep organu lub tkanki jest często próbą 
przywrócenia i/lub poprawy jakości życia pacjenta. Niestety 
przeszczepy tkanek i narządów są silnie limitowane zarówno 
przez brak dawców, jak i możliwy odrzut przeszczepu. Stoso-
wane obecnie sztuczne rusztowania, wliczając w to sztuczne 
stawy, nie mogą spełnić wszystkich funkcji ludzkiej tkanki, co 
ogranicza ich długoterminową przydatność. Ponadto sztucz-
ne tkanki nie zawsze integrują się z tkankami biorcy [42, 43].

W obszarze głowy i szyi nowotwory tchawicy nie są częste, 
lecz charakteryzują się wysoką śmiertelnością. Złotym stan-
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wysoką liczebnością, szybką ekspansją oraz multipotencyj-
nością [42, 48–51].

PODSUMOWANIE

Medycyna regeneracyjna stwarza ogromną szansę użycia ko-
mórek macierzystych w różnego rodzaju terapiach, w tym oto-
rynolaryngologicznych. Komórki te mają potencjał użycia za-
równo do przeszczepów komórkowych, jak również inżynierii 
tkankowej. Jednakże wymagane są dalsze badania, aby ocenić 
potencjalne zagrożenia wynikające z ich zastosowania. Nale-
ży bowiem pamiętać, że poza kontrowersjami etycznymi wy-
nikającymi z użycia embrionalnych komórek macierzystych, 
ustalone linie embrionalnych komórek macierzystych oraz in-
dukowanych genetycznie komórek macierzystych mogą wyka-
zywać dużą niestabilność genetyczną, a tym samym prowadzić 
do tworzenia potworniaków.

Dlatego duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem komórek 
macierzystych izolowanych z tkanek dojrzałych osobników, 
które same lub w połączeniu z organicznymi „rusztowaniami” 
(ang. scaffolds) mogą prowadzić do przełomu w terapii uszko-
dzonych narządów i tkanek. Obiecującą populacją takich ko-
mórek macierzystych o szerokim spektrum różnicowania są 
m.in. komórki VSELs.  

dardem w leczeniu tego schorzenia jest operacyjna resekcja 
z podstawową rekonstrukcją. Macchiarini wraz z zespołem 
w 2008 roku opisali pierwszy przeszczep tchawicy otrzyma-
nej w całości w wyniku inżynierii tkankowej z zastosowaniem 
szpikowych mezenchymalnych komórek macierzystych oraz 
komórek układu oddechowego [42, 44, 45].

Medycyna regeneracyjna w postaci inżynierii tkankowej jest 
postrzegana jako obiecująca i stosunkowo prosta metoda in 
vivo. Technika ta bazuje na śródoperacyjnym zastąpieniu na-
turalnych dróg powietrznych sztucznym rusztowaniem, które 
służy jako naturalny bioreaktor dla proliferacji i migracji ko-
mórek macierzystych biorcy zasiedlających zaimplantowany 
biopolimer [42, 46, 47].

Komórki macierzyste pozyskane z tkanki tłuszczowej są ko-
lejnym źródłem komórek, które mogą zasiedlić rusztowania 
imitujące tchawicę. Po implantacji komórek macierzystych 
tkanki tłuszczowej wspomaganych fibroblastami pobrany-
mi z dziąseł zaobserwowano rzekomowielowarstwowy na-
błonek rzęsisty zbliżony morfologicznie i funkcjonalnie do 
fizjologicznego nabłonka wyściełającego tchawicę. Dlatego 
autorzy podają, że komórki macierzyste izolowane z tkanki 
tłuszczowej mogą być dobrym źródłem przeszczepów au-
tologicznych regenerujących tchawicę. Przede wszystkim 
dlatego, że odznaczają się łatwością izolacji, stosunkowo 
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