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Wstęp

Komórki macierzyste i ich unikatowe właściwości od wielu lat po-
zostają w centrum zainteresowania badaczy i klinicystów w wielu 
obszarach medycyny. Znane są zachęcające wyniki przeszczepień 
w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, w leczeniu białaczek, 
zespołów mielodysplastycznych, nowotworów układu chłonne-
go, wrodzonych zaburzeń układu odpornościowego, niektórych 
chorób dziedzicznych czy nowotworów złośliwych. Wciąż trwają 
też badania nad nowymi zastosowaniami komórek macierzystych, 
np.: w leczeniu cukrzycy typu I, stwardnienia rozsianego, choroby 
Parkinsona, padaczki czy autyzmu. 

Nie jest więc zaskakujące, że i w terapii choroby Crohna mogłyby 
być one obiecującą opcją terapeutyczną. Z kilkudziesięciu dostęp-
nych już w literaturze badań wynika, że podanie ogólne (dożylne 
przeszczepienie) komórek macierzystych pozwala na osiągnięcie 
remisji klinicznej nawet u 76%, zaś remisji endoskopowej u 30% 
pacjentów z aktywną luminalną chorobą Crohna [1]. Szczególne 
nadzieje budzi jednak miejscowe zastosowanie komórek macierzy-
stych w leczeniu okołoodbytniczej postaci choroby. Ta najdotkliw-

sza chyba jej forma, manifestująca się licznymi, często złożonymi 
przetokami w okolicy okołoodbytniczej, wciąż stanowi ogromne 
wyzwanie terapeutyczne. Mimo wielu dostępnych metod chirur-
gicznych oraz niezaprzeczalnej wartości terapii biologicznej, nie-
powodzenie leczenia wciąż sięga 40%, a konieczność wielokrotnych 
interwencji chirurgicznych (w ponad 90% przypadków) świadczy 
o ostatecznie złym rokowaniu i niejednokrotnie – konieczności 
wyłonienia stomii. Tymczasem, jak pokazują badania, zastosowanie 
komórek macierzystych [2] pozwala na wygojenie ponad 57% tych 
najtrudniejszych przetok: u pacjentów wielokrotnie już leczonych 
i nie poddających się żadnej z dotychczas zastosowanych terapii.  

Czym są komórki macierzyste? Gdzie tkwi ich potencjał? Czy są 
w stanie spełnić oczekiwania chirurgów optymalnej (skutecznej 
i bezpiecznej) metody leczenia przetok okołoodbytniczych w prze-
biegu choroby Crohna? I czy ostatecznie znajdą swoje miejsce 
w standardach postępowania? Celem pracy jest przedstawienie 
dotychczasowych wyników leczenia przetok złożonych w przebie-
gu okołoodbytniczej choroby Crohna z zastosowaniem komórek 
macierzystych i próba odpowiedzi na pytanie o ich rolę standar-
dach leczenia okołoodbytniczej choroby Crohna.
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streszczenie:  Leczenie przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Crohna jest wymagające i obarczone wysokim odsetkiem niepowodzeń, 
co zmusza klinicystów do poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod terapeutycznych. Jedną z takich opcji jest miejscowe 
zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej. Dzięki swojej multipotencjalności 
i wielokierunkowemu mechanizmowi działania wspomniane komórki stanowią obiecujące narzędzie małoinwazyjnego 
zaopatrywania złożonych przetok okołoodbytniczych, niereagujących na dotychczasowe leczenie, o dużej skuteczności 
i korzystnym profilu bezpieczeństwa. Niniejsza praca prezentuje aktualną wiedzę na temat mechanizmów działania i sposobu 
wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych, a także wyniki skuteczności 
i bezpieczeństwa ich zastosowania w leczeniu okołoodbytniczej choroby Crohna na podstawie dostępnej literatury.
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abstract:   Treatment of perianal fistulizing Crohn’s disease is demanding and burdened with a high percentage of failures, which forces 
clinicians to search for new, more effective therapeutic options. One of these options is the use of adipose-derived mesenchymal 
stem cells in local administration. Due to their multipotentiality and complex mechanism of action, stem cells are the promising 
new therapeutic approach for the treatment-refractory complex perianal fistulas – demonstrating both high efficacy and 
a favorable safety profile. The paper presents current knowledge on the mechanisms of action and manner of administration of 
mesenchymal stem cells, as well as the effectiveness and safety of their use in the treatment of perianal Crohn’s disease based on 
available literature
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układu immunologicznego, modulują jego aktywność [3–7]. To ich 
immunoregulacyjne właściwości warunkują zdolność zarówno do 
wygaszania stanu zapalnego, jak i stymulowania angiogenezy oraz 
intensyfikacji procesów gojenia. Fenotyp, jaki rozwijają komórki ma-
cierzyste, zależy od otoczenia w jakim się znajdują – mikrośrodo-
wisko zapalane determinuje ich fenotyp przeciwzapalny (Ryc. 2a.), 
zaś obszar świeżego urazu – prozapalny (Ryc. 2b.). To właśnie ta 
plastyczność mezenchylalnych komórek macierzystych decyduje 
o ich dużym potencjale terapeutycznym w różnych wskazaniach.  

Mezenchymalne komórki macierzyste można pozyskiwać w or-
ganizmie z wielu źródeł (Ryc. 3.). Stosunkowo łatwym sposobem, 
pozwalającym otrzymać w miarę homogenną mieszaninę o sta-
bilnym fenotypie i dużej witalności, jest tkanka tłuszczowa. Do 
leczenia przetok w chorobie Crohna używane są zarówno prze-
szczepy komórek autologicznych (pobranych od tego samego pa-
cjenta, najczęściej z tkanki tłuszczowej brzucha, ud lub poślad-
ków) bądź gotowe preparaty komórek allogenicznych (pobierane 
od zdrowych dawców, namnożone w warunkach laboratoryjnych 
i dostarczone w postaci gotowego preparatu o ściśle określonej 
liczbie i żywotności komórek w produkcie).

W literaturze liczba MSC podawanych jednorazowo w trakcie 
zabiegu waha się od 200 tys. – 5 mln/ml i od 10 do120 mln/za-
bieg [8–18]. Wiadomo jednak, że skuteczność zależy zarówno 
od liczby, jak i jakości przeszczepionych komórek. Gotowy pre-
parat allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych 
z tkanki tłuszczowej (darvadstrocel) zawiera 5 mln komórek/ml, 
a jednorazowo zaleca się podanie 24 ml preparatu (120 mln ko-
mórek/zabieg). 

problem kliniczny

Problem patologii w okolicy okołoodbytniczej dotyczy co trzecie-
go pacjenta z chorobą Crohna [19, 20]. W blisko 50% przypadków 
zmiany w okolicy odbytu są obecne już w momencie rozpoznania 
choroby zasadniczej. Często jednak, ze względu na dużą różnorod-
ność manifestacji klinicznych, nie są diagnozowane jako jej inte-

czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste to multipotencjalne, jeszcze niewyspecjalizo-
wane komórki prekursorowe, które posiadają unikatową zdolność 
proliferacji i różnicowania się w komórki różnych tkanek [3, 4]. 
Mają one wpływ na wzrost prawidłowych tkanek oraz ich napra-
wę w przypadku uszkodzenia. 

Ze względu na zdolność do różnicowania dzielimy je na: 

•	 komórki totipotencjalne – wykazujące zdolność 
transformacji we wszystkie rodzaje komórek występujących 
w organizmie, także w komórki pozazarodkowe (łożysko, 
sznur pępowinowy) (komórki ludzkiego embrionu 
w stadium blastomeru, ESC – ang. embryonic stem cells);

•	 komórki pluripotencjalne – mogą różnicować się w każdy 
typ komórek z wyjątkiem komórek pozazarodkowych; 
powstają zwykle z węzła zarodkowego blastocysty;

•	 komórki multipotencjalne – mają zdolność do tworzenia 
kilku rodzajów komórek, różnicują się w obrębie jednego 
z trzech listków zarodkowych: ektodermy, endodermy 
i mezodermy; 

•	 komórki unipotencjalne – mają zdolność różnicowania się 
tylko w jeden określony typ komórek (Ryc. 1a.). 

W przeciwieństwie do embrionalnych komórek macierzystych, 
które można znaleźć tylko w ludzkich zarodkach, somatyczne 
(typu dorosłego) komórki macierzyste (ASC, ang. adult stem cells) 
są ogólnodostępne w organizmie i mogą stanowić stosunkowo ła-
twy do pozyskania materiał biologiczny. Wśród kilku ich rodzajów 
najczęściej wykorzystywane są komórki pochodzące z listka me-
zodermalnego (Ryc. 1b.), mezenchymalne komórki macierzyste 
(mesenchymal stem cells, ang. MSC). 

Dorosłe mezenchymalne komórki macierzyste mają zdolność do 
proliferacji i różnicowania w różne typy tkanek, przez co pobudzają 
wzrost i odnowę tkankową. Produkują i wydzielają szereg substan-
cji aktywnych (czynniki wzrostu, cytokiny, chemokiny, mikro-RNA, 
egzosomy), które wchodząc w interakcje z różnymi komórkami 

ryc. 1.  Rodzaje i różnicowanie się komórek macierzystych (a); do celów terapeutycznych wykorzystywane są komórki mezodermalne (b).

A B



WWW.PPCH.PL40

artykuł przeglądowy / review article

dzieląca przetoki na proste i złożone oraz uwzględniająca – poza 
stosunkiem do zwieracza zewnętrznego – także: liczbę ujść ze-
wnętrznych, obecność dodatkowych powikłań (takich jak: rop-
nie, zwężenie kanału odbytu, zapalenie odbytnicy) i wciągnięcie 
w proces sąsiadujących struktur i narządów [28]. 

Szczegółowe badanie fizykalne wsparte rezonansem magnetycz-
nym miednicy lub USG transrektalnym (gdy brak zwężenia w ob-
rębie odbytu) pozwala precyzyjnie ustalić przebieg przetok i ich 
umiejscowienie względem mięśni zwieraczy odbytu i na tej pod-
stawie zaplanować właściwe leczenie. 

gralna część i – lekceważone – pozostają bez leczenia przez długi 
czas. A trzeba zaznaczyć, że przetoki w tej lokalizacji uważane są 
za najcięższą postać choroby Crohna [20, 21]. Zmiany pojawia-
ją się i nasilają gwałtownie, często w ciągu kilku dni. W fazie za-
ostrzenia wyprzedzają nawet objawy choroby luminalnej. Leczo-
ne zaś, ustępują opornie, często jako ostatnie, pozostawiając po 
sobie trwałe ślady, na długo upośledzające jakość życia pacjentów.

Okołoodbytnicza choroba Crohna może się ujawniać w postaci 
owrzodzeń (54%), przetok (42%), szczelin lub zwężeń kanału odby-
tu, wyrośli anodermy, a także stanów zapalnych o różnym zakresie 
i stopniu nasilenia (Ryc. 4a–f.) [22]. U ponad połowy pacjentów 
owrzodzenia współistnieją z przetokami i jest to najczęściej wi-
dywany obraz tej choroby. Fenotyp choroby okoloodbytniczej nie 
ma związku z konkretną lokalizacją i zakresem zmian jelitowych, 
ale sama jej obecność obserwowana jest tym częściej, im bardziej 
dystalnie w przewodzie pokarmowym zlokalizowane są zmiany. 

Stwierdza się ją w 90% przypadków choroby zlokalizowanej w od-
bytnicy i u 12% pacjentów z chorobą zlokalizowaną w jelicie cien-
kim [20, 23]. Częstość choroby okołoodbytniczej ma też związek 
z czasem trwania choroby zasadniczej. Im dłuższy jest wywiad 
choroby Crohna, tym bardziej prawdopodobne, że u pacjenta po-
jawią się objawy okołoodbytnicze (stwierdza się je u 15% chorych 
z 5-letnim wywiadem choroby Crohna i u 25% z chorobą trwającą 
więcej niż 20 lat) [20, 24].

Największy problem terapeutyczny choroby okołoodbytniczej stanowią 
przetoki. Zwykle są wysokie i rozgałęzione [25, 26] (Ryc. 5.), z ujściem 
wewnętrznym w dowolnym miejscu kanału odbytu lub odbytnicy. 
Wymykają się one z dotychczas stosowanej klasyfikacji Parksa [27]. 

Praktyczne zastosowanie w ich opisie znajduje uzupełniająca ją (Ryc. 
6.) klasyfikacja The American Gastroenterology Association (AGA), 

ryc. 2.  Aktywność mezenchymalnych komórek macierzystych w zależności od mikrośrodowiska; a. fenotyp przeciwzapalny b. fenotyp prozapalny. MKM – mezenchymalna komórka 
macierzysta, ang. MSC; KSPS – komórka supresorowa pochodzenia szpikowego; Il-6 – interleukina 6; Il-8 – interleukina 8; HGF – (ang. hepatocyte growth factor) czynnik wzrostu 
hepatocytów; TNF-alfa – (ang. tumor necrosis factor) czynnik martwicy nowotworów; TNFR – receptor dla TNFa; PGE2 – prostaglandyna E2; IDO – (ang. indoleamine 2,3-dioxygenase) 
dioksygenaza indoloaminy; IFN-g – interferon gamma; CXCL3 – chemokiny (typu C-X-C) promujące powstawanie KSPS; CCL2, CCL3, CCL12 – chemokiny (typu C-C) stymulujące 
gojenie w miejscu urazu; TGF-b1 – (ang. transforming growth factor b1) transformujący czynnik wzrostu b1; TSG-6 – (ang. tumor necrosis factor-inducible gene 6) czynnik hamujący 
dojrzewanie i aktywację komórek dendrytycznych; GM-CSF – (ang. granulocyte macrophage – colony stimulating factor) granulocytarny czynnik stymulujący budowanie kolonii 
makrofagów; TLR2, TLR4 – (ang. toll-like ligand receptors) rodzina receptorów, wyzwalających kaskadę chemokin i cytokin zaangażowanych w inicjację odpowiedzi zapalnej; 
MIF – (ang. macrophage inhibitory factor) czynnik hamujący makrofagi; LPS – lipopolisacharydy.

A B

ryc. 3.  Źródła pozyskiwania komórek macierzystych.
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Stosowanie tiopuryn (azatiopryny lub 6-merkaptopuryny) i doust-
nego takrolimusu nie przyniosło spodziewanych efektów. Bada-
nia dowodzą, że odsetek całkowitych lub częściowych zamknięć 
przetok (20–40%) nie różni się znamiennie od placebo [19, 33]. 
Wymienione leki stosowane są jednak często jako element terapii 
zachowawczej w połączeniu z terapią biologiczną, która okazała się 
skuteczna zarówno w indukcji, jak i podtrzymaniu remisji zmian 
okołoodbytniczych [26, 34–36], przynosząc przełom w leczeniu 
okołoodbytniczej choroby Crohna. Pozwala ona na uzyskanie po-
prawy u 86–88% pacjentów, w tym u połowy z nich na całkowite 
zamknięcie przetoki. 

Kombinacja drenażu i optymalnego leczenia zachowawczego oparte-
go na anty-TNF-alfa i immunomodulacji/immunosupresji wykazuje 
się większą skutecznością niż każda z tych terapii osobno [37, 38].

Niestety ze względu na rozwój przeciwciał przeciwko lekom bio-
logicznym, skutkujący utratą odpowiedzi klinicznej u blisko po-

czym aktualnie dysponujemy W leczeniu 
postaci okołoodbytniczej choroby 
crohna?

Zasady postępowania chirurgicznego zakładają, iż proste, niskie, 
bezobjawowe przetoki mogą być leczone metodą fistulotomii (roz-
cięcia kanału) lub fistulektomii (wycięcia przetoki). Nie dotyczy 
to jednak choroby Crohna. Przetoki w jej przebiegu, nawet naj-
prostsze, zawsze traktowane są jako złożone. Większość z nich, 
to przetoki powodujące objawy, wysokie, często rozgałęzione, 
z obszarami retencji i towarzyszącym zapaleniem w odbytnicy 
i otaczających tkankach.

Pierwszym i podstawowym elementem postępowania w leczeniu 
postaci przetokowej okołoodbytniczej choroby Crohna jest opa-
nowanie sepsy w tej okolicy (Ryc. 7.). Konieczne jest chirurgiczne 
zdrenowanie ropni i obszarów retencji (>2 cm) na przebiegu prze-
toki oraz drenaż nitkowy samej przetoki. Luźny seton, pozostawiony 
w głównym kanale przetoki nawet na wiele tygodni czy miesięcy, 
daje szansę na kontrolowanie procesu septycznego podczas dalsze-
go leczenia. Dużą rolę w ograniczaniu miejscowej sepsy odgrywają 
antybiotyki, metronidazol (750–1500 mg/dobę) i cyprofloksacyna 
(500–1000 mg/dobę), w terapii krótko- (1–2 tygodni) lub długoter-
minowej (12 tygodni w połączeniu z terapią biologiczną) [29]. Ba-
dania nie potwierdziły jednak ich skuteczności w gojeniu przetok 
[30, 31]. Antybiotyki nie powinny być stosowane samodzielnie, bez 
uprzedniego drenażu chirurgicznego i bez towarzyszącej terapii za-
chowawczej (biologicznej/immunomodulującej) [32]. 

ryc. 5.  Przetoka złożona w przebiegu choroby Crohna – wysoka (przecina zwieracz 
zewnętrzny powyżej 1/3 wysokości), rozgałęziona (dwa ujścia zewnętrzne).

ryc. 6.  Klasyfikacje opisujące przetoki w przebiegu choroby Crohna. Klasyfikacja 
Parksa: A. przetoki powierzchowne (proste), B. międzyzwieraczowe (złożone 
typu 1 wg Parksa), C. przezzwieraczowe (złożone typu 2 wg Parksa), 
D. nadzwieraczowe (złożone typu 3 wg Parksa), E. pozazwieraczowe (złożone typu 
4 wg Parksa). Klasyfikacja AGA: przetoki proste (zielone) i złożone (czerwone).

ryc. 4.  Zmiany okołoodbytnicze w przebiegu choroby Crohna; a. wyrośla skórne, 
b. owrzodzenie współistniejące z przetoką złożoną, c. ropień okołoodbytniczy 
z przetoką, d. zmiany zapalne (dermatitis) wokół odbytu z widocznym ujściem 
zewnętrznym przetoki w lewym przednim kwadrancie, e. przetoka 
z uwidocznionym kanałem, f. zwężenie odbytu.
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W tym kontekście naturalna wydaje się potrzeba poszukiwania 
nowych, alternatywnych rozwiązań terapeutycznych. Nie tylko 
skuteczniejszych i chroniących zwieracze, ale więcej – wspoma-
gających ich regenerację, a także intensyfikujących gojenie i ogra-
niczających procesy włóknienia w okolicy okołoodbytniczej, które 
aktualnie w związku z koniecznością wielokrotnych interwencji 

łowy pacjentów [36], wyniki tego schematu leczenia w dłuższej 
obserwacji nie są już tak dobre. 

Ostatecznie odsetek remisji klinicznych na terapii biologicznej oce-
niany jest na 48–53%, w tym tylko u 14–24% pacjentów zamknię-
cie przetoki udaje się potwierdzić w badaniach obrazowych [39, 
40]. Sprawia to, że blisko połowa chorych opornych na leczenie 
biologiczne wymaga dalszego leczenia – chirurgicznego.  

Wybór operacji naprawczej jest trudny. Zależy od stanu miej-
scowego, indywidualnej sytuacji pacjenta, tolerancji leczenia za-
chowawczego, a także od doświadczenia operatora. I mimo że 
metod jest kilka: od zamknięcia ujścia wewnętrznego przetoki 
płatem śluzówkowym i międzyzwieraczowego podwiązania ka-
nału przetoki (LIFT), poprzez metody fiberoskopowe (VAAFT) 
i laserowe (FiLAC), aż po zastosowanie zatyczek z tworzywa 
sztucznego, past i klejów tkankowych – żadna z nich nie jest do-
skonała. Metody małoinwazyjne, chroniące zwieracze, okazują 
się zbyt mało skuteczne (34–64% skuteczności, 37% nawrotów) 
[41]. Te radykalniejsze stwarzają ryzyko dodatkowego uszkodze-
nia zwieraczy (i tak już zwykle długotrwale objętych procesem 
chorobowym), co sprawia, że ryzyko nietrzymania stolca w tej 
grupie chorych sięga 59% [42]. Ostatecznie, często po licznych 
zabiegach, u chorych z licznymi powikłaniami znacznie pogar-
szającymi jakość życia, podejmowana jest decyzja o wyłonieniu 
stomii lub proktektomii [23].

ryc. 7.  Schemat postępowania w leczeniu przetok okołoodbytniczych w przebiegu 
choroby Crohna.

tab. i.  Opublikowane i toczące się badania z miejscowym zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych w przebiegu 
choroby Crohna.

lp autor rok rodzaj badania interWencja typ i źródło 
komórek

skuteczność % 
zaGojeń

bezpieczeństWo

1 Garcia-Olmo i wsp. [44] 2003 Opis przypadku Miejscowa iniekcja

Autologiczne 
z tkanki 
tłuszczowej

100%

Ropnie okołoodbytnicze 
/ ból okolicy odbytu

2 Garcia-Olmo i wsp. [8] 2005 Faza I Miejscowa iniekcja 3x106 kom.
mac.

75% po 8 tyg.

3 Garcia-Olmo i wsp. [9] 2009 Faza II b Miejscowa iniekcja 2x106 kom.
mac. + klej versus klej

71% po 8 tyg.

4 Cho i wsp. [10] 2013 Faza I Miejscowa iniekcja 1x107 lub 
2x107 lub 4x107

30% po 8 tyg.

5 Lee i wsp. [12] 2013 Faza II Miejscowa iniekcja 3x107 lub 
6x107

82% po 8 tyg. 
88% po 1 roku

6 Cho i wsp. [11] 2015 Faza II Miejscowa iniekcja 9-42x107 83% po 2 latach

7 Cicciocippo i wsp. [13] 2011 otwarte Miejscowa iniekcja 1,5-3 x107 Autologiczne 
ze szpiku

67% po 8 tyg. 
100% po 1 roku

Ropnie okołoodbytnicze 
/ proktalgia

8 De la Portilla i wsp. [14] 2013 Faza II a Miejscowa iniekcja 2x106 lub 
4x106 

Allogeniczne  
z tkanki tłuszczowej

56,3% po 24 tyg. 
69,2% poprawa

9 Panes i wsp. [15] 2016 Faza III Miejscowa iniekcja 12x107 lub 
placebo 

Allogeniczne 
z tkanki tłuszczowej

50% w 24 tyg.

10 Molendijk i wsp. [17] 2015 otwarte Miejscowa iniekcja 1x107 lub 
3x107 lub 9x107

Allogeniczne 
ze szpiku

20%, 40%, 80%, 
zależnie od dawki 
po 12 tyg.

11 Dietz i wsp. [18] 2017 Faza I Miejscowa iniekcja 2x106 na 
zatyczce GoreBioA

Autologiczne 
z tkanki tłuszczowej

83% po 24 tyg.

12 Panes i wsp. [16] 2018 Faza III Miejscowa iniekcja Allogeniczne 
z tkanki tłuszczowej

59% po 52 tyg.

13 Herreros i wsp. [45] 2012 Faza III Miejscowa iniekcja Autologiczne  
z tkanki tłuszczowej 
+ klej tkankowy

57,1% (komórki), 
52,4% (komórki + klej)
i 37,3% (klej) po 52 tyg.

14 NCT01915927 - Faza III Miejscowa iniekcja na zatyczce Autologiczne  
z tkanki tłuszczowej 
+ zatyczka

Badanie w trakcie

15 NCT03279081 - Faza III Miejscowa iniekcja 12x107 lub 
placebo

Allogeniczne 
 z tkanki tłuszczowej

Badanie w trakcie; rekrutacja pacjentów
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podkreślić, że uzyskanie tkanki tłuszczowej od pacjenta z chorobą 
Crohna bywa czasem wyzwaniem.

Od kilku lat trwają intensywne badania nad wykorzystaniem allo-
geniczych mezenchymalnych komórek macierzystych pobranych 
od zdrowych dawców i namnożonych w warunkach laboratoryj-
nych. Zaletą takiego preparatu jest ściśle określona liczba komó-
rek, o stabilnym fenotypie i dobrej żywotności w 1 ml podawanego 
roztworu. Są już dostępne pierwsze wyniki badań z ich zastoso-
waniem, wykazujące skuteczność w gojeniu trudnych, opornych 
na dotychczasowe leczenie przetok złożonych zarówno w obser-
wacji krótko-, jak i długoterminowej [15, 16]. 

W obserwacji 6-miesięcznej odsetek całkowitych remisji potwier-
dzonych klinicznie i obrazowo (w RM miednicy) sięgał 51%, stwier-
dzanych klinicznie – 57%, a pozytywną odpowiedź na leczenie 
(z co najmniej 50% poprawą) zanotowano u 70% pacjentów leczo-
nych komórkami macierzystymi [15]. Efekt utrzymywał się. Po roku 
obserwacji dochodziło nawet do zwiększenia odsetka całkowitych 
remisji do 56,3% i remisji klinicznych do 59,2% [16].

Wydaje się, że w tej trudnej populacji pacjentów z przetokami złożo-
nymi niereagującymi na żadną z dotychczasowych terapii konwen-
cjonalnych jest to wynik bardzo obiecujący i komórki macierzyste 
można uznać za małoinwazyjną alternatywę dostępnego dziś lecze-
nia. Co ciekawe, stwierdzono także synergiczne działanie komórek 
macierzystych z otrzymywanym przez pacjentów leczeniem towa-
rzyszącym, mimo uprzedniej jego nieskuteczności. Odsetek remisji 
uzyskanych w grupie pacjentów leczonych terapią biologiczną i im-
munomodulującą sięgał 67% w porównaniu do 54% u chorych bez 
żadnego dodatkowego leczenia choroby zasadniczej [15].

Leczenie z zastosowaniem MSC wykazuje się skutecznością więk-
szą niż którakolwiek z dotychczas stosowanych metod [1, 2], nie-
zależnie od pochodzenia komórek (tłuszcz lub szpik kostny i au-
tologiczne versus allogeniczne), przy łącznym odsetku nawrotów 
nieprzekraczającym 16% po 1 roku [1]. Wg metaanalizy [46] od-
setek przeżyć wolnych od nawrotu choroby po leczeniu MSC wy-
nosił 91% w ciągu 1 roku, 57% w ciągu 3 lat i 19% w ciągu 5 lat.  
Czy jednak komórki macierzyste dają poprawę długoterminową? 
Tego nie wiadomo. Nie ma jeszcze badań oceniających długoter-
minową (ponad 2-letnią) skuteczność metody. Konieczna jest też 
ocena wpływu okresowego podawania komórek macierzystych 
jako terapii podtrzymującej remisję. 

bezpieczeństWo metody

Odsetek zdarzeń niepożądanych związanych z podaniem komórek 
macierzystych nie jest duży i sięga 17%. Najczęściej raportowanymi 
zdarzeniami niepożądanymi związanymi z podaniem komórek ma-
cierzystych (których częstość wynosi 8–9%) są: ropień okołoodbyt-
niczy, proktalgia oraz infekcje gardła. Większość z nich ma niewielkie 
nasilenie. Poważne działania niepożądane są rzadkie i związane raczej 
z zaostrzeniem choroby zasadniczej. Ich częstość nie przekracza 12%.

Z dotychczas dostępnych danych wiadomo, iż mezenchymalne komór-
ki macierzyste nie wykazują toksyczności, nawet przy wielokrotnym 
podaniu. Nie są genotoksyczne, nie mają negatywnego wpływu na roz-
ród i rozwój potomstwa. Nie oddziałują też na procesy nowotworze-
nia. Wszystkie te aspekty ich działania nadal są przedmiotem badań.

chirurgicznych u ponad 90% pacjentów [20], decydują o ostatecz-
nie złym wyniku czynnościowym leczenia. 

czy komórki macierzyste są odpoWiedzią 
na nasze potrzeby W leczeniu 
przetokoWej postaci choroby crohna?

Mimo iż patogeneza przetok w przebiegu choroby Crohna nie 
została do końca poznana, wiadomo, że w mechanizmie ich po-
wstawania kluczowe znaczenie ma defekt śródbłonka jelitowego, 
objętego toczącym się procesem zapalnym [43]. Dlatego mezen-
chymalne komórki macierzyste ze swoim przeciwzapalnym, im-
munomodulującym i regeneracyjnym potencjałem wydawały się 
być optymalną opcją terapeutyczną w ich leczeniu. Koncepcja ta 
została potwierdzona już we wczesnych badaniach I i II fazy, któ-
re wykazały ponad 70% zamknięć przetok w ciągu 8 tygodni [8, 9] 
i 56% odsetek całkowitych zagojeń w 6-miesięcznej obserwacji [14]. 

Od tego czasu w literaturze pojawiło się wiele badań oceniających 
skuteczność mezenchymalnych komórek macierzystych, a część 
z nich, zwłaszcza randomizowanych, kontrolowanych placebo 
z długoterminową obserwacją, nadal się toczy (Tab. I.). Początko-
wo wykorzystywano komórki autologiczne pobierane od pacjenta 
i opracowywane bezpośrednio przed zabiegiem przeszczepienia. 
Zarówno komórki pochodzące ze szpiku [13], jak i te z tkanki tłusz-
czowej [9, 10, 18] wykazały się zbliżoną skutecznością – 67–71%  
zagojeń w ciągu pierwszych 8 tygodni i ponad 80% w obserwacji 
rocznej i 2-letniej [11, 12]. 

Obecnie w większości badań eksperymentalnych wykorzystuje się 
komórki pobierane z tkanki tłuszczowej, głównie ze względu na 
jej szeroką dostępność i stosunkowo łatwe, nieobciążone poważ-
niejszymi powikłaniami, pobranie (zabieg liposukcji). Choć trzeba 

ryc. 8.  Procedura podania komórek macierzystych.
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Istotnym elementem procedury jest zamknięcie ujścia wewnętrz-
nego. W miarę możliwości powinno to być proste, szczelne zeszy-
cie szwem ciągłym, rozpuszczalnym (monofilament 2.0 lub 3.0), 
co umożliwia podanie w tę okolicę komórek macierzystych, co jest 
trzecim i ostatnim etapem procedury chirurgicznej (Ryc. 8.). Roz-
twór komórek macierzystych (autologicznych lub allogenicznych) 
wstrzykiwany jest podśluzówkowo wokół ujścia wewnętrznego 
(w ilości ⅓–½ całkowitej objętości preparatu) oraz śródściennie 
wzdłuż całej długości kanału przetoki. Procedurę kończy złożenie 
luźnego opatrunku, bez pozostawiania setonu w odbytnicy i bez 
stosowania preparatów dezynfekujących ani żadnych innych środ-
ków, które mogłyby wpływać toksycznie na komórki macierzyste 
(szczególnie przeciwwskazana jest woda utleniona). 

czy komórki macierzyste spełniły nasze 
oczekiWania?

Nasze poszukiwania nowych metod leczenia okołoodbytniczej cho-
roby Crohna skupiają się nie tylko na tym, aby metoda była bezpiecz-
na i skuteczna w indukcji gojenia przetok, zwłaszcza tych złożonych. 
Powinna też podtrzymywać remisję i mieć jak najniższy odsetek na-
wrotów w długoterminowej obserwacji; chronić zwieracze, a opty-
malnie nawet wspomagać ich regenerację po uszkodzeniach zwią-
zanych w poprzednimi interwencjami i samą chorobą zasadniczą. 
Pożądana byłaby minimalizacja włóknienia w tej trudnej okolicy, 
a być może nawet wspomaganie gojenia innych zmian okołoodbytni-
czych. Sama procedura chirurgiczna powinna być prosta w wykona-
niu i powtarzalna, co daje szansę na jej szerokie rozpowszechnienie. 

jak WyGląda procedura chirurGiczna?

Mimo iż zabiegi miejscowego podania komórek macierzystych do 
przetok wykonuje się od kilku lat, dopiero niedawno zaproponowany 
został jednolity, zwalidowany protokół procedury chirurgicznej [47].

Kluczowe znaczenie przed planowaną interwencją chirurgiczną 
ma dokładna lokalizacja i klasyfikacja przetoki. Z tego powodu 
konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego badania fizykal-
nego w znieczuleniu, z możliwością ewentualnego drenażu ropni 
i obszarów retencji na przebiegu przetoki, a w przypadku szero-
kiego kanału przetoki, także drenażu nitkowego samej przetoki. 

W przebiegu pozabiegowym można kontynuować leczenie miejsco-
we zmian zapalnych w odbytnicy oraz antybiotykoterapię typową 
dla choroby Crohna (metronidazol 3 x 500 mg i cyprofloksacyna 
2 x 500 mg p.o.) leczniczo, 7–10 dni. Zwężenie odbytu nieustępu-
jące pod wpływem leczenia zachowawczego powinno być rozsze-
rzone endoskopowo. Sama procedura chirurgiczna miejscowego 
podania komórek macierzystych przeprowadzana jest w znieczu-
leniu podpajęczynówkowym lub ogólnym, w ułożeniu ginekolo-
gicznym i trwa ok. 30–40 minut.

Pierwszym i podstawowym jej etapem jest dokładne wyłyżeczko-
wanie wszystkich kanałów przetoki, aż do ujścia wewnętrznego, 
w celu usunięcia wyścielającego go nabłonka i nagromadzonych 
tkanek martwiczych. O dobrze przeprowadzonym oczyszczeniu 
świadczy wypływ krwistej treści z kanału. Etap ten kończy obfite 
płukanie wszystkich kanałów przetoki roztworem soli fizjologicznej. 

ryc. 9.  Algorytm postepowania w terapii przetok w przebiegu choroby Crohna, uwzględniający leczenie komórkami macierzystymi (wg Bouchard 2018).
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i precyzujące do niego ścisłe wskazania (Ryc. 9.). Niemniej jed-
nak określenie optymalnego profilu pacjenta do tej terapii jest 
jeszcze kwestią czasu. Konieczne są badania standaryzujące 
technikę podawania komórek macierzystych do kanałów przetok 
w przypadku przetok rozgałęzionych – optymalne dawki i miej-
sca iniekcji dla uzyskania najlepszego efektu. Reasumując, ist-
nieje jeszcze dużo niewiadomych odnośnie zastosowania MSC, 
ale niewątpliwie jest to jedna z bardzo obiecujących opcji w le-
czeniu okołoodbytniczej choroby Crohna. Nie na wszystkie py-
tania znamy jeszcze odpowiedzi. Badania wciąż się toczą. Ocena 
miejsca komórek macierzystych w standardach postępowania 
wymaga jeszcze czasu, większej liczby pacjentów i większego 
doświadczenia z metodą. 

podsumoWanie

Mezenchymalne komórki macierzyste dzięki swojej multipoten-
cjalności, plastyczności, właściwościom immunoregulacyjnym 
i regeneracyjnym oraz stosunkowo łatwej dostępności mają wiel-
ki potencjał terapeutyczny w leczeniu postaci okołoodbytniczej 
choroby Crohna.

Stosowane w postaci miejscowych iniekcji, po odpowiednim przy-
gotowaniu chirurgicznym przetoki, stanowią obiecujące narzędzie 
terapeutyczne w leczeniu opornej przetokowej choroby okołood-
bytniczej – o dużej skuteczności w indukcji gojenia i korzystnym 
profilu bezpieczeństwa. 

Na tę chwilę nie dysponujemy jednak wystarczającymi dowodami 
z badań naukowych, żeby uzyskać jednoznaczną opinię na temat 
zastosowania komórek macierzystych w leczeniu okołoodbytni-
czej chorobie Crohna. 

Istniejące wyniki badań są zachęcające, jednak nie pozwalają one 
jeszcze odpowiedzieć na wszystkie pytania i wysunąć jednoznacz-
nych wniosków. Najbliższe lata powinny przynieść wyjaśnienie. 
Niewątpliwie jednak, informacje uzyskane z aktualnie toczących 
się i przyszłych badań mają szansę zrewolucjonizować nasze po-
dejście do leczenia przetok okołoodbytniczych w chorobie Crohna.

Z dotychczasowych doniesień sądzić można, że miejscowe podanie 
komórek mezenchymalnych spełnia znaczną część tych założeń. Ko-
mórki macierzyste są skuteczne w ponad połowie przypadków naj-
trudniejszych przetok, w których żadna z dotychczasowych metod 
nie przyniosła efektu, i efekt ich działania utrzymuje się w obserwa-
cji 2-letniej. Ryzyko zdarzeń niepożądanych jest relatywnie niskie 
i brak jest działań niepożądanych związanych z samymi komórka-
mi macierzystymi. Procedura chirurgiczna jest stosunkowo prosta, 
a właściwe jej wykonanie gwarantuje oszczędzenie zwieraczy. Bada-
nia na modelach eksperymentalnych wykazały skuteczność MSC 
w intensyfikacji procesów gojenia poprzez zwiększoną reepite-
lializację, namnażanie komórek i nasilenie angiogenezy [48, 49]. 
Dostępne już badania histopatologiczne tkanek z okolicy poda-
nia komórek macierzystych [50] potwierdzają: znaczny wzrost 
liczby włókien kolagenowych i fibroblastów, obecność nabłon-
ka warstwowego o prawidłowej ultrastrukturze oraz mięśniówkę 
gładką o zwartej budowie i różnokierunkowym przebiegu włókien 
przy braku jakichkolwiek cech odrzucenia wszczepionych MSC 
– w próbkach pobieranych 1 miesiąc i 2 lata po podaniu komórek 
macierzystych. Sugeruje to, iż w niedalekiej przyszłości mamy szan-
sę wykazać pozytywny wpływ komórek macierzystych na gojenie 
tkanek okołoodbytniczych oraz jakość zwieraczy także w długo-
terminowej obserwacji klinicznej. 

Analiza literatury i obserwacja kliniczna prowadzą jednak do wnio-
sku, iż potencjał zastosowania komórek macierzystych nie jest 
w pełni wykorzystany. Z chirurgicznego punktu widzenia ograni-
czeniem metody aplikacji komórek macierzystych w okolicę oko-
łoodbytniczą jest płynna konsystencja preparatu, która powodu-
je trudne do przewidzenia i oszacowania straty podczas podania 
oraz zbyt mały odsetek przeżywających komórek w samej prze-
toce po podaniu. Zmniejsza to znacząco biodostępność komórek 
macierzystych, a co za tym idzie, skuteczność zabiegu. Komórki 
macierzyste nie mają wystarczającego podparcia strukturalnego 
i dostępu do substancji odżywczych, które pozwoliłyby im prze-
trwać pierwsze dni, zanim dotrą tam nowotworzące się naczynia 
i ich pełny potencjał będzie możliwy do wykorzystania.

Pojawiają się już pierwsze algorytmy postępowania [32] uwzględ-
niające leczenie mezenchymalnymi komórkami macierzystymi 

PIŚMIENNICTWO:
1. Qiu Y., Li M.Y., Feng T., Feng R., Mao R., Chen B.L., He Y., Zeng Z.R., Zhang 

S.H., Chen M.H.: Systematic review with meta-analysis: the efficacy and safe-
ty of stem cell therapy for Crohn’s disease Stem Cell Res Ther., 2017; 8(1): 136. 

2. Lightner A.L., Wang Z., Zubair A.C., Dozois E.J.: A Systematic Review and 
Meta-analysis of Mesenchymal Stem Cell Injections for the Treatment of Pe-
rianal Crohn’s Disease: Progress Made and Future Directions. Dis Colon Rec-
tum., 2018; 61(5): 629–640.

3. Kolf C.M., Cho E., Tuan R.S.: Mesenchymal stromal cells. Biology of adult 
mesenchymal stem cells: regulation of niche, self-renewal and differentiation. 
Arthritis Res Ther., 2007; 9(1): 204.

4. Le Blanc K., Davies L.C.: Mesenchymal stromal cells and the innate immune 
response. Immunol Lett. 2015; 168(2): 140–146. 

5. Le Blanc K., Mougiakakos D.: Multipotent mesenchymal stromal cells and the 
innate immune system, Nat. Rev. Immunol., 2012; 12: 383–396.

6. Chen X., Armstrong M.A., Li G.: Mesenchymal stem cells in immunoregula-
tion. Immunol Cell Biol, 2006; 84: 413–421.

7. Lin L., Du L.: The role of secreted factors in stem cells-mediated immune re-
gulation. Cell Immunol., 2018; 326: 24–32.

8. Garcia-Olmo D., Garcia-Arranz M., Herreros D. i wsp.: A phase I clinical trial 
of the treatment of Crohn’s fistula by adipose mesenchymal stem cell trans-
plantation. Dis Colon Rectum., 2005; 48: 1416–1423. 

9. Garcia-Olmo D., Herreros D., Pascual M. i wsp.: Treatment of enterocutaneous 
fistula in Crohn’s Disease with adipose-derived stem cells: a comparison of pro-
tocols with and without cell expansion. Int J Colorectal Dis., 2009; 24: 27–30. 

10. Cho Y.B., Lee W.Y., Park K.J. i wsp.: Autologous adipose tissue-derived stem 
cells for the treatment of Crohn’s fistula: a phase I clinical study. Cell Trans-
plant., 2013; 22: 279–285.

11. Cho Y.B., Park K.J., Yoon S.N. i wsp.: Long-term results of adipose-derived 
stem cell therapy for the treatment of Crohn’s fistula. Stem Cells Transl Med., 
2015; 4: 532–537. 

12. Lee W.Y., Park K.J., Cho Y.B. i wsp.: Autologous adipose tissue-derived stem 
cells treatment demonstrated favorable and sustainable therapeutic effect for 
Crohn’s fistula. Stem Cells., 2013; 31: 2575–2581. 

13. Ciccocioppo R., Bernardo M.E., Sgarella A. i wsp.: Autologous bone marrow-
derived mesenchymal stromal cells in the treatment of fistulising Crohn’s di-
sease. Gut., 2011; 60: 788–798. 



WWW.PPCH.PL46

artykuł przeglądowy / review article

14. De la Portilla F., Alba F., Garcia-Olmo D. i wsp.: Expanded allogeneic adipo-
sederived stem cells (eASCs) for the treatment of complex perianal fistula in 
Crohn’s disease: results from a multicenter phase I/IIa clinical trial. Int J Co-
lorectal Dis., 2013; 28: 313–323. 

15. Panés J., García-Olmo D., Van Assche G. et al.: Expanded allogeneic adipo-
sederived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas in 
Crohn’s disease: a phase 3 randomised, double-blind controlled trial. Lancet., 
2016; 388: 1281–1290.

16. Panés J., García-Olmo D., Van Assche G., Colombel J.F., Reinisch W., Baum-
gart D.C., Dignass A., Nachury M., Ferrante M., Kazemi-Shirazi L., Grimaud 
J.C., de la Portilla F., Goldin E., Richard M.P., Diez M.C., Tagarro I., Leselbaum 
A., Danese S.: ADMIRE CD Study Group Collaborators. Long-term Efficacy 
and Safety of Stem Cell Therapy (Cx601) for Complex Perianal Fistulas in Pa-
tients with Crohn’s Disease. Gastroenterology, 2018; 154(5): 1334–1342.e4.

17. Molendijk I., Bonsing B.A., Roelofs H. i wsp.: Allogeneic bone marrow-deri-
ved mesenchymal stromal cells promote healing of refractory perianal fistu-
las in patients with Crohn’s disease. Gastroenterology, 2015; 149: 918–927.e6. 

18. Dietz A.B., Dozois E.J., Fletcher J.G., Butler G.W., Radel D., Lightner A.L., Dave 
M,, Friton J., Nair A., Camilleri E.T., Dudakovic A., van Wijnen A.J., Faubion 
W.A.: Autologous Mesenchymal Stem Cells, Applied in a Bioabsorbable Ma-
trix, for Treatment of Perianal Fistulas in Patients With Crohn’s Disease. Ga-
stroenterology, 2017; 153(1): 59–62. e2.

19. Sandborn W.J., Present D.H., Isaacs K.L. i wsp.: Tacrolimus for the treatment 
of fistulas in patients with Crohn’s disease:6 Canadian Journal of Gastroente-
rology and Hepatology a randomized, placebo-controlled trial. Gastroentero-
logy, 2003; 125(2): 380–388.

20. Schwartz D.A., Loftus E.V. Jr, Tremaine W.J. et al.: The natural history of fi-
stulizing Crohn’s disease in Olmsted County, Minnesota. Gastroenterology, 
2002; 122: 875–880.

21. Tang L.Y., Rawsthorne P., Bernstein C.N.: Are perineal and luminal fistulas 
associated in Crohn’s disease? A population-based study. Clin Gastroenterol 
Hepatol., 2006; 4(9): 1130–1134. 

22. Wallenhorst T., Brochard C., Bretagne J.F., Bouguen G., Siproudhis L.: Crohn’s 
disease: is there any link between anal and luminal phenotypes? Int J Colorec-
tal Dis., 2016; 31(2): 307–311.

23. Gecse K.B., Bemelman W., Kamm M.A. et al.: A global consensus on the clas-
sification, diagnosis and multidisciplinary treatment of perianal fistulising 
Crohn’s disease. Gut., 2014; 63: 1381–1392. 

24. Eglinton T.W., Barclay M.L., Gearry R.B., Frizelle F.A.: The spectrum of peria-
nal Crohn’s disease in a population-based cohort. Dis Colon Rectum, 2012; 
55: 773–777.

25. Rankin G.B., Watts H.D., Melnyk C.S., Kelley M.L. Jr.: National Cooperative 
Crohn’s Disease Study: extraintestinal manifestations and perianal complica-
tions, Gastroenterology, 1979; 77(4): 914–920.

26. Sands B.E., Anderson F.H., Bernstein C.N., Chey W.Y., Feagan B.G., Fedorak 
R.N. i wsp.: Infliximab maintenance therapy for fistulizing Crohn’s disease. N 
Engl J Med., 2004; 350(9): 876–885.

27. Parks A.G., Gordon P.H., Hardcastle J.D.: A classification of fistula in ano. Bri-
tish Journal of Surgery, 1976; 63(1): 1–12.

28. American Gastroenterological Association Clinical Practice Committee: Ame-
rican Gastroenterological Association medical position statement: perianal 
Crohn’s disease. Gastroenterology, 2003; 125(5): 1503–1507.

29. Dewint P., Hansen B.E., Verhey E. i wsp.: Adalimumab combined with cipro-
floxacin is superior to adalimumab monotherapy in perianal fistula closure in 
Crohn’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (ADA-
FI). Gut, 2014; 63: 292–299.

30. Prantera C., Berto E., Scribano M.L., Falasco G.: Use of antibiotics in the treat-
ment of active Crohn’s disease: experience with metronidazole and ciprofloxa-
cin. Italian Journal of Gastroenterology and Hepatology, 1998; 30(6): 602–606.

31. Thia K.T., Mahadevan U., Feagan B.G. i wsp.: Ciprofloxacin or metronidazole 
for the treatment of perianal fistulas in patients with Crohn’s disease: a ran-
domized, double−blind, placebo−controlled pilot study, Inflammatory Bowel 
Diseases, 2009; 15(1): 17–24.

32. Bouchard D., Pigot F., Staumont G., Siproudhis L., Abramowitz L., Benfredj P., 
Brochard C., Fathallah N., Faucheron J.L., Higuero T., Panis Y., de Parades V., 
Vinson-Bonnet B., Laharie D.: Management of anoperineal lesions in Croh-
n’s disease: a French National Society of Coloproctology national consensus. 
Tech Coloproctol., 2018; 22(12): 905–917.

33. Pearson D.C., May G.R., Fick G.H., Sutherland L.R.: Azathioprine and 6-mer-
captopurine in Crohn disease. A Metaanalysis. Annals of Internal Medicine, 
1995; 123(2): 132–142.

34. Colombel J.F., Schwartz D.A., Sandborn W.J. i wsp.: Adalimumab for the tre-
atment of fistulas in patients with Crohn’s disease. Gut, 2009; 58(7): 940–948.

35. Hinojosa J., Gomollón F., García S., Bastida G., Cabriada J.L., Saro C., Ceballos D., 
Peñate M., Gassull M.A.: Spanish Scientific Group on Crohn’s Disease and Ulcera-
tive Colitis. Efficacy and safety of short-term adalimumab treatment in patients with 
active Crohn’s disease who lost response or showed intolerance to infliximab: a pro-
spective, open label, multicentre trial. Aliment Pharmacol Ther., 2007; 25(4): 409–418.

36. Duff S., Sagar P.M., Rao M., Dolling S., Sprakes M., Hamlin P.J.: Infliximab 
and surgical treatment of complex anal Crohn’s disease. Colorectal Dis, 2012; 
14: 972–976.

37. El-Gazzaz G., Hull T., Church J.M.: Biological immunomodulators improve 
the healing rate in surgically treated perianal Crohn’s fistulas. Colorectal Dis, 
2012, 14: 1217–1223.

38. Hyder S.A., Travis S.P., Jewell D.P., Mortensen N.J.M., George B.D.: Fistulizing 
anal Crohn’s disease: results of combined surgical and infliximab treatment. 
Dis Colon Rectum, 2006; 49: 1837–1841.

39. Erzin Y., Ercaliskan K., Hatemi I., Atay K., Bozcan S., Demir N., Celik A.: P334 
Evolution of a long-term follow-up cohort of Crohn’s disease with complex 
perianal fistula: from antibiotic to combined AZA and anti-TNF based tre-
atment ending up clinical and radiological healing with or without stoma. J 
Crohns Colitis, 2016; 10 Suppl: S262.

40. Erzin Y., Ercaliskan A., Hatemi I., Eyice D., Baca B., Demir N., Celik A.: P295 
What is our success on complex perianal fistula healing in the clinic? From 
antibiotic to combined anti-TNF based treatment, ending with or without ile-
ostomy. J Crohns Colitis, 2014; 8 Suppl: S186–S187.

41. Soltani A., Kaiser A.M.: Endorectal advancement flap for cryptoglandular or 
Crohn’s fistula-in-ano. Dis Colon Rectum., 2010; 53(4): 486–495.

42. Panes J., Reinisch W., Rupniewska E., Khan S., Forns J., Khalid J.M., Bojic D., 
Patel H.: Burden and outcomes for complex perianal fistulas in Crohn’s di-
sease: Systematic review. World J Gastroenterol., 2018, 24(42): 4821–4834.

43. Scharl M., Rogler G.: Pathophysiology of fistula formation in Crohn’s disease. 
World J Gastrointest Pathophysiol, 2014; 5: 205–212.

44. García-Olmo D., García-Arranz M., García L.G., Cuellar E.S., Blanco I.F., Pria-
nes L.A., Montes J.A., Pinto F.L., Marcos D.H., García-Sancho L.: Autologous 
stem cell transplantation for treatment of rectovaginal fistula in perianal Crohn’s 
disease: a new cell-based therapy. Int J Colorectal Dis., 2003; 18(5): 451–454.

45. Herreros M.D., Garcia-Arranz M., Guadalajara H., De La-Quintana P., Garcia-
-Olmo D.: Autologous expanded adipose-derived stem cells for the treatment 
of complex cryptoglandular perianal fistulas: a phase III randomized clinical 
trial (FATT 1: fistula advanced therapy trial and long-term evaluation), Dise-
ases of the Colon and Rectum., 2012; 55(7): 762–772.

46. Burt R.K., Craig R.M., Milanetti F. i wsp.: Autologous nonmyeloablative hema-
topoietic stem cell transplantation in patients with severe anti-TNF refractory 
Crohn disease: long-term follow-up. Blood., 2010; 116: 6123–6132. 

47. Molendijk I. van der Meulen-de Jong A.E., Verspaget H.W., Veenendaal R.A., 
Hommes D.W., Bonsing B.A., Peeters K.C.M.J.: Standardization of mesenchy-
mal stromal cell therapy for perianal fistulizing Crohn’s disease. Eur J Gastro-
enterol Hepatol. 2018; 30(10): 1148–1154.

48. Wu Y., Chen L., Scott P.G., Tredget E.E.: Mesenchymal stem cells enhance wound 
healing through differentiation and angiogenesis. Stem Cells., 2007; 25: 2648–2659.

49. Chen L., Tredget E.E., Wu P.Y., Wu Y.: Paracrine factors of mesenchymal stem 
cells recruit macrophages and endothelial lineage cells and enhance wound 
healing PLoS ONE., 2008; 3: e1886–1894.

50. García-Arranz M., Gómez-Pinedo U., Hardisson D., Herreros D., Guadalajara 
H., García-Gómez I., García-Verdugo J.M., García-Olmo D.: Histopathological 
analysis of human specimens removed from the injection area of expanded 
adipose-derived stem cells. Histopathology, 2010; 56(7): 979–982. 



47POL PRZEGL CHIR, 2020: 92 (1): 38–47

artykuł przeglądowy / review article

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 5150                Liczba stron: 10                 Tabele: 1                 Ryciny: 9                 Piśmiennictwo: 50

10.5604/01.3001.0013.2390   Table of content: https://ppch.pl/issue/12552

Copyright © 2020 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

The content of the journal „Polish Journal of Surgery” is circulated on the basis of the Open Access which means free and 
limitless access to scientific data.

This material is available under the Creative Commons – Attribution 4.0 GB. The full terms of this license are available on: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Dr n. med. Katarzyna Borycka-Kiciak; Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP Szpital 
im. Prof. Orłowskiego; Ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa, Polska; tel.: 22 58 41 130; e-mail: kborycka@interia.pl

Borycka-Kiciak K., Pietrzak A., Kielar M., Tarnowski W.: Mesenchymal stem cells for the treatment of complex perianal 
fistulas in patients with Crohn disease; Pol Przegl Chir 2020: 92 (1): 38–47


