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Streszczenie: Orodkowy uk³ad nerwowy (OUN) postrzegany jest jako nadrzêdny uk³ad w organizmie,
który pe³ni kluczow¹ rolê regulacyjn¹ i decyzyjn¹ na poziomie wielouk³adowym i behawioralnym.
Rozpowszechnienie schorzeñ obejmuj¹cych OUN, przy jednoczesnym braku skutecznej terapii, rodzi
pytania o mo¿liwoæ zachowania lub odtworzenia funkcji nerwowych si³ami organizmu. Obecnoæ heterogennej populacji komórek macierzystych (KM) i progenitorowych w ró¿nych obszarach siatkówki
oka i mózgu jest dobrze udokumentowana. Potwierdzono tak¿e zwi¹zek mobilizacji KM ze szpiku
kostnego do krwi obwodowej z uszkodzeniem struktur nerwowych. Niedawne odkrycia wykazuj¹ce
obecnoæ w siatkówce oka oraz mobilizowanej krwi obwodowej bardzo ma³ych, podobnych do embrionalnych komórek o cechach pluripotencjalnych wskazuj¹ na teoretycznie nieograniczone potencjalne
mo¿liwoci naprawcze organizmu. Niemniej jednak, mechanizm dzia³ania KM w procesie regeneracji
uszkodzonej tkanki nerwowej wymaga dalszych badañ.
S³owa kluczowe: orodkowy uk³ad nerwowy (OUN), komórki macierzyste (KM), regeneracja, siatkówka oka, szpik kostny, VSEL SCs.
Summary: Central nervous system (CNS) is seen as crucial in the organism and plays critical role in
regulation and decision making processes on multisystem and behavioral level. The variety of diseases
affecting CNS, and lack of effective therapy raises a question of chance of maintenance or recovery of the
nervous function within the organism own forces. The presence of heterogenic population of stem (SCs)
and progenitor cells in various regions of the retina and brain is well documented. It has been also proved
an association between SC mobilization from bone marrow into peripheral blood with nervous tissue
injury. The recent discoveries indicating presence of very small embryonic-like, pluripotential stem cells
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within retina and mobilized peripheral blood suggest theoretically unlimited potential for self-repair of the
organism. Nevertheless, the mechanism of SC action in the process of self regeneration of damaged
nervous tissue remains to be elucidated.
Key words: central nervous system, stem cells, regeneration, retina, bone marrow, VSEL SCs.

WPROWADZENIE
W pe³ni wykszta³cony organizm, narz¹d oraz poszczególne tkanki powstaj¹ z
komórek macierzystych (KM). KM utrzymuj¹ w równowadze kompartmenty komórek
somatycznych w organizmie i s¹ odpowiedzialne za procesy odnowy i regeneracji
narz¹dów i tkanek w przypadku ich uszkodzenia. Heterogenn¹ populacjê komórek
macierzystych cechuje zdolnoæ do samoodnowy i potencja³ do ró¿nicowania w dojrza³e
komórki okrelonych linii rozwojowych. KM daj¹ pocz¹tek bardziej zró¿nicowanym
komórkom progenitorowym wykazuj¹cym znacznie wiêksz¹ aktywnoæ proliferacyjn¹,
lecz zdecydowanie ni¿szy potencja³ do samoodnowy. W populacjach komórek
macierzystych widoczna jest hierarchia [22]. W zale¿noci od zdolnoci do ró¿nicowania w okrelone spektrum komórek potomnych, ró¿ne rodzaje KM mo¿na
sklasyfikowaæ w kilka subpopulacji, pocz¹wszy od totipotencjalnych, zdolnych do
utworzenia ca³ego organizmu wraz z tkankami pop³odu (³o¿ysko, pêpowina, owodnia)
po KM ukierunkowane tkankowo. Te ostatnie, jak nazwa wskazuje, potrafi¹ odtwarzaæ komórki w obrêbie danej tkanki, np. nab³onkowej, nerwowej, ³¹cznej [23].
Orodkowy uk³ad nerwowy (OUN) postrzegany jest jako najwa¿niejszy uk³ad w
organizmie, który stanowi o jego istocie i indywidualnoci, a zarazem pe³ni kluczow¹ rolê
regulacyjn¹ i decyzyjn¹ na poziomie wielouk³adowym i behawioralnym. Wszelkie
uszkodzenia w obrêbie tkanki nerwowej, narz¹dów zmys³ów mog¹ doprowadziæ do
szczególnie odczuwalnego upoledzenia komfortu ¿ycia. Rozpowszechnienie szerokiej gamy
schorzeñ obejmuj¹cych OUN, przy jednoczesnym braku skutecznej terapii, rodzi pytania
o mo¿liwoæ zachowania lub odtworzenia funkcji nerwowych si³ami samego organizmu.

KOMÓRKI MACIERZYSTE W SIATKÓWCE OKA
Siatkówka oka stanowi czêæ centralnego uk³adu nerwowego i zbudowana jest
z dwóch warstw: zewnêtrznej, utworzonej przez zawieraj¹cy melaninê nab³onek
barwnikowy  RPE (ang. retinal-pigment epithelium) oraz wewnêtrznej, nerwowej
czêci siatkówki  NR (ang. neural retina). RPE stanowi pojedyncz¹ warstwê
komórek szeciennych, której integralnoæ odgrywa zasadnicz¹ rolê w zachowaniu
funkcji siatkówki i prawid³owym widzeniu. Komórki nab³onka barwnikowego
siatkówki podtrzymuj¹ funkcje ¿yciowe fotoreceptorów pe³ni¹c rolê w transporcie
jonów i sk³adników od¿ywczych, tworz¹ barierê krew-siatkówka oraz uczestnicz¹
w absorpcji wiat³a. Odpowiedzialne s¹ tak¿e za fagocytozê zewnêtrznych segmentów prêcików i czopków, który to proces ma istotne znaczenie dla prawid³owej
odnowy b³on fotoreceptorów.
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Czêæ nerwowa siatkówki z³o¿ona jest z ró¿nych typów komórek nerwowych,
w tym fotoreceptorów tworz¹cych wysoce zró¿nicowane struktury umo¿liwiaj¹ce
przekaz oraz transformacjê wiat³a w impulsy elektryczne. Ich stan funkcjonalny
zale¿y zarówno od naczyñ krwiononych, jak i RPE, które pozostaj¹ w cis³ej
interakcji z fotoreceptorami siatkówki.
W licznych doniesieniach wykazano, i¿ wiele schorzeñ nabytych prowadz¹cych
do uszkodzenia siatkówki oka, m.in. zwyrodnienie plamki zwi¹zane z wiekiem 
AMD (ang. age-related macular degeneration), jak równie¿ chorób wrodzonych,
uwarunkowanych genetycznie, np. choroba Stargardta czy zwyrodnienie barwnikowe
siatkówki (retinitis pigmentosa), zwi¹zanych jest z dysfunkcj¹ nab³onka barwnikowego siatkówki. Brak skutecznego jak dot¹d leczenia tych chorób rodzi potrzebê
poszukiwania alternatywnych metod terapii.
Dotychczasowy stan wiedzy wskazuje, i¿ OUN wraz z siatkówk¹ oka ma bardzo
ograniczon¹ zdolnoæ do samonaprawy, zw³aszcza u osób doros³ych. Z drugiej strony
jednak, obecnoæ prymitywnych komórek o cechach komórek macierzystych w
obrêbie RPE i NR sugeruje, i¿ obszary te wykazuj¹ pewien potencja³ do regeneracji.
W niezale¿nie opublikowanych doniesieniach opisano obecnoæ komórek o cechach
komórek macierzystych (KM) w siatkówce oka.
Wiele badañ wskazuje, i¿ po urodzeniu obszar obwodowej siatkówki, nab³onek
cia³a rzêskowego i têczówki zachowuje potencja³ do neurogenezy i zawiera spoczynkow¹ populacjê multipotencjalnych KM, zdolnych do ró¿nicowania siê w komórki
nerwowe siatkówki, komórki glejowe, a tak¿e komórki nab³onka barwnikowego [27].
Komórki te, izolowane z ludzkich ga³ek ocznych i hodowane w odpowiednich
warunkach in vitro, maj¹ zdolnoæ do samoodnawiania siê, proliferacji i ró¿nicowania
siê we wszystkie typy komórek siatkówki [4].
Potencja³ do ró¿nicowania siê w kierunku komórek nerwowych wykazano tak¿e w
odniesieniu do komórek izolowanych z nab³onka barwnikowego. Ludzkie linie komórek
nab³onka barwnikowego, poddane hodowli w odpowiednich warunkach, wykazuj¹
ekspresjê antygenów swoistych dla neuronów, jak i zyskuj¹ charakterystyczn¹ dla nich
morfologiê. Znacznie mniejszy potencja³ do ró¿nicowania wykazano jednak w przypadku
komórek izolowanych z nab³onka barwnikowego osób w wieku starszym w porównaniu
z t¹ sam¹ populacj¹ komórkow¹ pozyskiwan¹ od osób m³odych [1].
Obecnoæ KM i progenitorowych w obszarze czêci nerwowo-czuciowej siatkówki zarówno u ni¿szych ssaków, jak i u ludzi potwierdzaj¹ badania dokumentuj¹ce
ich potencja³ do tworzenia neurosfer, proliferacji i ró¿nicowania w kierunku komórek
siatkówki w warunkach in vitro [26]. Wykazano ponadto, i¿ komórki glejowe Müllera,
obecne w siatkówce doros³ych osobników, maj¹ cechy komórek progenitorowych
[6]. Badania te wnosz¹ nowe spojrzenie na procesy odnowy komórek nerwowych
w siatkówce i wskazuj¹ na istnienie potencjalnych mechanizmów umo¿liwiaj¹cych
jej regeneracjê [22].
Jak wynika z powy¿szego, obecnoæ tkankowo-ukierunkowanych KM i progenitorowych w ró¿nych obszarach oka jest dobrze udokumentowana, niemniej jednak ich
rzeczywisty udzia³ w procesie regeneracji uszkodzonej tkanki siatkówki wymaga
dalszych badañ.
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KOMÓRKI MACIERZYSTE SZPIKU KOSTNEGO
W REGENERACJI USZKODZONEJ SIATKÓWKI
W ostatnich latach pojawi³y siê liczne doniesienia opisuj¹ce szeroki potencja³ KM
szpiku kostnego (SK) do odbudowy uszkodzonych tkanek i narz¹dów. W tym nurcie
podjêto równie¿ ekstensywne badania nad wykorzystaniem KM SK w regeneracji
nab³onka barwnikowego siatkówki. Zastosowanie jodanu sodu (NaIO3), który po
do¿ylnej iniekcji selektywnie uszkadza RPE, pozwoli³o skonstruowaæ u¿yteczny model
badawczy m.in. do oceny endogennych mechanizmów naprawczych nab³onka
barwnikowego siatkówki. Wykazano, i¿ uszkodzony jodanem sodu RPE wydziela
wiele chemokin i czynników wzrostu, m.in.czynnik pochodzenia podcieliskowego 1
 SDF-1 (ang. stromal derived factor 1), czynnik wzrostu hepatocytów  HGF
(ang. hepatocyte growth factor), czynnik hamuj¹cy bia³aczkê  LIF (ang. leukemia
inhibitory factor) czy sk³adow¹ C3 dope³niacza [20]. Cz¹steczki te odgrywaj¹
kluczow¹ rolê w regulacji migracji i wszczepiania/zasiedlania komórek macierzystych
w miejscu uszkodzenia, co potwierdzono w licznych testach chemotaktycznych
przeprowadzonych w warunkach in vitro. Li Y et al. opisa³ komórki izolowane z
mysiego SK, wykazuj¹ce ekspresjê wczesnych markerów siatkówkowych (MITF,
Pax-6, Otx, Six-3), które migrowa³y w kierunku nads¹czu pochodz¹cego z uszkodzonego RPE. Wyniki tego eksperymentu jednoznacznie sugeruj¹, i¿ tkankowoukierunkowane KM i progenitorowe siatkówki obecne s¹ w SK doros³ych osobników
i mog¹ byæ przyci¹gane przez uszkodzony nab³onek barwnikowy siatkówki.
W celach terapeutycznych wykorzystywana jest niekiedy mo¿liwoæ sztucznego
zwiêkszenia puli kr¹¿¹cych KM we krwi obwodowej za pomoc¹ farmakologicznych
rodków indukuj¹cych mobilizacjê (np. G-CSF, cyklofosfamid, etc.) [5,38]. W
niedawno opublikowanych badaniach wykazano, i¿ tak wywo³any proces mobilizacji
komórek SK do krwi obwodowej, po³¹czony z jednoczasowym uszkodzeniem RPE,
prowadzi³ do zasiedlenia przestrzeni podsiatkówkowej przez komórki szpikowe
maj¹ce ekspresjê liniowych markerów typowych dla nab³onka barwnikowego
siatkówki. Mechanizm odpowiedzialny za protekcjê uszkodzonej siatkówki oka przy
udziale komórek SK nie zosta³ jednak do tej pory precyzyjnie wyjaniony [11].
Pula komórek SK rekrutowana do uszkodzonej siatkówki oka zawiera oprócz KM
równie¿ pewne spektrum komórek progenitorowych zdolnych do ró¿nicowania siê m.in.
w komórki mikrogleju. W mysim modelu wrodzonego zwyrodnienia barwnikowego
siatkówki, którego istota polega na stopniowej degeneracji prêcików, opisano, i¿ komórki
pochodz¹ce ze szpiku kostnego rekrutowane by³y do zmienionej siatkówki oka, w
obrêbie której ró¿nicowa³y siê nastêpnie w komórki mikrogleju. Promowa³o to z kolei
istotnie d³u¿sze prze¿ycie prêcików [35]. Efekt ten t³umaczy hipoteza wskazuj¹ca, ¿e
komórki mikrogleju mog¹ syntetyzowaæ i wydzielaæ czynniki neurotroficzne odpowiedzialne za protekcjê istniej¹cych i wci¹¿ funkcjonuj¹cych komórek prêcikononych.
Wykazano ponadto, i¿ podawanie czynnika wzrostu granulocytów  G-CSF (ang.
granulocyte-colony stimulating factor), czy erytropoetyny oraz nastêpcza mobilizacja
KM i progenitorowych ze szpiku do krwi obwodowej prowadzi do istotnego
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spowolnienia procesu zwyrodnieniowego siatkówki [35]. Opisane dowiadczenia
porednio dowodz¹ obecnoci patofizjologicznych mechanizmów endogennej
regeneracji, które ulegaj¹ uruchomieniu w warunkach uszkodzenia tkanki nerwowej.

KOMÓRKI MACIERZYSTE A NEOWASKULARYZACJA
Wiêkszoæ schorzeñ narz¹du wzroku prowadz¹cych do utraty widzenia zwi¹zana
jest z nieprawid³owym tworzeniem naczyñ krwiononych zarówno w obrêbie
siatkówki, jak i naczyniówki w odpowiedzi na epizody niedokrwienne. Do najczêstszych chorób objawiaj¹cych siê patologiczn¹ neowaskularyzacj¹ zalicza siê zwyrodnienie plamki zwi¹zane z wiekiem, retinopatiê cukrzycow¹, zakrzepicê ¿y³ siatkówki
oraz retinopatiê wczeniacz¹  ROP (ang. retinopathy of prematurity). W licznych
modelach dowiadczalnych wykazano udzia³ kr¹¿¹cych progenitorów ródb³onkowych
 EPC (ang. endothelial progenitor cells) w procesie patologicznego nowotwórstwa naczyniowego na skutek uszkodzenia siatkówki. Wyniki tych badañ podwa¿y³y
tradycyjny paradygmat angiogenezy, zgodnie z którym elementy morfotyczne dla
nowotworzenia naczyñ pochodziæ mog¹ jedynie z komórek obecnych w cianach
istniej¹cej sieci naczyñ krwiononych.
W wywo³anej w eksperymentalnym modelu zwierzêcym neowaskularyzacji
naczyniówkowej KM mobilizowane ze szpiku s¹ zdolne do ró¿nicowania w komórki
ródb³onkowe, astrocyty, komórki miêni g³adkich naczyñ krwiononych oraz nab³onka
barwnikowego siatkówki [3,9,10]. Stwierdzono równie¿, ¿e nie tylko endogenne EPC
bior¹ aktywny udzia³ w procesach nowotworzenia naczyñ, ale tak¿e progenitory
pochodzenia egzogennego podawane doszklistkowo w przeprowadzonych dotychczas
próbach terapii komórkowej [28].
Retinopatia wczeniacza charakteryzuje siê zaburzeniem fizjologicznego rozwoju
unaczynienia siatkówki, co mo¿e w nastêpstwie doprowadziæ do uszkodzenia tej
tkanki w postaci wtórnej proliferacji naczyñ na tle niedokrwiennym. W przeprowadzonych przez nasz zespó³ badaniach stwierdzono istotny wzrost populacji
komórek o fenotypie CD34+CD133+CD144+, definiowanych jako wczesne progenitory ródb³onkowe, [32] u przedwczenie urodzonych dzieci w szczególnoci ze
zdiagnozowan¹ retinopati¹ wczeniacz¹. Odnotowano ponadto, i¿ zwiêkszonej
koncentracji EPC towarzyszy³ istotny wzrost stê¿eñ VEGF (ang. vascular
endothelial growth factor) i HGF w surowicy [manuskrypt w przygotowaniu].
Wyniki te sugeruj¹, ¿e sygna³y generowane przez niedokrwion¹ siatkówkê w postaci
wydzielanych do kr¹¿enia czynników wzrostu mog¹ stymulowaæ mobilizacjê EPC
ze szpiku do krwi obwodowej, a nastêpnie nakierowywaæ je do ognisk niedokrwienia.
Podobne zjawisko zosta³o opisane przez inn¹ grupê badawcz¹ w odniesieniu do
pacjentów z retinopati¹ cukrzycow¹ w fazie proliferacyjnej, u których stwierdzono
podwy¿szon¹ koncentracjê komórek wykazuj¹cych ekspresjê markerów charakterystycznych dla EPC w krwi obwodowej [2,19].
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Zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za formowanie nowych naczyñ i
dok³adne poznanie wszystkich czynników regulacyjnych zaanga¿owanych w ten
proces mo¿e doprowadziæ do skutecznego powstrzymania lub co najmniej kontrolowania patologicznej neowaskularyzacji. Szczególnie istotne wydaje siê rozpoznanie
roli i skali zjawiska endogennej odpowiedzi regeneracyjnej zale¿nego od reakcji
szpikowych komórek macierzystych i progenitorowych.

POTENCJALNA ROLA KOMÓREK O FENOTYPIE ZBLI¯ONYM
DO VSEL W PREWENCJI ROP
Wyodrêbnienie w szpiku doros³ych myszy populacji bardzo ma³ych podobnych do
embrionalnych komórek macierzystych  VSEL SCs (ang. very small embryoniclike stem cells) o cechach komórek pluripotencjalnych, zdolnych do ró¿nicowania
w dojrza³e komórki pochodz¹ce z trzech listków zarodkowych, okaza³o siê byæ
pionierskim odkryciem ostatnich lat [18]. Wskazuje siê, ¿e VSEL SCs mog¹ byæ
pochodnymi komórek epiblastu, które podczas embriogenezy deponowane s¹ w
rozwijaj¹cych siê narz¹dach [34]. Mo¿na je stosunkowo ³atwo izolowaæ ze szpiku
kostnego m³odych osobników, jednak ich liczba zmniejsza siê wraz z wiekiem.
Wykazuj¹ ekspresjê embrionalnych/pluripotencjalnych czynników transkrypcyjnych,
takich jak: Oct-4, Nanog oraz Rex-1. W hodowlach komórkowych daj¹ pocz¹tek
neurosferom, z których powstaj¹ nastêpnie linie komórek o fenotypie charakterystycznym dla wczesnych komórek nerwowych: beta-III-tubulin+Nestin+Oct-4+MBP+
(ang. major basic protein). VSEL SCs ulegaj¹ ponadto indukowanej stresem lub
za pomoc¹ G-CSF mobilizacji do krwi obwodowej, sk¹d mog¹ migrowaæ w kierunku
gradientu stê¿eñ czynników chemotaktycznych (SDF-1, HGF i in.) uwalnianych przez
uszkodzone tkanki [18]. Komórki o fenotypie VSEL SCs zidentyfikowano m.in. w
siatkówce oka u doros³ych myszy. Stanowi¹ one ok. 0,4% wszystkich komórek
nab³onka barwnikowego i 0,06% komórek czêci nerwowej siatkówki [21,24].
Od chwili opisania VSEL SCs przez zespó³ prof. Ratajczaka, obecnoæ analogicznych komórek wykazano tak¿e u ludzi w ró¿nych narz¹dach (m.in. w szpiku
kostnym, sercu) oraz w ludzkiej krwi pêpowinowej, w którym to odkryciu aktywnie
partycypowa³a nasza grupa badawcza [15]. Obserwacje naszego zespo³u wskazuj¹,
i¿ komórki zbli¿one fenotypowo doVSEL SCs mog¹ odgrywaæ wa¿n¹ rolê w rozwoju,
ró¿nicowaniu oraz dojrzewaniu narz¹dów/tkanek p³odu i noworodka. Proces ten
obejmuje równie¿ rozwijaj¹c¹ siê siatkówkê oka we wczesnych etapach wzrostu
cz³owieka. Hipoteza nasza poparta jest wynikami badañ, w których zaobserwowano
znacz¹co wiêksze stê¿enia komórek o fenotypie Oct-4+linCXCR4+CD45 u
przedwczenie urodzonych dzieci w porównaniu z dzieæmi urodzonymi w terminie
z prawid³ow¹ mas¹ cia³a. Odnotowano tak¿e istotnie ni¿sz¹ ekspresjê markerów
pluripotencjalnych (Oct-4) oraz wczesnych nerwowych na poziomie mRNA u dzieci
przedwczenie urodzonych z rozwiniêt¹ retinopati¹ wczeniacz¹ w porównaniu z
wczeniakami bez ROP. Na tej podstawie wysunêlimy hipotezê, i¿ przedwczenie
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urodzone dzieci, maj¹ce pewn¹ krytyczn¹ koncentracjê kr¹¿¹cych prymitywnych KM
o pochodzeniu i charakterystyce nerwowej, mog¹ byæ lepiej chronione przed
ewentualnoci¹ rozwoju ROP oraz byæ mo¿e tak¿e innych powik³añ wczeniaczych,
zw³aszcza zwi¹zanych z zaburzeniami rozwoju uk³adu nerwowego, obserwowanymi
czêsto u przedwczenie urodzonych dzieci. Nasze obserwacje sugeruj¹, i¿ prawid³owy
wzrost i rozwój niedojrza³ych tkanek i narz¹dów, nie wy³¹czaj¹c siatkówki oka,
wymaga znacz¹cego udzia³u kr¹¿¹cych KM. Pe³ne wyjanienie mechanizmu takiego
udzia³u w procesie dojrzewania siatkówki wymaga jednak dalszych prospektywnych
badañ.

KOMÓRKI MACIERZYSTE SZPIKU KOSTNEGO
W REGENERACJI OUN U PACJENTÓW
Z UDAREM NIEDOKRWIENNYM MÓZGU
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nerwowe tkankowo-ukierunkowane KM
zlokalizowane s¹ w orodkowym uk³adzie nerwowym, oprócz siatkówki oka, g³ównie
w wyció³ce oraz nab³onku wêchowym, jednak proces samoistnej regeneracji
uszkodzonej tkanki nerwowej z ich udzia³em uwa¿a siê za wzglêdnie ograniczony.
Wykazano, i¿ neurogeneza zachodzi przede wszystkim w zakrêcie zêbatym
hipokampa  DG (ang. dentate gyrus) oraz strefie przykomorowej komór bocznych
mózgu  SVZ (ang. subventricular zone) [8]. Dane z dowiadczeñ na zwierzêtach
wskazuj¹, ¿e nowopowsta³e neurony mog¹ w niewielkim stopniu migrowaæ do
miejsca uszkodzenia w obrêbie tkanki nerwowej i uczestniczyæ w jej endogennej
regeneracji. W przebiegu ostrego lub podostrego uszkodzenia tkanki nerwowej w
obrêbie OUN dochodzi zatem do patofizjologicznego uruchomienia w mechanizmie
chemotaksji zdeponowanej puli KM w celach regeneracyjnych [13, 16].
Wzglêdnie czêstym powik³aniem obserwowanym u dzieci przedwczenie urodzonych z nisk¹ mas¹ cia³a oraz dzieci z obci¹¿onym wywiadem oko³oporodowym jest
encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (ENN). G³ówn¹ przyczyn¹ niedotlenienia jest w tym przypadku zmniejszone cinienie parcjalne tlenu we krwi prowadz¹ce
do jego niedoboru w tkankach. Niedokrwienie mo¿e byæ spowodowane natomiast
zmniejszon¹ perfuzj¹ tkanek w wyniku hipowolemii lub zwiêkszonej pojemnoci
³o¿yska naczyniowego [37]. U wczeniaków z nisk¹ mas¹ cia³a objêtoæ krwi obwodowej traconej bezpowrotnie z ³o¿yskiem i pêpowin¹ jest szczególnie du¿a i mo¿e
siêgaæ ponad 50% ca³ej kr¹¿¹cej krwi przed urodzeniem dziecka. Taka nag³a utrata
czêci krwi wraz z kr¹¿¹cymi komórkami macierzystymi mo¿e prowadziæ do
niekorzystnych nastêpstw klinicznych. U dzieci, u których objawy niedokrwienia
trwa³y nie d³u¿ej ni¿ piêæ dni, mo¿na spodziewaæ siê jednak pomylnego rokowania
[37]. Ewentualna rola, jak¹ mog³yby w procesie regeneracji odgrywaæ mobilizowane
ze szpiku kostnego KM, wymaga jednak przeprowadzenia pog³êbionych analiz.
Obserwacja dotycz¹ca efektywniejszej naprawy uszkodzonych struktur u noworodków lub ma³ych dzieci w porównaniu do ludzi w podesz³ym wieku mog³aby
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przemawiaæ za wyczerpywaniem siê potencja³u regeneracyjnego organizmu na skutek
starzenia i zmniejszania siê populacji KM. Niemniej jednak, u pacjentów w starszym
wieku z udarem niedokrwiennym mózgu widoczna jest zazwyczaj znaczna poprawa
stanu klinicznego nawet bez istotnej interwencji terapeutycznej. Nie mo¿na do koñca
wykluczyæ, i¿ mo¿e to wiadczyæ tak¿e m.in. o wci¹¿ zachodz¹cej neurogenezie u
ludzi w wieku podesz³ym.
W badaniach, w których uczestniczy³ nasz zespó³, wykazalimy znacz¹cy wzrost
stê¿enia komórek o fenotypie CD34+ w krwi obwodowej doros³ych pacjentów we
wczesnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu  IS (ang. ischemic stroke) wraz z
towarzysz¹cym zwiêkszeniem liczby klonogennych GM-CFU (ang. granulocytemacrophage colony-forming unit) oraz BFU-E (ang. erythrocyte burst-forming
unit) [30]. Liczba progenitorów CD34+ wzrasta³a ju¿ w ci¹gu 24 h po przebytym IS
osi¹gaj¹c szczyt w 6. dobie [25]. Wyniki tych badañ potwierdzone zosta³y przez Dunaca
i wsp., którzy ocenili, i¿ mobilizacja komórek CD34+ u pacjentów w ostrej fazie IS
jest porównywalna do wyników mobilizacji wzbudzanej farmako-logicznie [7].
Kucia i wsp. opisali, i¿ szpik kostny myszy zawiera pulê komórek wykazuj¹cych
ekspresjê wczesnych liniowych markerów nerwowych (beta-III-tubulin, Nestin, NeuN),
tworz¹cych neurosfery w hodowli in vitro [16], które mog¹ podlegaæ mobilizacji w
eksperymentalnym modelu udaru niedokrwiennego mózgu [18]. By³o to pierwsze
doniesienie dokumentuj¹ce, ¿e szpik kostny doros³ych myszy zawiera populacjê
niehematopoetycznych, tkankowo-ukierunkowanych KM maj¹c¹ markery typowe dla
neurogenezy. Niedawno ten sam zespó³ zidentyfikowa³ i wyizolowa³ na poziomie
pojedynczej komórki w szpiku doros³ych myszy pluripotencjalne VSEL SCs [17].
Wykazano, i¿ VSEL SCs podlegaj¹ mobilizacji zarówno po zastosowaniu G-CSF,
jak i w sytuacji toksycznego uszkodzenia w¹troby i miêni szkieletowych [33].
Badania, w których bra³a udzia³ nasza grupa badawcza, wykaza³y, i¿ liczba
kr¹¿¹cych we krwi obwodowej KM, maj¹cych ekspresjê markerów pluripotencjalnych, jak równie¿ nerwowo-specyficznych, istotnie wzrasta u chorych we wczesnej
fazie udaru niedokrwiennego mózgu. W wyniku szczegó³owej analizy, u tych
pacjentów stwierdzono znacz¹cy wzrost stê¿enia kr¹¿¹cych ma³ych VSEL SCs o
fenotypie CD45linCXCR4+, z jednoczesn¹ zwiêkszon¹ ekspresj¹ na poziomie
mRNA marke-rów pluripotencjalnych (Oct4, Nanog) oraz wczesnych nerwowych
(Nestin, beta-III-tubulin, Olig1, Olig2, Sox2, Musashi-1) we krwi obwodowej.
Koncentracja VSEL SCs zwiêksza³a siê w ci¹gu 24 h od wyst¹pienia objawów
niedokrwienia mózgu osi¹gaj¹c maximum w 3. dobie i ulegaj¹c stopniowo zmniejszeniu w dobie 7. Kinetyce zmian stê¿enia KM towarzyszy³ podobny wzorzec
podwy¿szonych stê¿eñ SDF-1 w surowicy u tych chorych [29].
Jung i wsp. w swoich badaniach opisali rosn¹c¹ subpopulacjê komórek o fenotypie
nerwowym w hodowli d³ugoterminowej komórek jednoj¹drzastych krwi obwodowej
[12]. Wyodrêbni³ ponadto w testach hodowlanych, oprócz komórek nerwowych,
równie¿ ródb³onkowe, zgodnie z charakterystyk¹ morfologiczn¹ oraz profilem
ekspresji genów na poziomie mRNA i bia³ka. Zdecydowanie najwiêkszy wzrost tych
populacji komórkowych odnotowa³ w krwi pacjentów z IS porównywanych z grup¹
pacjentów obci¹¿onych jedynie czynnikami ryzyka i osobami zdrowymi.
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Wykazano, i¿ wielkoæ mobilizowanej puli komórek CD34 pozytywnych we wczesnej
fazie IS koreluje z lepsz¹ i szybsz¹ rehabilitacj¹ pacjentów w trakcie rekonwalescencji
[7]. W badaniach przeprowadzonych przez Taguchi i wsp. stwierdzono zale¿noæ
pomiêdzy liczb¹ kr¹¿¹cych komórek CD34+ u pacjentów we wczesnej fazie IS a
stanem naczyniowo-mózgowym ocenianym za pomoc¹ emisyjnej, pozytronowej
tomografii obrazowej [39]. Sobrino i wsp. zaobserwowali, i¿ mobilizacja EPC w
odpowiedzi na IS zwi¹zana by³a z lepsz¹ popraw¹ kliniczn¹ pacjentów i ograniczeniem
obszaru niedokrwienia [36]. Wyniki te potwierdzone zosta³y przez Yip i wsp. przez
ocenê stê¿enia kr¹¿¹cych EPC 48 h od wyst¹pienia epizodu IS. Wykazano, ¿e
zwiêkszona koncentracja EPC we wczesnej fazie IS mo¿e byæ traktowana jako
niezale¿ny czynnik prognostyczny poprawy klinicznej pacjentów. Z drugiej strony,
obni¿ony poziom EPC w krwi obwodowej pacjentów ze wie¿ym udarem niedokrwiennym stanowiæ mo¿e niezale¿n¹ prognozê niekorzystnego rokowania odnonie
ich stanu neurologicznego [40]. Pozytywn¹ korelacjê pomiêdzy rozleg³oci¹ IS a liczb¹
mobilizowanych VSEL SCs potwierdzilimy w naszych badaniach [29].
Warto zasygnalizowaæ, i¿ liczne orodki badawcze i kliniczne oceniaj¹ efekty
farmakologicznej mobilizacji KM we wczesnej i pónej fazie IS. Wstêpne dane
sugeruj¹, ¿e podawanie G-CSF czy SCF (ang. stem cell factor) jest wzglêdnie
dobrze tolerowane przez pacjentów, aczkolwiek u osób nadwra¿liwych na dzia³anie
cytokin i czynników wzrostu odnotowano przypadki mieloproliferacji. Wyniki wskazuj¹
na udzia³ mobilizowanych w ten sposób komórek szpikowych w procesach angiogenezy i neurogenezy [13,14,31].
Pomimo uwidocznienia ewidentnego zwi¹zku mobilizacji KM pluripotencjalnych,
tkankowo-ukierunkowanych i komórek progenitorowych z wczesn¹ faz¹ udaru
niedokrwiennego mózgu i przebiegiem klinicznym, ich bezporedni udzia³ w naprawie
uszkodzonych struktur mózgowia wymaga dalszych badañ.

PODSUMOWANIE
Precyzyjne ustalenie fenotypów subpopulacji KM bezporednio uczestnicz¹cych
w tworzeniu naczyñ krwiononych, a zw³aszcza struktur nerwowych siatkówki i
innych obszarów OUN mog³oby przyczyniæ siê nie tylko do lepszego poznania
mechanizmu procesu endogennej regeneracji, ale umo¿liwi³oby dynamiczny rozwój
strategii wzmacniania efektywnej odpowiedzi naprawczej organizmu. Zgromadzona
dotychczas wiedza i nowe odkrycia w obszarze fizjopatologii progenitorów endotelialnych, KM tkankowo-ukierunkowanych, a szczególnie pluripotencjalnych VSEL SCs
sk³aniaj¹ do optymizmu i nadziei, i¿ w przewidywalnej przysz³oci wypracowany
zostanie skuteczny model terapeutyczny oparty na wykorzystaniu potencja³u regeneracyjnego KM pochodz¹cych z rezerwuarów tkankowych pacjenta w leczeniu wielu
schorzeñ naczyniowych i degeneracyjnych narz¹du wzroku i innych struktur OUN.
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