
STRESZCZENIE 

 

 Mezenchymalne komórki macierzyste (MSCs) należą do grupy komórek multipotentnych.  

Z uwagi na swoje unikatowe właściwości i dostępność MSCs stanowią materiał z wyboru w 

zabiegach szeroko pojętej terapii komórkowej. Komórki MSC mogą różnicować się w wiele linii 

komórkowych jak również są zdolne do sekrecji różnych czynników wzrostowych. Substancje 

wydzielane przez MSCs mogą wpływać na różne procesy w organizmie, w tym hamowanie 

proliferacji i aktywacji komórek układu immunologicznego (limfocyty B i T), możliwość 

modyfikacji swoistej i nieswoistej odpowiedzi immunologicznej (stymulacja populacji komórek 

T regulatorowych, inhibicja dojrzewania komórek dendrytycznych, supresja aktywności neutrofili 

i makrofagów).  

 Komórki te występują w różnych tkankach i na wszystkich etapach życia organizmu, w 

tym w tkance tłuszczowej, szpiku, miazdze czy w tkankach popłodu. Izolacja MSCs z organizmów 

dorosłych (tkanka tłuszczowa i szpik) jest stosunkowo łatwa, jednak odsetek MSCs jest niewielki 

w porównaniu z bogatym ich zapasem w tkankach popłodowych (łożysko i pępowina), 

pozostających jako materiał odpadowy po porodzie. 

 W przedstawionej rozprawie podjęto próbę określenia optymalnej metody izolacji MSC z 

tkanek popłodu oraz wybór najlepszej dla tego celu jego tkanki. Porównano wyniki zastosowania 

mechanicznej i enzymatycznej metody izolacji MSCs w odniesieniu do kosmówki, kosmków, 

owodni, doczesnej podstawnej i pępowiny. 

 Charakterystyka wyizolowanych MSCs obejęła ich morfologię, fenotyp, możliwości 

różnicowania, potencjał proliferacyjny i immunomodulacyjny, podatność na transfekcję oraz 

możliwość uzyskania genetycznie homogennej ich populacji.  

Uzyskane wyniki pozwoliły na wysnucie następujących konkluzji : 

1. Mechaniczna metoda izolacji MSCs z tkanek popłodu, jakkolwiek dłuższa, jest metodą 

wydajniejszą (liczba komórek i czystość genetyczna) i pozwala zachować parametry 

komórek na najwyższym poziomie; 

2. Do klinicznego zastosowania komórek MSC z tkanek popłodu najbardziej obiecującym 

jest ich pasaż trzeci. Pasaż piąty może już wykazywać mniejszą wartość terapeutyczną; 

3. Zastosowanie terapeutyczne MSCs z tkanek popłodu (z wyjątkiem pępowiny) muszą 

poprzedzać ich testy czystości genetycznej wykonywane przed każdorazowym użyciem; 



4. MSCs izolowane z tkanek popłodu nadają się do zastosowania w terapii genowej. 

Optymalne tutaj jest pępowina i kosmówka; 

5. Ze wszystkich tkanek popłodu optymalna jako źródło komórek MSC jest pępowina. 

Komórki tej tkanki wykazują najwyższą stabilność fenotypową. Jest to jedyna tkanka, z 

której MSCs mogą być hodowane nawet do pasażu piątego.  

 

 Jakkolwiek powyższe wnioski oparte o badania własne i stan obecnej wiedzy wydają się 

oczywiste, to nie można wykluczyć, że w wyniku szeroko prowadzonych badań nad komórkami 

MSC, okaże się w przyszłości, że inne źródła tychże komórek mają w niektórych aspektach 

przewagę nad płodowymi. Nie zmienia to faktu, że MSCs izolowane z popłodu wydają się 

niezastąpione z punktu widzenia allogenicznego ich zastosowania. 

 

 

 


