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Streszczenie: Komórki pluripotencjalne – ES i iPS, zdolne są do różnicowania w różne rodzaje 
komórek. In vivo biorą one udział w tworzeniu wszystkich tkanek i narządów budujących organizm 
ssaka. Stosując odpowiednie metody hodowli in vitro uzyskano z nich wiele rodzajów komórek, np. 
neurony czy kardiomiocyty. Jednak mimo intensywnych badań uzyskanie takich komórek jak mio-
blasty mięśni szkieletowych ciągle sprawia trudności. Jedną z metod wykorzystywanych do indukcji 
różnicowania komórek pluripotencjalnych jest ich hodowla w postaci kul zarodkowych – trójwymia-
rowych agregatów, w których spontanicznie dochodzi do powstania ekto-, endo- i mezodermy. Prez-
entowana praca opisuje historię wykorzystania kul zarodkowych w badaniach nad różnicowaniem 
komórek pluripotencjalnych. Podsumowuje także wyniki badań, w których wykorzystano kule zarod-
kowe w doświadczeniach mających na celu uzyskanie mioblastów mięśni szkieletowych.

Słowa kluczowe: pluripotencja, komórki macierzyste, różnicowanie, kule zarodkowe, mioblasty

Summary: Pluripotent stem cells, i.e. ES and iPS cells are able to differentiate into various cell types. 
This ability was tested both in vivo and in vitro. In vivo such cells were able to contribute to all tissues 
and organs building mammalian organism. In vitro, under controlled culture conditions, they were 
able to differentiate into various cell types, e.g. neurons or cardiomyocytes. However, some cell types  
are still difficult to be derived. Among them are skeletal myoblasts. Spontaneous differentiation of 
pluripotent stem cells can be induced within embryoid bodies, i.e. three-dimensional aggregates in that 
stem cells differentiate into ecto-, endo-, and mesoderm. Presented review summarizes the history of 
investigations in that embryoid bodies have been used to differentiate various types of pluripotent stem 
cells. It also summarizes the studies in that embryoid bodies served as a source of cells differentiating 
into skeletal muscle myoblasts. 
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WSTĘP

Ciężkie urazy czy choroby takie jak dystrofie mięśniowe prowadzą do zabu-
rzeń funkcjonowania mięśni poprzecznie prążkowanych. W przypadku dystrofii 
powtarzające się fazy degeneracji i odbudowy uszkadzanej tkanki prowadzą do 
wyczerpania puli komórek prekursorowych mięśni, tzw. komórek satelitowych 
odpowiedzialnych za ich regenerację. Jednym z proponowanych sposobów tera-
pii dystroficznych lub uszkodzonych mięśni jest przeszczepienie komórek, które 
mogłyby zastąpić brakujące komórki prekursorowe. Duże nadzieje na ich zasto-
sowanie w medycynie regeneracyjnej wiąże się z  komórkami pluripotencjalnymi. 
Zanim jednak komórki te będą mogły zostać wykorzystane w terapii, konieczne 
jest ich szczegółowe scharakteryzowanie oraz poznanie mechanizmów rządzących 
ich różnicowaniem w mioblasty. W związku z tym w wielu laboratoriach na świecie 
trwają prace mające na celu opracowanie bezpiecznej i wydajnej metody indukcji 
różnicowania komórek pluripotencjalnych w mioblasty.

PLURIPOTENCJALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE

Pluripotencjalne komórki macierzyste to komórki, z których mogą powstać 
wszystkie komórki i tkanki budujące organizm, w tym komórki płciowe [10, 62, 76]. 
W przypadku komórek zwierzęcych stwierdzono to uzyskując chimerowe zwierzęta 
i wykazując, że wszystkie tkanki i narządy powstały przy udziale różnicujących ko-
mórek pluripotencjalnych. Co niezwykle istotne, ten sposób analizy komórek pluri-
potencjalnych pozwala także stwierdzić, czy są one w stanie różnicować w gamety 
[20]. Zwierzęce oraz ludzkie komórki testowano również wprowadzając je pod skó-
rę myszy. Współcześnie tego typu badania przeprowadza się z wykorzystaniem my-
szy SCID (ang. Severe Combined ImmunoDeficient) lub nude, a więc takich których 
odporność immunologiczna jest obniżona. Umieszczone w organizmie komórki 
pluripotencjalne mogą różnicować i tworzyć guzy zwane potworniakami lub terato-
mami (od gr. teratos – potwór). Potworniaki zbudowane są z wielu różnych tkanek 
zarówno pochodzenia ekto-, endo-, jak i mezodermalnego [29]. Zdolność komórek 
do różnicowania w komórki wszystkich tkanek można również stwierdzić wyko-
rzystując techniki pozwalające na indukcję ich różnicowania w hodowli in vitro. 

Stosując wymienione metody wykazano, że na miano pluripotencjalnych zasłu-
guje jedynie kilka rodzajów komórek. Są to: 1) komórki raka zarodkowego – EC 
(ang. Embryonic Carcinoma) uzyskiwane z potworniaków; 2) zarodkowe komórki 
macierzyste – ES (ang. Embryonic Stem) uzyskiwane z przedimplantacyjnych za-
rodków ssaków; 3) komórki EpiS (ang. Epiblast Stem) uzyskiwane z postimplanta-
cyjnych zarodków ssaków, z epiblastu czyli tkanki, z której powstaje ciało zarodka  
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[23, 54]; 4) indukowane komórki plruipotencjalne – iPS (ang. induced Pluripotent 
Stem) uzyskiwane z komórek somatycznych, w których doprowadzono do nadeks-
presji kluczowych genów regulujących pluripotencję. W przypadku pierwszych uzy-
skanych mysich i ludzkich komórek iPS były to geny kodujące Oct3/4, Klf4, Sox2 
oraz c-Myc [1, 65, 66]. Próby izolacji innych populacji komórek, np. obecnych w or-
ganizmach dorosłych, które można byłoby hodować in vitro i które charakteryzowa-
łaby zdolność do różnicowania we wszystkie tkanki budujące organizm ssaka, nie 
zakończyły się dotychczas sukcesem. Do grona komórek, których pluripotencja jest 
sugerowana, ale nie została jeszcze udowodniona, możemy zaliczyć komórki VSEL 
(ang. Very Small Embryonic-Like) [34, 51-53, 58, 81] oraz komórki MUSE (ang. 
Multilineage-differentiating Stress-Enduring) [35]. Dotychczas wykazano, że za-
równo komórki VSEL jak i MUSE syntetyzują markery pluripotencji, a in vitro mogą 
różnicować w komórki ektodermalne (syntetyzujące nestynę czy neurofilament M), 
mezodermalne (syntetyzujące aktyninę, troponinę I i desminę) oraz endodermalne 
(syntetyzujące charakterystyczny dla trzustki peptyd C lub specyficzną dla komórek 
nabłonkowych cytokeratynę 7) [33-35]. Komórki VSEL są również w stanie różni-
cować in vivo. Na przykład ich transplantacja do uszkodzonego zawałem mięśnia 
sercowego prowadziła do poprawy jego funkcjonowania [16]. Jednak ani komórki 
VSEL, ani MUSE nie przeszły z sukcesem najbardziej kluczowych dla udowodnie-
nia pluripotencji testów in vivo – nie uzyskano z nich ani zwierząt chimerowych, ani 
też potworniaków. W przypadku komórek VSEL prawdopodobna przyczyna niepo-
wodzeń wiąże się ze specyficznym dla nich wzorem ekspresji genów, między inny-
mi kodujących białka zaangażowane w regulację cyklu komórkowego [58]. Z kolei 
to, jakie geny są eksprymowane zależy w dużym stopniu od wzoru ich metylacji, 
który w przypadku komórek VSEL jest charakterystyczny dla pierwotnych komó-
rek płciowych, czyli takich z których powstaną gamety, a nie dla komórek ES [58]. 

Komórki ES uzyskano dotychczas między innymi z zarodków myszy [25, 42], 
szczura [7, 38, 72], rezusa [69], marmozety zwyczajnej [55, 70] oraz człowieka 
[68]. Natomiast komórki iPS z komórek myszy [66], człowieka [65], rezusa [40], 
szczura [39], świni [26] oraz  krowy [61]. Uzyskano również ptasie (przepiórcze) 
komórki iPS [41]. W przypadku wielu wymienionych wyżej komórek ES i iPS wy-
kazano, że są one w stanie brać udział w tworzeniu wszystkich tkanek i narządów 
podczas rozwoju zarodkowego zwierząt. Co ciekawe, wykorzystując te komórki 
uzyskano nie tylko chimerowe myszy (np. [66]) czy szczury (np. [72]), ale także 
świnie [74], rezusy [63] i przepiórki [41]. Większość wymienionych komórek ana-
lizowano także w badaniach in vivo, w których uzyskiwano z nich  potworniaki, ale 
także różnicowano je in vitro. Pluripotencja komórek ES i iPS czyni z nich dosko-
nały model do analizy różnicowania zarówno komórek normalnych, jak i zmody-
fikowanych genetycznie. Można je także wykorzystywać w badaniach patogenezy 
chorób czy też w analizach toksykologicznych. 



672 A.M. CZERWIŃSKA, M.A. CIEMERYCH

RÓŻNICOWANIE KOMÓREK PLURIPOTENCJALNYCH 
W KULACH ZARODKOWYCH

Prowadzone in vitro badania komórek pluripotencjalnych wymagają zastoso-
wania odpowiednich metod umożliwiających uzyskiwanie wybranego rodzaju ko-
mórek. Jedną z nich jest technika pozwalająca na różnicowanie komórek ES lub 
iPS w tzw. kulach zarodkowych. Kule zarodkowe to trójwymiarowe agregaty, 
w których komórki pluripotencjalne różnicują w sposób odzwierciedlający wcze-
sne etapy rozwoju zarodkowego. Początkowo tworzą one lite struktury, w których 
zewnętrzne komórki przypominają warstwę endodermy pierwotnej [10]. Wnętrze 
kuli wypełniają natomiast komórki ektodermalne. Dłuższa hodowla takich sfe-
rycznych struktur prowadzi do dalszego różnicowania, w wyniku czego powstają 
komórki mezodermalne. Ich pojawienie się indukuje wykształcenie struktur przy-
pominających pęcherzyk żółtkowy. W ścianach takich pęcherzyków, podobnie jak 
to się dzieje podczas rozwoju zarodkowego, powstają wysepki krwiotwórcze. Na 
późniejszym etapie hodowli w kulach mogą tworzyć się grupy kurczących się kar-
diomiocytów [18]. Pierwsze doniesienia na temat powstawania kul zarodkowych 
dotyczyły komórek raka zarodkowego. Badania raka zarodkowego i tworzących go 
komórek były możliwe jedynie dzięki dootrzewnowemu przeszczepianiu fragmen-
tów guza pomiędzy osobnikami myszy. Komórki z przeszczepionych fragmentów 
raka zarodkowego tworzyły lite guzy oraz zawieszone w płynie otrzewnowym sfe-
ryczne agregaty zawierające komórki różnicujące w wiele rodzajów tkanek, wśród 
nich np. nabłonkową, mięśniową, nerwową. Struktury te nazwano kulami zarodko-
wymi [49, 60]. Po uzyskaniu po raz pierwszy linii mysich komórek raka zarodko-
wego, sprawdzono ich potencjał do różnicowania stosując metodę dootrzewnowych 
transplantacji [24, 32]. Mysie komórki EC hodowane in vitro bez warstwy komó-
rek odżywczych również różnicowały tworząc kule zarodkowe [43]. Ponadto, kule 
zarodkowe które w początkowych etapach hodowli były swobodnie zawieszone 
w pożywce, mogły ulegać adhezji do podłoża. W takim przypadku migrujące z nich 
komórki tworzyły rozrosty, a następnie dochodziło do powstawania takich tkanek 
jak: nabłonkowa, nerwowa, czy chrzęstna [43]. W dalszej kolejności wykazano, że 
również ludzkie komórki EC są w stanie różnicować in vitro tworząc kule zarodko-
we [19]. Obecnie technika ta wykorzystywana jest powszechnie w badaniach my-
sich oraz ludzkich komórek ES i iPS (np. [36, 37]).

Metoda tworzenia kul zarodkowych stała się więc sposobem na weryfikację 
pluripotencji badanych komórek. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście różnicowa-
nie w kulach zarodkowych odzwierciedla zmiany towarzyszące kolejnym etapom 
rozwoju zarodkowego przeanalizowano ekspresję genów charakterystycznych dla 
wybranych rodzajów komórek czy tkanek. Podczas analiz różnicujących w kulach 
zarodkowych mysich komórek ES określono ekspresję genów specyficznych dla ek-
todermy (Oct-3/4, Fgf-5), pierwotnej endodermy (Gata-4), mezodermy (T, Nodal), 
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pęcherzyka żółtkowego (gen kodujący α-fetoproteinę) oraz genów charakterystycz-
nych dla komórek z bardziej zaawansowanych etapów rozwoju: np. Flk-1 (komórki 
prekursorowe śródbłonka), Nkx-2.3 (komórki prekursorowe kardiomiocytów), Eklf 
(komórki linii erytroidalnej), Msx3 (komórki linii neuronalnej) (praca przeglądowa 
[29]). Wyniki tych analiz pokazały, że procesy zachodzące w ciągu pierwszych 3 
dni hodowli kul zarodkowych odzwierciedlają rozwój przedgastrulacyjny zarodka 
myszy. Kule 3-5 dniowe odpowiadają zarodkom w czasie gastrulacji, a ich dłuż-
sza hodowla skutkuje różnicowaniem komórek w takie, które tworzą takie tkanki 
jak np. wyspecjalizowane nabłonki, mięsień sercowy, neurony (praca przeglądowa 
[29]). W analogiczny sposób wykazano, że również ludzkie komórki ES hodowane 
w kulach zarodkowych różnicują w sposób odzwierciedlający wczesną embrioge-
nezę. Podczas ich analizy wykryto ekspresję genów kodujących białka związane 
z różnicowaniem komórek pęcherzyka żółtkowego (α-fetoproteina), linii hemato-
poetycznej (ζ-globina), nerwowych (neurofilament 68Kd) oraz mięśnia sercowego 
(α-aktynina sercowa) i tym samym dowiedziono pluripotencji ludzkich komórek ES 
[30]. Podobieństwo różnicowania komórek w kulach zarodkowych i podczas roz-
woju umożliwiło ich wykorzystanie w badaniach procesów zachodzących w rozwi-
jającym się zarodku. Ponadto, realne stały się analizy funkcji genów kluczowych 
dla wczesnych etapów rozwoju, np. przez wyciszanie ich ekspresji, a następnie 
analizę fenotypu kul powstających z tak zmodyfikowanych komórek. Przykładowo, 
pozbawienie komórek obu funkcjonalnych alleli genu kodującego desminę zapo-
biega różnicowaniu komórek ES w mioblasty mięśni gładkich i szkieletowych, ale 
nie w mioblasty mięśnia sercowego [73]. Prowadzone są również badania wpływu 
nadekspresji wybranych czynników wzrostu lub czynników transkrypcyjnych na 
różnicowanie komórek (prace przeglądowe [11, 29]). Stosując taki model badaw-
czy wykazano m.in. że zwiększona synteza insulinopodobnego czynnika wzrostu II 
(ang. Insulin-like Growth Factor-II, IGF-II) przyspiesza różnicowanie miogeniczne 
mysich komórek ES [50]. Analizowano także wpływ wybranych substancji, takich 
jak np. dimetylosulfotlenek czy kwas retinowy, na przebieg różnicowania komórek 
w kulach zarodkowych [21, 22].

WARUNKI HODOWLI KUL ZARODKOWYCH  
I ICH WPŁYW NA PRZEBIEG RÓŻNICOWANIA  

KOMÓREK PLURIPOTENCJALNYCH

Aby utrzymać komórki ES lub iPS w stanie niezróżnicowanym, standardowo 
hoduje się je na warstwie komórek odżywczych. Najczęściej są to inaktywowane 
fibroblasty, czyli takie w których wywołano uszkodzenia w DNA i spowodowano, 
że stały się one niezdolne do podziałów komórkowych. Ponadto, do pożywki ho-
dowlanej dodaje się czynnik przeciwbiałaczkowy (ang. Leukemia Inhibitory Factor, 
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LIF) w przypadku komórek mysich, lub zasadowy fibroblastowy czynnik wzrostu 
(ang. basic Fibroblast Growth Factor,  bFGF) w przypadku komórek ludzkich [10, 
76]. Tradycyjna metoda tworzenia kul zarodkowych, wykorzystana po raz pierw-
szy podczas badań komórek EC oraz analiz pluripotencji pierwszych linii mysich 
komórek ES, wymaga hodowli bez warstwy komórek odżywczych, w pożywce nie-
zawierającej czynników niezbędnych do utrzymania pluripotencji. W takich warun-
kach komórki tworzą spontanicznie agregaty. W celu zwiększenia powtarzalności 
metody i zapewnienia odpowiednich warunków dla różnicowania w pożądane ro-
dzaje komórek zaproponowano wiele modyfikacji tej procedury. Jedną z nich jest 
hodowla w tzw. wiszących kroplach, która zapewnia tworzenie kul z określonej 
liczby komórek (prace przeglądowe [29, 78]). Polega ona na umieszczeniu określo-
nej liczby komórek w kropli pożywki zawieszonej na wieczku szalki hodowlanej, 
a następnie umieszczenie wieczka nad szalką wypełnioną solą fizjologiczną. Możli-
we są również hodowle kul zarodkowych w zawiesinie w naczyniach obrotowych, 
utrudniających adhezję komórek do podłoża [8, 56]. Po kilku dniach hodowli w za-
wiesinie dalsze różnicowanie można prowadzić w rozrostach, które powstają po 
przeniesieniu kul zarodkowych na szalki pokryte żelatyną lub białkami macierzy 
zewnątrzkomórkowej. Do tak przygotowanego podłoża kule łatwo przylegają, co 
umożliwia migrowanie komórek i tworzenie rozrostów. Hodowla przestrzenna staje 
się hodowlą warstwową na płaskim podłożu, co umożliwia powstawanie oddzia-
ływań komórek z podłożem, a nie tylko z sąsiadującymi komórkami, i wpływa na 
przebieg różnicowania.

Znaczący wpływ na efekt różnicowania komórek ES lub iPS ma skład pożyw-
ki hodowlanej. Standardowo do hodowli kul zarodkowych, zarówno uzyskanych 
z mysich jak i z ludzkich komórek, stosuje się pożywkę pozbawioną czynników 
niezbędnych do utrzymania pluripotencji. Zazwyczaj są to DMEM (Dulbecco’s 
Modified Eagle’s Medium) lub IMDM (Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium) 
uzupełnione płodową surowicą bydlęcą (ang. Fetal Bovine Serum, FBS), pirogro-
nianem sodu, roztworem aminokwasów, L-glutaminą, antybiotykami oraz β-mer-
kaptoetanolem lub monotioglicerolem. Dodatkowo, aby indukować różnicowanie 
komórek, można wzbogacić środowisko hodowlane selenem, albuminą surowicy 
bydlęcej oraz transferyną. Taką technikę wykorzystali Wobus i wsp. w 1994 roku 
(praca przeglądowa [29]). Co ciekawe, na wynik różnicowania może wpływać stę-
żenie glukozy w środowisku. Podczas gdy w pożywce o wysokim stężeniu glukozy 
(25 mM) komórki w kulach zarodkowych różnicują w takie rodzaje komórek jak 
komórki endodermalne, neurony i kardiomiocyty, niskie stężenie glukozy (5,5 mM) 
stymuluje przede wszystkim różnicowanie w komórki linii nerwowej, wykazujące 
ekspresję β-III tubuliny, nestyny i MAP2 (ang. Microtubule-Associated Protein 2) 
[45]. Należy również pamiętać, że skład surowicy wykorzystywanej w badaniach 
jest zmienny, co może wpływać na proces różnicowania w sposób niezależny od 
eksperymentatora. W związku z tym można rozważać hodowlę w pożywce bez 
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surowicy lub takie jej przygotowanie, które doprowadzi do degradacji hormonów 
i czynników wzrostu. Można to osiągnąć poprzez traktowanie surowicy węglem 
drzewnym pokrytym dekstranem lub też inaktywację termiczną. Można również 
stosować komercyjnie dostępny zamiennik surowicy – SR (ang. Serum Replace-
ment). Wiadomo jednak, że jego wykorzystanie może obniżać zdolność komórek 
ES do różnicowania. W celu wywołania różnicowania komórek ES w kulach zarod-
kowych w pożądany rodzaj komórek, do pożywki dodawane są różne suplementy. 
Te same związki, stosowane w różnych stężeniach, mogą być używane do uzyski-
wania różnych rodzajów komórek. Na przykład do indukcji różnicowania mysich 
komórek ES hodowanych w kulach zarodkowych w neurony stosuje się insulinę, 
transferynę i selen oraz fibronektynę. Insulina, transferyna i selen wykorzysty-
wane są także w protokole opracowanym do różnicowania ludzkich komórek ES 
w mioblasty, w tradycyjnej hodowli na podłożu [4, 59]. Również kwas retinowy 
(RA) używany jest zarówno do otrzymywania komórek nerwowych [2, 27], jak i do 
indukcji różnicowania w komórki mięśniowe [31]. Badania Wobus i wsp. (1994) 
pokazały, że dodatek RA w stężeniu 10-7 powoduje zmniejszenie udziału miobla-
stów mięśni szkieletowych wśród populacji zróżnicowanych komórek w porówna-
niu do komórek kontrolnych, hodowanych w pożywce bez RA. Z drugiej jednak 
strony, dodanie do pożywki hodowlanej RA w stężeniu 10-8 powoduje podwojenie, 
a w stężeniu 10-9 – potrojenie liczby uzyskanych mioblastów mięśni szkieletowych  
(praca przeglądowa [29]). Również moment rozpoczęcia hodowli  kul zarodkowych 
w pożywce zawierającej RA wpływa na proporcje pomiędzy rodzajami komórek 
uzyskanymi w wyniku różnicowania. Jeśli pomiędzy 2 a 5 dniem hodowli kule 
zarodkowe umieszczono w pożywce zawierającej 10-8 lub 10-7 RA, uzyskiwano 
mioblasty mięśni szkieletowych oraz neurony. Natomiast, jeśli pożywkę zawiera-
jącą RA stosowano dopiero od 5 dnia hodowli, uzyskiwano zwiększenie udziału 
kardiomiocytów (praca przeglądowa [29]). Jak już wspomniano, w sprzyjających 
warunkach kule zarodkowe mogą ulegać adhezji do podłoża i tworzyć rozrosty. 
Rohwedel i wsp. (1994) wykazali, że w takim przypadku znaczenie ma także mo-
ment przeniesienia kul zarodkowych z hodowli w zawiesinie do hodowli na podło-
żu (praca przeglądowa [29]). 

Biorąc pod uwagę ogół czynników jakie należy uwzględnić planując indukcję 
różnicowania komórek ES nie powinno dziwić, że ukierunkowanie tego procesu 
i uzyskanie pożądanego rodzaju komórek jest trudne i rzadko zachodzi wydajnie. 
Istotną komplikację stanowi fakt, że nie wszystkie linie komórek ES lub iPS cha-
rakteryzuje ten sam potencjał do różnicowania. Już w 1994 roku Rohwedel i wsp. 
wykazali, że linia komórek ES o nazwie BLC6, uzyskana z myszy szczepu 129/ter 
Sv, nie różnicuje w kardiomiocyty, ale za to łatwiej można z niej uzyskać mioblasty 
mięśni szkieletowych (praca przeglądowa [29]). Porównanie analiz ekspresji ge-
nów przeprowadzonych technikami mikromacierzy wykazały, że linie komórek ES 
i iPS (nawet te uzyskiwane na jednej uczelni!) różnią się od siebie znacząco [46]. 
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Różnice te mogą wynikać z odmiennych modyfikacji epigenetycznych badanych 
komórek [6]. W przypadku komórek iPS na różnice w ekspresji genów może także 
wpływać ich „pochodzenie”, a więc to z jakiego rodzaju komórek je uzyskano [3, 
5, 47, 48], a także jak wielu pasażom w hodowli in vitro je poddano [47]. W efekcie 
różne linie pluripotencjalnych komórek może charakteryzować odmienna wydaj-
ność różnicowania w komórki wybranych tkanek.

RÓŻNICOWANIE KOMÓREK PLURIPOTENCJALNYCH 
W MIOBLASTY

Strategię różnicowania komórek ES należy dobrać w zależności od tego, ja-
kie komórki mają być uzyskane. Przykładowo, stosunkowo łatwo otrzymuje się 
komórki linii hematopoetycznej. Można je uzyskać hodując komórki ES w metyl-
celulozie, w której tworzą kolonie-agregaty [75]. Z drugiej strony, jednym z ro-
dzajów komórek, które najtrudniej uzyskać są mioblasty mięśni szkieletowych. 
W większości opisanych doświadczeń mioblasty uzyskiwano stosując technikę kul 
zarodkowych. Głównym celem takich doświadczeń jest odtworzenie ciągu zdarzeń, 
które następują podczas miogenezy w rozwoju zarodkowym. W kulach zarodko-
wych można doprowadzić do uzyskania komórek o fenotypie charakterystycznym 
dla mezodermy przyosiowej. Komórki te charakteryzuje ekspresja receptora płyt-
kopochodnego czynnika wzrostu α (ang. Platelet-Derived Growth Factor Recep-
tor α, PDGFRα) i brak syntezy receptora śródbłonkowego czynnika wzrostu (Flk1) 
[67, 79]. W trakcie rozwoju zarodkowego z komórek o takim fenotypie powstają 
prekursory mioblastów, które następnie syntetyzują czynniki transkrypcyjne Pax3 
i Pax7, a więc białka które są kluczowymi regulatorami miogenezy. Komórki pre-
kursorowe mioblastów różnicują w mioblasty syntetyzując białka z grupy mięśnio-
wych czynników regulatorowych (Myf5, MyoD, Miogenina, Mrf4) (ryc. 1) . Na-
stępuje fuzja mioblastów, w wyniku której powstają miotuby, a w nich dochodzi do 
ekspresji białek strukturalnych mięśni (ciężkie i lekkie łańcuchy miozyny, kinaza 
kreatyninowa, desmina) [64]. Otwartym pozostaje pytanie, jak zaindukować różni-
cowanie komórek pluripotencjalnych, takich jak ES lub iPS,  aby w sposób powta-
rzalny i wydajny można było uzyskać populację komórek prekursorowych mięśni, 
a następnie funkcjonalne miotuby. Zaprojektowanie odpowiedniej procedury umoż-
liwiłoby nie tylko dokładne zbadanie mechanizmów rządzących tym procesem, ale 
także dałoby nadzieję na opracowanie terapii komórkowych uszkodzonych mięśni, 
a w dalszej kolejności również chorób mięśniowych, na przykład dystrofii.

Jak już wspomniano, w celu różnicowania komórek pluripotencjalnych w miobla-
sty często stosuje się technikę tworzenia kul zarodkowych. Ponieważ spontanicz-
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ne różnicowanie komórek w mioblasty charakteryzuje niska wydajność, pożywkę 
w której hodowane są kule zarodkowe wzbogaca się różnymi suplementami. Wśród 
stosowanych substancji są np.: wspomniany już kwas retinowy [77], aktywina A sto-
sowana łącznie z kwasem askorbinowym [71], czy surowica końska (ang. Horse 
Serum, HS) [9]. Wykorzystywany jest także inhibitor metylotransferaz DNA (5-aza-
cytydyna [80]) który wpływa na epigenetyczną modyfikację DNA, a tym samym na 
ekspresję genów. Stwierdzono, że w rozrostach powstałych z kul zarodkowych trak-
towanych 5-aza-cytydyną, udział komórek syntetyzujących Pax7 i MyoD był więk-
szy niż w rozrostach z kul nietraktowanych tym związkiem [80]. Niestety, czynniki 
niespecyficznie zaburzające metylację DNA modulują różnicowanie komórek w spo-
sób niekontrolowany i mało powtarzalny. Najbardziej obiecujące wyniki osiągnięto 
różnicując w kulach zarodkowych komórki ES i iPS, w których doprowadzono do 
nadekspresji czynników miogenicznych, takich jak Pax3, Pax7 czy MyoD [12-15, 
17, 57]. Na szczególne zainteresowanie zasługuje jedna z pierwszych prób uzyska-
nia mioblastów z mysich komórek ES, w której wykorzystano komórki konstytutyw-
nie syntetyzujące MyoD. Wykazano wtedy, że komórki ES nadeksprymujące MyoD 
w hodowli na podłożu różnicowały w ten sam sposób, jak komórki niemodyfikowa-

RYCINA 1. Różnicowanie komórek prekursorowych mięśni szkieletowych. Podczas rozwoju zarod-
kowego ssaka z mezodermalnych multipotentnych komórek macierzystych powstają komórki prekur-
sorowe mięśni szkieletowych (Pax3+Pax7+), które następnie różnicują w mioblasty (Myf5+MyoD+). 
W wyniku fuzji mioblastów powstają najpierw miotuby (Miogenina+), które dojrzewają we włókna 
mięśniowe. Część spośród komórek prekursorowych nie różnicuje, tylko tworzy populację zdolnych 
do samoodnawiania komórek macierzystych mięśnia szkieletowego – komórek satelitowych (Pax7+)
FIGURE 1. Differentiation of skeletal muscle precursor cells. During embryogenesis multipotent 
mesodermal cells give rise to skeletal muscle precursor cells (Pax3+Pax7+) that differentiate into 
myoblasts (Myf5+MyoD+). Myoblasts fuse into myotubes (Myogenin+) that maturate into myofi-
bers. Some of skeletal muscle precursor cells do not differentiate. Instead, they become satellite cells 
(Pax7+), i.e. skeletal muscle stem cells
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ne. Znaczy to, że te komórki w warunkach hodowli standardowych dla komórek 
pluripotencjalnych nie różnicowały, a w środowisku sprzyjającym różnicowaniu 
miogenicznemu różnicowały spontanicznie w różne tkanki, jednak nie zaobserwo-
wano powstawania mioblastów. Sukces przyniosło dopiero utworzenie z komórek 
nadeksprymujących MyoD kul zarodkowych w pożywce promującej różnicowanie 
miogeniczne (z dodatkiem HS i insuliny). Z kul tych uzyskano rozrosty, w których 
20-50% komórek stanowiły mioblasty [17]. Sugeruje to, że różnicowanie przebiega 
odpowiednio tylko jeśli z komórek uformowane zostaną kule zarodkowe. Prawdo-
podobnie istotną rolę odgrywają kontakty międzykomórkowe, których nie mogą 
zastąpić ani dodawane do pożywki związki, ani manipulacje genetyczne, takie jak 
nadekspresja jednego genu.

Na uwagę zasługują również prace, w których geny kodujące czynniki tran-
skrypcyjne Pax3 i Pax7 wprowadzono do mysich komórek ES lub iPS pod kontro-
lą promotora indukowanego doksycykliną [13-15]. Kule formowano w wiszących 
kroplach, drugiego dnia hodowli przenoszono je do hodowli w zawiesinie i stosując 
doksycyklinę indukowano ekspresję Pax3 lub Pax7. Analiza rozrostów tych kul 
wykazała, że obecność czynników transkrypcyjnych Pax3 lub Pax7 indukowała 
syntezę mięśniowych czynników regulatorowych, takich jak Myf5, MyoD, czy 
miogenina oraz ciężkich łańcuchów miozyny. Żadnego z tych białek nie wykryto 
w rozrostach z kul uzyskanych z komórek kontrolnych, a więc niezmodyfikowa-
nych genetycznie [13-15]. Pomimo wykorzystania systemu nadekspresji Pax3 lub 
Pax7 wydajność otrzymywania komórek prekursorowych mioblastów była niska. 
W celu uzyskania populacji wzbogaconej w  komórki prekursorowej stosuje się sor-
towanie techniką cytometrii przepływowej z wykorzystaniem specyficznych prze-
ciwciał [9, 13-15, 44]. Przykładowo, można wyselekcjonować komórki mezodermy 
przyosiowej, które eksprymują czynnik PDGFRα, a nie eksprymują Flk1 [13] lub 
komórki syntetyzujące na swojej powierzchni niezidentyfikowany antygen charak-
terystyczny dla komórek satelitowych, rozpoznawany przez przeciwciało opisane 
jako SM/C-2.6 [28]. Hodowla uzyskanych w ten sposób komórek pozwala na bar-
dziej wydajne powstawanie mioblastów (ryc. 2). Równocześnie eliminowane są ko-
mórki pluripotencjalne, które po transplantacji do organizmu mogłyby powodować 
powstawanie potworniaków. Wadą takiego sposobu wzbogacania populacji komó-
rek w prekursory mioblastów jest negatywny wpływ tej procedury na żywotność ko-
mórek. Tym niemniej w cytowanych pracach komórki selekcjonowane za pomocą 
cytometrii przepływowej z powodzeniem wykorzystywano w transplantacjach. Na 
przykład wszczepiano dotętniczo komórki syntetyzujące PDGFRα, a niesyntetyzu-
jące Flk1, wyselekcjonowane spośród komórek nadeksprymujących Pax3. Komór-
ki transplantowano myszom mdx, które stanowią model dystrofii mięśniowej, czyli 
nie syntetyzują dystrofiny. Mięśnie, do których wszczepiano komórki były uprzed-
nio uszkodzone. Następnie oceniono liczbę włókien zawierających dystrofinę, czy-
li takich, które powstały przy udziale wszczepionych komórek. Wykazano w ten 
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sposób, że miesiąc po transplantacji około 16% włókien zawierało dystrofinę, co 
oznacza, że przeszczepione komórki wzięły udział w regeneracji mięśnia w sposób 
dość wydajny, choć niewystarczający dla odzyskania pełnej funkcjonalności [13].

PODSUMOWANIE

Żaden z zaproponowanych do tej pory protokołów różnicowania komórek pluri-
potencjalnych w mioblasty mięśni szkieletowych nie jest idealny. Hodowla w kulach 
zarodkowych doskonale sprawdza się jako metoda w badaniach dotyczących wcze-
snych etapów rozwoju zarodkowego. Stosując ją nie jest jednak łatwo doprowadzić do 
różnicowania komórek pluripotencjalnych we wszystkie rodzaje komórek. Głównym 
problemem podczas prób uzyskiwania mioblastów mięśni szkieletowych z komórek 
ES i iPS jest niska wydajność stosowanych metod. Można ją zwiększyć stosując mani-
pulacje genetyczne – nadekspresję kluczowych czynników regulujących miogenezę. 
Zabieg ten ogranicza jednak możliwość wykorzystania tak zmanipulowanych komó-
rek w terapiach. Wydaje się więc, że poszukiwania metod indukowania różnicowania 
miogenicznego komórek pluripotencjalnych powinny koncentrować się na znalezie-
niu odpowiedniego zestawu czynników, które podane we właściwym momencie ho-
dowli doprowadziłyby do powstawania mioblastów. Wydaje się, że wykorzystanie 
hodowli w kulach zarodkowych jest optymalnym rozwiązaniem, kule te zapewniają 

RYCINA 2. Przykład doświadczenia prowadzącego do zróżnicowania komórek ES (lub iPS) w miobla-
sty. W celu utrzymania pluripotencji, komórki ES hodowane są w pożywce zawierającej LIF. W celu 
indukcji różnicowania komórki przenoszone są do wiszących kropel pożywki niezawierającej LIF 
i tworzą kule zarodkowe. Komórki uzyskane po dezagregacji kul zarodkowych są znakowane prze-
ciwciałami. Sortując komórki PDGFRα+/Flk1- można uzyskać populację komórek o zwiększonym 
potencjale różnicowania w mioblasty. Analizy molekularne, cytologiczne oraz funkcjonalne pozwa-
lają stwierdzić, czy tak uzyskane komórki różnicują w funkcjonalne mioblasty mięśni szkieletowych
FIGURE 2. Example of an experiment leading to the differentiation of ES (or iPS) cells into skeletal my-
oblasts. Stem cells are cultured in medium containing LIF to keep their pluripotent character. To induce 
differentiation cells are transferred into hanging drops of medium lacking LIF. Under such conditions 
ES or iPS cells form embryoid bodies. After embryoid bodies disaggregation PDGFRα+/Flk1- cells, 
characterized by the higher potential to undergo myogenic differentiation, are sorted out. Molecular, cy-
tological, and functional analysis define if those cells are able to differentiate into functional myoblasts  
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bowiem organizację przestrzenną komórek odzwierciedlającą tę charakterystyczną 
dla rozwijającego się zarodka. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości dojdzie 
do opracowania metod wydajnego różnicowania komórek pluripotencjalnych hodo-
wanych na podłożu, uzyskując większą wydajność przy mniejszym nakładzie pracy.

PODZIĘKOWANIA

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-
2013 jako projekt badawczy NN 302 125939 oraz z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez projekt „Potencjał nauko-
wy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”
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