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Streszczenie: Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) występujące w czerwonym szpiku kost-
nym dają początek wszystkim dojrzałym komórkom krwi linii mieloidalnej i limfoidalnej. Ich pow-
stawanie jest ściśle powiązane z unikalnym mikrośrodowiskiem szpiku, na które składają się dwie 
nisze: osteoblastyczna i naczyniowa. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący reg-
ulacji hematopoezy na poziomie nisz szpikowych. Scharakteryzowano główne komponenty i cząs-
teczki sygnałowe niszy osteoblastycznej pozwalające na utrzymanie KKM w stanie wyciszenia oraz 
składowe niszy naczyniowej sprzyjające proliferacji i różnicowaniu komórek, które równoważąc 
się wzajemnie promują utrzymanie homeostazy. Uwzględniono również wpływ wybranych cytokin 
hematopoetycznych, takich jak erytropoetyna, trombopoetyna, interleukina 3 i czynnik stymulujący 
tworzenie kolonii granulocytów, na proces proliferacji i różnicowania się KKM. Omówiono wpływ 
różnic ciśnienia parcjalnego tlenu w szpiku kostnym na hematopoezę, które jest niższe w niszy os-
teoblastycznej niż w naczyniowej, i któremu towarzyszy wzrost ekspresji czynnika indukowanego 
hipoksją, HIF-1α. Białko to wpływa na niektóre komponenty nisz, takie jak chemokina CXCL12 
czy erytropoetyna, przez co w sposób pośredni reguluje stan wyciszenia KKM, dzięki czemu ich 
pula jest utrzymywana na stałym poziomie. Szczegółowe poznanie wszystkich składowych odpow-
iedzialnych za utrzymanie homeostazy komórkowej w obrębie szpiku kostnego może stworzyć pod-
stawę dla nowych metod terapii chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

Słowa kluczowe: komórki macierzyste, szpik kostny, hipoksja

Summary: Hematopoietic stem cells (HSCs) reside in red bone marrow and give rise to all types of 
blood cells of lymphoid and myeloid lineages. Normal hematopoiesis is strictly regulated by micro-
environment composed of osteoblastic and vascular niches. We characterize both niches according 
to theirs main components and signal transducers involved in maintaining quiescent versus prolif-
erating status of HSCs. The influence of important hematopoietic cytokines, including erythropoi-
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etin, thrombopoietin, interleukin 3 and granulocyte-colony stimulating factor, on the proliferation 
and differentiation of HSCs process has been described. We also discuss the effects of the tissue 
oxygen level, which is lower in osteoblastic niche and correlates directly with the expression of 
hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α). HIF-1α alters expression of important niches’ components, 
like CXCL12 chemokine and erythropoietin, and thereby indirectly promotes maintaining and qui-
escence of HSCs keeping their pool at a constant level. Detailed knowledge of all the components 
responsible for maintaining homeostasis and controlling HSCs differentiation in the bone marrow 
may prove to be a useful tool for the development of new leukemias’ therapies.

Key words: stem cells, bone marrow, hypoxia

WSTĘP

Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) są jedną z populacji somatycznych 
komórek macierzystych, które posiadają zdolność do proliferacji, samoodnowy 
oraz różnicowania do wszystkich upostaciowanych elementów morfotycznych. 
Według powszechnie obowiązującej teorii – chociaż ostatnio kwestionowanej 
[32] – proces różnicowania przebiega stopniowo. Początkowo powstają komór-
ki progenitorowe dwóch głównych linii: limfoidalnej (ang. Common Lymphoid 
Progenitor, CLP) i mieloidalnej (ang. Common Myeloid Progenitor, CMP). CLP 
daje początek wszystkim limfocytom, do których należą limfocyty B i T, komórki 
NK (ang. Natural Killer, „naturalni zabójcy”) oraz limfoidalne komórki dendry-
tyczne. Z CMP powstają komórki progenitorowe linii megakariocytarno-erytro-
cytarnej (ang. Megakaryocyte/Erythrocyte Progenitor, MEP), linii granulocytarno 
makrofagowej (ang. Granulocyte/Macrophage Progenitor, GMP) oraz monocy-
toidalne komórki dendrytyczne [36]. Posługując się modelami matematycznymi 
i uwzględniając sześć głównych stopni różnicowania i dojrzałości komórek, udo-
wodniono, że w hodowli in vitro KKM są zdolne do około 50 podziałów [26].

Komórki krwiotwórcze mogą się dzielić w sposób asymetryczny, dając po-
czątek nowej KKM i komórce progenitorowej, bądź symetrycznie, umożliwiając 
powstanie dwóch KKM lub dwóch komórek progenitorowych. KKM mogą być 
identyfikowane poprzez analizę występowania bądź brak liniowo-specyficznych 
białek CD (ang. Cluster of Differentiation) na ich powierzchni, co pozwala opisać 
je fenotypowo jako CD34+CD38-c-kit+Lin-SCL/TAL1+ [30, 36, 59].

Fundamentalne pytanie w zakresie biologii KKM dotyczy sposobu kontroli ich 
samoodnowy oraz różnicowania do komórek ostatecznie zróżnicowanych. W bada-
niach przeprowadzonych na transgenicznych myszach wykazano, iż szlak Notch jest 
aktywny w KKM, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania ich różnicowania. 
Ponadto, zablokowanie tego szlaku w warunkach in vitro prowadzi do przyspieszenia 
różnicowania KKM oraz obniżenia ich liczby w badaniach in vivo [7]. Innej ścieżce 
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sygnałowej, Wnt, przypisuje się rolę regulatora proliferacji i samoodnowy KKM. 
Aktywacja tego szlaku zachodzi poprzez przyłączenie się białek Wnt do receptora 
Frizzled, co prowadzi do rozpadu kompleksu degradującego β-kateninę [21, 42]. Ak-
tywna β-katenina ulega translokacji do jądra komórkowego i łączy się z czynnikiem 
transkrypcyjnym TCF (ang. T-Cell specific Factor), powodując aktywację genów 
docelowych, do których zalicza się HoxB4 i Notch1, odpowiadających za proces sa-
moodnowy [57]. Aksyna, stanowiąca inhibitor szlaku Wnt, hamowała wzrost KKM 
in vitro oraz zmniejszała ich zdolności do samoodnowy w warunkach in vivo, nato-
miast nadekspresja β-kateniny zwiększała pulę KKM [42]. W przebiegu prawidłowej 
hematopoezy kinaza PI3K (ang. Phosphatidylinositide 3-Kinases) odpowiedzialna 
jest za regulację erytropoezy, ponadto pośredniczy w proliferacji erytroidalnych ko-
mórek progenitorowych [37], natomiast kinaza AKT, poprzez fosforylację czynnika 
transkrypcyjnego CEBPA (ang. CCAAT/Enhancer-Binding Protein Alpha), reguluje 
mielopoezę [6]. Buitenhuis i wsp. (2008) zaobserwowali, iż zahamowanie aktywno-
ści AKT wpływa na fosforylację i inaktywację CEBPA, co sprzyja różnicowaniu eo-
zynofilów, natomiast aktywna postać AKT pobudza rozwój neutrofili [6]. 

STRUKTURA FUNKCJONALNA SZPIKU KOSTNEGO

U osób dorosłych czerwony szpik kostny zlokalizowany jest jedynie w jamach 
szpikowych kości szkieletu osiowego, takich jak mostek, kręgosłup, czaszka, że-
bra i miednica, oraz w nasadach kości długich. Po zakończonym procesie różni-
cowania i dojrzewania w tkance pozanaczyniowej szpiku kostnego, jako w pełni 
wyspecjalizowane i dojrzałe, krwinki czerwone, białe i płytki krwi są uwalniane 
do krążenia ogólnego, po wcześniejszym przejściu do światła szpikowych naczyń 
włosowatych typu zatokowego. Prawidłowy przebieg hematopoezy jest ściśle po-
wiązany z występowaniem KKM w obrębie unikalnego mikrośrodowiska szpi-
ku kostnego, określanego jako nisze szpikowe, których istnienie postulował już 
w roku 1978 Ray Schofield [41]. Pod względem anatomicznym nisza szpikowa to 
miejsce w szpiku kostnym utworzone z komórek znajdujących się w bezpośred-
nim sąsiedztwie komórek krwiotwórczych. Elementy niszy są odpowiedzialne 
za bezpośrednią regulację aktywności KKM poprzez indukcję i przekazywanie 
sygnałów pozwalających na uruchomienie mechanizmów samoodnowy bądź róż-
nicowania. Regulacja homeostazy KKM w obrębie niszy umożliwia utrzymanie 
równowagi pomiędzy liczbą komórek znajdujących się w stanie spoczynku, a ko-
mórkami proliferującymi i różnicującymi się [23]. Uproszczony model nisz szpi-
kowych przedstawiający główne komórki i czynniki odpowiadające za regulację 
aktywności KKM przedstawiono na rycinie 1.
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CHARAKTERYSTYKA NISZ SZPIKOWYCH

W czerwonym szpiku kostnym wyróżnia się dwie nisze KKM: osteoblastycz-
ną, usytuowaną przy śródkostnej, w której KKM występują w stanie spoczynku 
(wyciszenia) oraz niszę naczyniową, umiejscowioną przy śródbłonku naczyń 
zatokowych szpiku, gdzie obserwuje się KKM aktywnie ulegające podziałom, 
różnicowaniu i samoodnowie [30, 33, 61]. Należy podkreślić, że w ostatnich la-
tach wyraźne rozgraniczanie nisz i ich podział ulega zatarciu, ponieważ wykaza-

RYCINA 1. Model nisz szpikowych przedstawiający główne komórki i czynniki odpowiadające za 
regulację aktywności krwiotwórczych komórek macierzystych.
Objaśnienia: Ang-1 – angiopoetyna 1; CAR – komórki CAR; HIF-1α – czynnik aktywowany hipok-
sją 1α; IL-10 – interleukina 10; KKM – krwiotwórcza komórka macierzysta; M-CSF – czynnik sty-
mulujący wzrost kolonii makrofagów; MKM – mezenchymalna komórka macierzysta; PPR – recep-
tor dla parathormonu (PTH) i peptydu PTH-podobnego (PTHrP); Treg – limfocyty T regulatorowe
FIGURE 1. A simplistic model of bone marrow niches with cells and major agents involved in the 
regulation of hematopoietic stem cells. 
Abbreviations: Ang-1 – angiopoietin 1; CAR – CXCL12-abundant reticular cells; HIF-1α – hypox-
ia-inducible factor 1α; HSC – hematopoietic stem cell; IL-10 – interleukin 10; M-CSF – macro-
phage colony-stimulating factor; MSC – mesenchymal stem cell; PPR – parathyroid hormone (PTH)/
PTH-related peptide type 1 receptor; Treg – regulatory T cells
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no wzajemne nakładanie się zakresów obydwu nisz oraz występowanie pewnych 
cząsteczek sygnałowych, takich jak np. chemokina CXCL12, zarówno w niszy 
osteoblastycznej jak i naczyniowej (tab. 1). 

TABELA 1. Główne składniki nisz szpikowych oraz cząsteczki regulujące aktywność krwiotwórczych 
komórek macierzystych. 
Objaśnienia: Ang-1 – angiopoetyna-1; CaSR – receptor dla jonów wapnia (ang. Calcium-Sensing Recep-
tor), MMP – metaloproteinazy; OPN – osteopontyna; PGE2 – prostaglandyna 2; TPO – trombopoetyna
TABLE 1. Main components of bone marrow niches and key molecules regulating activity of hemato-
poietic stem cells. 
Abbreviations: Ang-1 – angiopoietin-1; CaSR – Calcium-Sensing Receptor; MMP – metalloproteinase; 
OPN – osteopontin; PGE2 – prostaglandin E2; TPO – thrombopoietin

Nisza osteoblastyczna

Rodzaje 
komórek

Cząsteczki regulatorowe 
na powierzchni: Efekt interakcji ligandów i ich receptorów

komórek niszy KKM

Osteoblasty
Komórki 
osteoprogenito-
rowe
Komórki SNO
Osteoklasty
Osteocyty

CXCL12 CXCR4 Utrzymanie KKM w niszy; brak interakcji: 
przejście KKM do niszy naczyniowej 

Ang-1 Tie-2 Utrzymanie KKM w niszy poprzez adhezję 
do komórek niszy

Osteopontyna CD44, αVβ3, (α4, 
α9, α5)β1, α4β7

Utrzymują KKM w stanie nieaktywnym, 
promuje procesy samoodnowy KKM

Jony wapnia CaSR Ca2+ utrzymuje KKM w stanie nieaktywnym 
Ligandy Wnt Receptory Wnt Samoodnowa KKM
N-kadheryny 
komórek zrębu

N-kadheryny 
KKM Adhezja KKM do komponentów niszy

TPO Mpl Utrzymanie KKM w niszy 

MMP - Osłabienie oddziaływań KKM z komponen-
tami niszy 

Nisza naczyniowa

Rodzaje 
komórek

Cząsteczki regulatorowe
 na powierzchni: Efekt interakcji ligandów i ich receptorów

komórek niszy KKM

Endoteliocyty
Adipocyty
Komórki CAR
Komórki 
mezenchymalne 
Włókna 
adrenergiczne

CXCL12 CXCR4 Utrzymanie KKM w niszy

VCAM-1 VLA-4
Utrzymanie KKM w niszy, brak interakcji 
zwiększa liczbę komórek progenitorowych 
w krwi obwodowej

E-selektyny Ligandy 
oligosacharydowe Brak interakcji nasila proliferację KKM

Jagged Notch Odnowa KKM, utrzymywanie KKM w sta-
nie uśpienia

Noradrenalina β2 i β3 
adre-noreceptory

Mobilizacja KKM i stymulacja ich  
proliferacji 
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Nisza osteoblastyczna
Niszę osteoblastyczną lokalizuje się w obrębie śródkostnej, pokrywającej 

głównie powierzchnię beleczek kości gąbczastej, a tylko w niewielkim stopniu 
obejmuje ona  śródkostną kości zbitej. W jej obrębie KKM mają bezpośredni 
kontakt z komórkami osteoprogenitorowymi (płaskimi komórkami wyścielający-
mi śródkostną, tzw. lining cells) oraz osteoblastami, a szczególnie z subpopula-
cją osteoblastów określaną jako komórki SNO (ang. Spindle-shaped N-cadherin 
Osteoblastic cells), odpowiedzialną za utrzymanie spoczynkowych KKM w ob-
rębie niszy (tzw. homing). Kluczowe w tym względzie wydają się być wzajemne 
homofilowe połączenia typu zamykającego (ang. tight junctions) pomiędzy N-ka-
dherynami komórek SNO a homofilnymi cząsteczkami KKM, przy czym wyka-
zano, że wzrost liczby komórek SNO koreluje ze zwiększeniem w niszy liczby 
prymitywnych, tzw. długoterminowych KKM (ang. Long-Term HSC, LT-HSC), 
również charakteryzujących się ekspresją N-kadheryny [61].

Do komórek, które współtworzą niszę osteoblastyczną należą również oste-
oklasty oraz osteocyty. Do cząsteczek sygnałowych wchodzących w skład tego 
mikrośrodowiska zaliczane są chemokina CXCL12 (ang. Chemokine Ligand 
CXC12), angiopoetyna-1 (Ang-1), osteopontyna, jony wapnia oraz reaktywne 
formy tlenu [23, 24, 62]. 

Spośród wymienionych czynników szczególne znaczenie przypisuje się che-
mokinie CXCL12 oraz jej receptorowi CXCR4. Podstawową rolę dla zachowania 
KKM w stanie wyciszenia („uśpienia”) w obrębie niszy osteoblastycznej odgry-
wa także stan względnej hipoksji. Zagadnienie to scharakteryzowano w dalszej 
części artykułu. 

Kluczowe znaczenie dla utrzymania homeostazy w obrębie niszy osteobla-
stycznej posiada ścieżka Wnt, gdyż jej zaburzenia indukują apoptozę komórek 
krwiotwórczych. Kanoniczna ścieżka Wnt oparta o aktywność β-kateniny jest ściśle 
związana z regulacją proliferacji i różnicowania KKM, bowiem nadekspresja ak-
tywnej β-kateniny lub stymulacja ścieżki Wnt przy użyciu liganda Wnt3a indukuje 
podziały KKM i hamuje wszystkie ścieżki różnicowania KKM, zarówno w warun-
kach in vitro jak i in vivo [8]. Ponadto, nadekspresja elementów kompleksu degra-
dującego β-kateninę, m.in. aksyny 1, hamuje podziały komórek macierzystych [54].

Ligandy kanonicznej i niekanonicznej ścieżki Wnt są wydzielane autokrynnie 
przez same KKM oraz parakrynnie przez osteoblasty. Utrzymanie prymitywnych 
KKM (LT-HSC) w obrębie niszy osteoblastycznej w stanie nieaktywnym jest wspie-
rane również poprzez oddziaływanie angiopoetyny-1 występującej na powierzchni 
osteoblastów z receptorem kinazy tyrozynowej Tie-2 obecnym w błonie KKM [30, 
38]. Ponadto osteopontyna, wydzielana przez osteoblasty łącząc się z integryną β1 
obecną w błonie KKM, utrzymuje te komórki w stanie nieaktywnym [30].

Aktywność osteoklastów wpływa również na zachowanie się KKM [4]. Sty-
mulacja osteoklastów poprzez cytokinę RANKL lub warunki stresowe indukuje 
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wzmożenie hematopoezy i uwalnianie do krwi obwodowej większej liczby doj-
rzałych krwinek. Degradacja chemokiny CXCL12 może być stymulowana po-
przez aktywację osteoklastów (przez RANKL lub stres), które resorbują kość i ze 
względu na wysoką ekspresję metaloproteinazy 9 oraz katepsyny K degradują 
także inne białkowe komponenty niszy. Ponadto, pod wpływem G-CSF (ang. 
Granulocyte Colony-Stimulating Factor) makrofagi rezydujące w szpiku hamują 
wydzielanie osteokalcyny i CXCL12, które poprzez regulację aktywności oste-
oblastów wpływają na zatrzymanie KKM w niszy [4]. G-CSF jest wytwarzany 
przez komórki zrębu szpiku takie jak fibroblasty, makrofagi, a także endotelio-
cyty, a jego uwolnienie do krwi stymuluje mobilizację neutrofili, wzrost i mi-
grację komórek śródbłonka oraz wzmożoną aktywność osteoklastów i spadek 
aktywności osteoblastów [3, 9, 51]. G-CSF był początkowo stosowany w celu 
zminimalizowania zahamowania czynności szpiku kostnego indukowanego przez 
chemioterapię, jednak prowadziło to do wzrostu oporności ostrych białaczek na 
leczenie daunorubicyną [27].

Należy podkreślić, że zarówno nisza osteoblastyczna jak i aktywność KKM 
mogą być regulowane przez systemy integrujące funkcje organizmu, takie jak 
układ hormonalny, odpornościowy i nerwowy. Układ hormonalny oddziałuje 
na KKM poprzez aktywność parathormonu (PTH) i peptydu PTH-podobnego 
(PTHrP), które uczestniczą w utrzymaniu homeostazy jonów wapnia. Recepto-
ry PTH/PTHrP (PPR) występują na powierzchni osteocytów i osteoblastów, przy 
czym ich ligandy w różny sposób wpływają na KKM [15]. Konstytutywna ekspre-
sja receptora PTH1R zwiększa liczbę KKM oraz ich potencjał do samoodnowy. 
Wykazano to w badaniach doświadczalnych u myszy pozbawionych podjednostki 
α białka G sprzężonego z receptorem PTH1R, u których zaobserwowano spadek 
liczby osteocytów wraz z towarzyszącym wzrostem liczby komórek dojrzewają-
cych linii mieloidalnej w szpiku, a także śledzionie i krwi [15]. 

Przy opisie niszy osteoblastycznej KKM należy podkreślić oddziaływanie na 
nią niektórych elementów układu odpornościowego. W tym względzie, limfocyty T 
regulatorowe zostały określone jako modulatory niszy osteoblastycznej, ponieważ 
wydzielana przez nie interleukina 10, jest niezbędna do przeżycia i samoodnowy 
KKM [53]. Wydaje się, że obecność w błonie komórkowej KKM białka CD47, któ-
re wiąże się ze swoim receptorem SIRPα (ang. Signal Regulatory Protein Alpha) na 
powierzchni makrofagów, chroni je przed fagocytozą [20].

Erytropoetyna (EPO) jest glikoproteinowym hormonem produkowanym przez 
hepatocyty i komórki śródmiąższowe nerki. Poprzez jej związanie z receptorem 
na powierzchni erytroidalnych komórek progenitorowych, dochodzi do aktywacji 
kaskady sygnalizacyjnej, w której pośredniczą JAK2 (ang. Janus Kinase2), PI3K, 
AKT, STAT3 (ang. Signal Transducer and Activator of Transcription 3) i STAT5 
(ang. Signal Transducer and Activator of Transcription 5). Prowadzi to do róż-
nicowania KKM i promowania szlaku rozwoju erytrocytów [51, 55]. Wykazano 
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ponadto, że EPO pobudza KKM do produkcji białek z rodziny BMP (ang. Bone 
Morphogenetic Protein), które regulują wzrost i różnicowanie osteoblastów. Wy-
kazano też, że EPO aktywuje osteoblastogenezę, co wpływa na utrzymanie home-
ostazy w obrębie niszy [45].

Receptor Mpl (ang. Myeloproliferative Leukemia Protein) i jego ligand, trom-
bopoetyna (TPO), kontrolują megakariopoezę. Mpl ulega ekspresji głównie na po-
wierzchni KKM, w mniejszym stopniu również na progenitorach megakariocytów 
oraz płytkach krwi [40], natomiast TPO jest wytwarzane przez osteoblasty [60]. 
Układ Mpl/TPO promuje ekspansję i samoodnowę KKM, przy czym u myszy z nie-
doborem TPO, wywołanym podaniem neutralizującego przeciwciała anty-Mpl, za-
obserwowano obniżenie liczby KKM, zaś podanie egzogennej TPO prowadziło do 
przejściowego wzrostu spoczynkowych KKM in vivo [60]. Ostatnie doniesienia 
wskazują także na możliwość potencjalnego wykorzystania ludzkiej rekombinowa-
nej trombopoetyny (ang. recombinant Human Thrombopoietin, rHuTPO) w terapii 
promującej odtworzenie szpiku i zagnieżdżanie się KKM po leczeniu opartym na 
naświetlaniu [52]. Badania przeprowadzone na myszach linii C57BL/6 poddanych 
działaniu letalnej dawki promieniowania jonizującego wynoszącej 8Gy, wykazały 
wzrost przeżywalności zwierząt po 14 dniach terapii rHuTPO. Dodatkowo, wyższy 
wskaźnik przeżycia zaobserwowano w przypadku myszy, którym podawano rHuTPO 
niż inną cytokinę hematopoetyczną, G-CSF. Wykonana analiza histologiczna kości 
udowej naświetlonych myszy pokazała znaczący wzrost liczby komórek szpiku ko-
stnego w porównaniu do grupy kontrolnej, co potwierdza zdolność rHuTPO do sty-
mulacji i odbudowy układu krwiotwórczego [52]. Ponadto, de Lavel i wsp. (2013) 
postulują, iż TPO bierze udział w naprawie DNA uszkodzonego w wyniku napro-
mieniowania lub działania inhibitorów topoizomerazy II, poprzez zwiększanie wy-
dajności łączenia niehomologicznych zakończeń dwóch przerwanych nici DNA, co 
ma kluczowe znaczenie w przypadku utrzymania puli prawidłowych, nieuszkodzo-
nych KKM w obrębie niszy osteoblastycznej [11]. 

Proces hematopoezy w obrębie niszy osteoblastycznej jest również regulowany 
przez interleukinę 3 (IL-3), którą wydzielają aktywowane limfocyty T, limfocy-
ty NK oraz komórki tuczne. Spośród klasycznych hematopoetycznych czynników 
wzrostu IL-3 wykazuje najszerszy zakres aktywności pobudzając powstawanie kolo-
nii erytrocytarnych, megakariocytarnych, granulocytarnych i monocytarnych, przy 
czym promuje także proliferację KKM [44, 51]. Badania ex vivo z wykorzystaniem 
szpiku myszy wykazały, że IL-3 stymulowała powstawanie bazofili, makrofagów, 
mastocytów i komórek dendrytycznych CD11c+ [2]. Krwiotworzenie wewnątrzza-
rodkowe pojawia się pierwotnie m.in. w tzw. rejonach AGM (ang. Aorta-Gonad-
Mesonephros), a więc w okolicy, w której powstają zawiązki aorty, gonad i nerek. 
Robin i Durand (2010) wykorzystali mysie embriony z nokautem pojedynczego 
allelu dla genu runx1 w rejonach AGM. Eksplanty AGM Runx1+/- hodowane były 
w obecności takich wzrostowych czynników hemopoetycznych jak IL-3, GM-CSF 
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(ang. Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor), SCF (ang. Stem-Cell 
Factor), bFGF (ang. basic Fibroblast Growth Factor), które dodawano do medium 
pojedynczo lub w kombinacji z innymi związkami. Obserwowaną po transplantacji 
eksplantu niską aktywność hematopoetyczną pozytywnie stymulowała jedynie su-
plementacja interleukiną 3, natomiast inne użyte czynniki nie wpływały na aktyw-
ność proliferacyjną KKM [39].

Nisza naczyniowa
Nisza naczyniowa, umiejscowiona przy śródbłonku naczyń zatokowych szpi-

ku, określana jest jako nisza aktywna, ponieważ występujące w niej KKM ulegają 
podziałom, samoodnowie i różnicowaniu. Jej główny element stanowią komórki 
śródbłonka naczyń zatokowych, które z jednej strony wpływają na różnicowanie 
się KKM i powstających z nich komórek progenitorowych, natomiast z drugiej 
stanowią barierę umożliwiającą migrację do krwi prawie wyłącznie ostatecznie 
zróżnicowanych komórek. Innymi, ważnymi elementami niszy naczyniowej są 
mezenchymalne macierzyste komórki zrębu szpiku MSC (ang. Mesenchymal Stem 
Cells), pericyty oraz komórki tłuszczowe (adipocyty) szpiku kostnego [17]. W szpi-
ku kostnym znajdują się nerwowe włókna adrenergiczne, towarzyszące naczyniom 
krwionośnym, a noradrenalina uwalniana z ich zakończeń oddziałuje na receptory 
beta-adrenergiczne typu β2 i β3 w błonie komórek zrębu szpiku i KKM [12, 28]. 
Transdukcja sygnału prowadzi do degradacji czynnika transkrypcyjnego Sp1 (ang. 
Specificity Protein 1) i szybkiego obniżenia ekspresji chemokiny CXCL12, kluczo-
wej przy regulacji podziałów i różnicowania KKM [28]. Obniżenie poziomu tego 
czynnika jest nadrzędne dla zapewnienia dobowego rytmu mobilizacji KKM, ich 
regeneracji i uwalniania dojrzałych krwinek do krwi [28].

Warto zaznaczyć, że przechodzenie niewielkiej liczby KKM do krwiobiegu 
w rytmie dobowym jest także regulowane przez noradrenalinę, uwalnianą z za-
kończeń współczulnych włókien nerwowych. Hormon ten hamuje ekspresję 
CXCL12 na powierzchni nestyno-dodatnich komórek zrębu szpiku (MSC-NES+), 
co sprzyja mobilizacji KKM i ich przechodzeniu z niszy osteoblastycznej do ni-
szy naczyniowej [10].

Istotnym elementem niszy naczyniowej są także komórki „siateczki” zrębu 
szpiku o fenotypie CAR (ang. CXCL12-Abundant Reticular cells). Komórki CAR 
stanowią występującą w szpiku subpopulację MSC, która charakteryzuje się wy-
soką ekspresją CXCL12 [5]. Komórki CAR występują zarówno w niszy osteobla-
stycznej, jak i naczyniowej, utrzymując kontakt z większością znajdujących się 
w ich obrębie KKM. Analiza profilu ekspresji genów komórek CAR oraz obser-
wacje skutków ich ablacji w mysim modelu in vivo sugerują, że mogą być one 
progenitorami komórek adipo- i osteogennych. Usunięcie z tych komórek genu 
dla czynnika transkrypcyjnego Foxc1 (ang. Forkhead Box C1) powodowało spa-
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dek liczby KKM i komórek potomnych w jamkach szpikowych i zastępowanie 
ich adipocytami. Pozwoliło to na ustalenie jego roli w hamowaniu adipogenezy 
w niszy naczyniowej oraz regulacji aktywności CAR poprzez pozytywną kontrolę 
ekspresji CXCL12 [35].

Głównym receptorem CXCL12 jest białko powierzchniowe CXCR4. Badania 
na myszach szczepu SCID (ang. Severe Combined Immunodeficiency), charaktery-
zujących się ciężkim, złożonym niedoborem odporności, w modelu ksenotransplan-
tacji ludzkich KKM wykazały, że blokada receptora CXCR4 przy użyciu syntetycz-
nych antagonistów prowadzi do pojawienia się KKM we krwi obwodowej [56]. 
Stwierdzono, że wzajemne oddziaływanie CXCL12 oraz CXCR4, występującego 
na powierzchni KKM, warunkuje utrzymanie tych komórek w obrębie szpiku ko-
stnego. Uważano, że poziom ekspresji CXCL12 z jednej strony decyduje o utrzy-
maniu KKM w stanie nieaktywnym (wyłączonych z cyklu komórkowego) w niszy 
osteoblastycznej, zaś z drugiej strony reguluje przejście tych komórek do niszy 
naczyniowej [47]. Jednak proces migracji KKM pomiędzy niszami regulowany 
jest w rzeczywistości także przez szereg różnych, częściowo nakładających się od-
działywań w obrębie danej niszy szpikowej. Na przykład, w niszy osteoblastycznej 
istotną rolę odgrywa sygnałowanie poprzez angiopoetynę-1, eksponowanej wyłącz-
nie przez osteoblasty wyścielające powierzchnię kości, która stanowi ligand recep-
torowej kinazy tyrozynowej Tie-2 zlokalizowanej na KKM [63]. 

Sugeruje się, że przejście KKM z niszy osteoblastycznej do niszy naczyniowej, 
indukuje w pierwszym rzędzie samoodnowę KKM, co wymaga kontaktu KKM 
z komórkami śródbłonka naczyń zatokowych szpiku. Natomiast proliferacja KKM 
oraz ich mobilizacja wyrażająca się wzmożonym różnicowaniem i wychodzeniem 
dojrzałych krwinek ze szpiku wymaga współdziałania szeregu innych czynników 
[17]. Istotna rola przypada w tym zakresie oddziaływaniom między cząsteczka-
mi adhezyjnymi komórek śródbłonka, KKM i komórek zrębu szpiku. Wykazano, 
że cząsteczki VCAM-1 (ang. Vascular Cell Adhesion Molecule 1) endoteliocytów 
szpiku łączą się z ligandami VLA-4 (ang. Very Late Antigen-4) obecnymi na po-
wierzchni KKM. Przeciwciała anty-VCAM-1 i anty-VLA-4 podane myszom przed 
transplantacją komórek krwiotwórczych, zmniejszają liczbę KKM zakotwiczonych 
w niszy naczyniowej oraz zwiększają liczbę komórek progenitorowych linii limfo-
idalnej i mieloidalnej w krwiobiegu [50].

Wykorzystanie szczepu myszy z nokautem Sele-/-, genu kodującego E-selek-
tyny, pozwoliło na stwierdzenie, że oddziaływania E-selektyn, zlokalizowanych 
w błonie komórek śródbłonka, z KKM wzmagają proliferację komórek hemato-
poetycznych [58].

Opublikowane w ostatnich latach wyniki doświadczeń przeprowadzonych z za-
stosowaniem szeregu technik badawczych wskazują na to, że określenie dokład-
nych granic pomiędzy niszą osteoblastyczną i naczyniową jest trudne ze względu 
na złożone interakcje zachodzące pomiędzy nimi. Analiza ekspresji receptorów 
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z grupy SLAM (ang. Signaling Lymphocytic Activation Molecule) pozwoliła po raz 
pierwszy sklasyfikować komórki ze względu na stopień ich zróżnicowania. KKM 
o pełnym potencjale odbudowania hematopoezy u uprzednio napromieniowanych 
myszy  zostały opisane jako CD150+CD244−CD48−, hematopoetyczne multipoten-
cjalne komórki progenitorowe jako CD244+CD150−CD48−, podczas gdy komórki 
progenitorowe zidentyfikowano jako CD48+CD244+CD150− [22, 34]. Wykazano, 
że zaledwie 14% komórek CD150+ lokowało się w pobliżu osteoblastów niszy szpi-
kowej, podczas gdy aż 60% z nich – w pobliżu śródbłonka naczyń [22]. 

Tak więc, wzajemne oddziaływanie nisz szpikowych KKM pozwala na za-
chowanie równowagi pomiędzy pulą KKM w stanie „wyciszenia” i pulą aktyw-
nie proliferujących i różnicujących się KKM. Stanowi to podstawę prawidłowej 
regulacji procesu hematopoezy oraz główny mechanizm zabezpieczający KKM 
w warunkach stresu.

Najnowsze badania sugerują nieco odmienny obraz mikrośrodowiska szpiku 
kostnego, w którym KKM okupują obszar w pobliżu naczyń zatokowych. Acar 
i wsp. (2015) posłużyli się modelem transgenicznych myszy, u których ekspresja 
zielonego białka fluorescencyjnego GFP w KKM kontrolowana była przez gen 
α-katuliny (Ctnnal1), białka, którego obecność jest specyficzna dla KKM zdol-
nych do odbudowy szpiku u myszy po mieloablacji. Stosując metodę obrazowa-
nia trójwymiarowego z wykorzystaniem znakowanej fluorescencyjnie α-katuliny 
zaobserwowano, że zaledwie 9% nie dzielących się KKM (o fenotypie Ki67-α-
katulina+c-kit+) występowało w pobliżu śródkostnej. Ponadto, zaledwie 1,2±0,5% 
komórek o fenotypie α-katulina+c-kit+ znajdowało się w fazie S/G2/M cyklu ko-
mórkowego, z czego wynika, że olbrzymią większość obserwowanych w tych 
warunkach KKM stanowią komórki wyciszone. Należy podkreślić fakt, że aż 
86% KKM obserwowano w odległości 80 µm od śródkostnej, w pobliżu naczyń 
zatokowych [1]. Wyniki tych badań wskazują na konieczność starannej oceny mo-
deli i metod doświadczalnych stosowanych przez różne grupy badaczy do analizy 
nisz szpikowych. 

HIPOKSJA W NISZY SZPIKOWEJ

Pojęcie hipoksji i związana z nim oporność komórek na promieniowanie joni-
zujące po raz pierwszy zostało użyte w 1909 roku przez Gottwalda Szwarza [43], 
który wykazał, że komórki występujące w warunkach prawidłowego ciśnienia 
parcjalnego tlenu (normoksja) są bardziej podatne na radioterapię, niż komórki 
naświetlane w warunkach niedotlenienia (hipoksji). W 1968 roku Tannok przed-
stawił ciągle aktualny model dystrybucji hipoksyjnych komórek nowotworowych 
w guzie litym w zależności od ich rozmieszczenia wokół naczynia krwionośnego 
[49]. Badania dotyczące mikrośrodowiska szpiku kostnego i regulacji aktywno-



316 A. OLEJNICZAK, M. SZARYŃSKA, Z. KMIEĆ

ści KKM pozwoliły na określenie różnic w stopniu natlenienia w obydwu niszach 
szpiku kostnego oraz konsekwencji tego zjawiska. Szpik kostny jest definiowa-
ny jako środowisko hipoksyjne, jednakże rozkład ciśnienia parcjalnego tlenu jest 
w nim niejednorodny. Niższemu, niż w niszy naczyniowej, stężeniu tlenu w niszy 
osteoblastycznej [14, 16, 25] towarzyszy wzrost ekspresji czynnika HIF-1α (ang. 
Hypoxia-Inducible Factor 1α) w KKM. Czynnikowi temu przypisuje się promowa-
nie procesu glikolizy i adaptacji metabolicznej komórek w warunkach tkankowego 
niedotlenienia, indukcję proliferacji komórek oraz ich ochrony w warunkach stresu, 
a także stymulację angiogenezy [29, 31]. Postuluje się, że występujące w niszy oste-
oblastycznej warunki hipoksyjne są współodpowiedzialne za utrzymywanie KKM 
w stanie spoczynku [13, 29, 62]. Potwierdzają to badania [14, 18, 29], w których 
wyizolowane z mysiego szpiku kostnego KKM utrzymywane przez 4 dni w wa-
runkach hipoksji (1-1,5% tlenu), cechowały się zmniejszoną zdolnością do ekspan-
sji i progresji w cyklu komórkowym, przy czym większość z nich znajdowała się 
w fazie G1 w przeciwieństwie do komórek hodowanych w warunkach normoksji 
(20% tlenu), w których dochodziło do proliferacji i mobilizacji KKM. W stanie hi-
poksji KKM proliferowały kilkadziesiąt razy wolniej i wytwarzały znacznie mniej 
komórek progenitorowych niż w stanie normoksji [14]. Uważa się, że występujące 
w niszy osteoblastycznej niskie ciśnienie parcjalne tlenu promuje proliferację KKM 
o typie samoodnowy, a więc podział niesprzężony z różnicowaniem [16, 19, 31], 
które wymaga dużo większego nakładu energii niż samoodnowa. HIF-1α stymuluje 
ekspresję czynnika CXCL12 przez osteoblasty, który, jak wspomniano wcześniej, 
odpowiada za rekrutację i utrzymanie w stanie wyciszenia KKM niszy osteobla-
stycznej [29]. Dodatkowo kompleks HIF reguluje ekspresję genów ze specyficzną 
sekwencją HRE (ang. HIF-Responsive Elements) w obrębie regionu regulatorowe-
go danych genów, do których należy między innymi Epo, przez co czynnik ten 
może kontrolować erytropoezę [48].  

Należy jednak podkreślić, iż przedstawiony w niniejszej pracy model mikrośro-
dowiska szpiku kostnego został ostatnio zakwestionowany. Spencer i wsp. (2014), 
w przeprowadzonych in vivo badaniach na szpiku kostnym myszy, przedstawili 
wyniki obrazujące, iż całkowite stężenie tlenu w szpiku jest niskie (<32 mm Hg), 
pomimo gęstej sieci naczyń. Zauważono też, że najniższa wartość ciśnienia parcjal-
nego tlenu występuje w rejonach okołosinusoidalnych, które są bardziej hipoksyjne 
niż nisza osteoblastyczna [46]. 

PODSUMOWANIE

Przebieg hematopoezy jest ściśle powiązany ze specyficznym mikrośrodowi-
skiem nisz szpikowych. Homeostaza KKM jest utrzymana dzięki równowadze 
pomiędzy komórkami znajdującymi się w stanie wyciszenia w obrębie niszy oste-
oblastycznej oraz komórkami aktywnie proliferującymi i różnicującymi się zloka-
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lizowanymi w niszy naczyniowej. Badania środowiska szpiku kostnego pozwoliły 
na ustalenie różnic dotyczących ciśnienia parcjalnego tlenu w obrębie nisz, co przy-
czyniło się do pogłębienia wiedzy dotyczącej procesu prawidłowego krwiotworze-
nia, a także nieprawidłowości występujących podczas jego przebiegu, mogących 
doprowadzić do rozwoju chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Scha-
rakteryzowanie funkcjonowania nisz krwiotwórczych komórek macierzystych 
może przyczynić się do rozwoju nowych metod terapeutycznych nakierowanych na 
unikalne, hipoksyjne mikrośrodowisko szpiku kostnego.

PODZIĘKOWANIA

Praca sfinansowana w ramach badań statutowych ST-12 Katedry i Zakładu 
Histologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autorzy dziękują Panu Grzegorzowi Stolarkowi za pomoc w przygotowaniu 
ryciny. 
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