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Streszczenie: W pracy przedstawiono g³ówne ród³a, sposoby izolacji oraz hodowlê multipotencjalnych
komórek progenitorowych tkanki t³uszczowej, z uwzglêdnieniem odmiennych w³aciwoci komórek w
zale¿noci od metody pobrania, pochodzenia tkanki czy czasu hodowli. Podsumowano ich charakterystykê molekularn¹ i wystêpowanie markerów powierzchniowych, na podstawie pimiennictwa.
S³owa kluczowe: somatyczne komórki macierzyste, mezenchymalne komórki macierzyste, multipotencjalne komórki macierzyste, tkanka t³uszczowa, frakcja podporowo-naczyniowa
Summary: Main sources, isolation methods and culturing of multipotent adipose tissue-derived stem cells were
described in the paper, considering distinct properties depending on isolation technique, source and time in the
culture. Based on literature their molecular properties and surface markers presence were summarized.
Key words: adult stem cells, mesenchymal stem cells, multipotent stem cells, adipose tissue, stromal
vascular fraction
Wykaz skrótów: ABCG2 (ATP-binding cassette subfamily G member 2)  cz³onek 2 podrodziny G
transporterów ABC; ADSC (adipose-derived stem cells, adipose-derived stromal cells, adipose-derived
mesenchymal progenitor cells)  mezenchymalne komórki macierzyste pochodz¹ce z tkanki t³uszczowej;
BMMSC (bone marrow mesenchymal stem cells)  mezenchymalne komórki macierzyste pochodz¹ce ze
szpiku kostnego; CDs (clusters of differentiation)  gronka ró¿nicowania; DMEM (Dulbecco's Modified
Eagle's Medium)  po¿ywka DMEM; DMEM/MCDB (Dulbecco's Modified Eagle's Medium/MCDB) 
po¿ywka DMEM/MCDB; ECM2 (extracellular matrix protein 2)  bia³ko 2 macierzy zewn¹trzkomórkowej; FGF-2 (fibroblast growth factor 2)  czynnik 2 wzrostu fibroblastów; HGF (hepatocyte growth
factor)  czynnik wzrostu hepatocytów; HLA-DR, HLA-A, HLA-B, HLA-C (human leukocyte antigen
DR, A, B, C)  ludzki antygen leukocytarny DR, A, B, C; HOXA5, HOXB6 (homeobox A5, B6)  geny
homeoboksu A5, B6; ICAM-1 (intercellular adhesion molecule 1)  cz¹steczka adhezji miêdzykomórkowej 1, CD54; ID1 (inhibitor of DNA binding 1)  inhibitor 1 wi¹zania DNA; IGF-1 (insulin-like growth
factor 1)  insulinopodobny czynnik wzrostu 1; JAK3 (Janus kinase 3)  kinaza Janusowa 3; JNK (c-jun
N-terminal kinase)  kinaza c-Jun; MEK/ERK (mitogen/extracellular signal-regulated kinase (MEK)/
extracellular signal-regulated kinase (ERK))  kinazy szlaku MEK/ERK; MEM (Modified Eagle's Medium)  po¿ywka MEM; MMP 2 (matrix metalloproteinase 2)  metaloproteinaza 2 macierzy; MSC
(mesenchymal stem cells)  mezenchymalne komórki macierzyste; NFIB (nuclear factor I/B)  czynnik
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j¹drowy I/B; PBS (phosphate buffered saline)  bufor PBS, buforowana sól fizjologiczna; PDGF (platelet-derived growth factor)  p³ytkopochodny czynnik wzrostu; PLA (processed lipoaspirate cells) 
komórki otrzymane drog¹ lipoaspiracji; SCFR (stem cell factor receptor)  receptor czynnika komórek
macierzystych, CD117, c-kit; SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine)  osteonektyna;
STAT1 (signal transducer and activator of transcription 1)  czynnik transkrypcyjny 1 porednicz¹cy
w dzia³aniu cytokin i czynników wzrostu; STRO-1  antygen komórek prekursorowych zrêbu szpiku
kostnego; SVF (adipose stromal-vascular cell fraction)  frakcja podporowo-naczyniowa tkanki t³uszczowej; TGF-b (transforming growth factor b)  transformuj¹cy czynnik wzrostu b; TIMP 1, TIMP 3
(tissue inhibitor of metalloproteinase 1, 3)  inhibitory tkankowe metaloproteinazy 1, 3; TNF-a (tumor
necrosis factor a)  czynnik martwicy nowotworów a; VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1) 
cz¹steczka adhezji ródb³onka 1, CD106; VEGF (vascular endothelial growth factor)  naczynioworódb³onkowy czynnik wzrostu; VLA-4 (very late antigen 4)  bardzo póny antygen 4, integryna 4 1,
CD49d/CD29; VLA-5 (very late antigen 5)  bardzo póny antygen 5, integryna a5b1, CD49e/CD29.

WSTÊP
Narz¹dy doros³ego cz³owieka stanowi¹ rezerwuar somatycznych komórek macierzystych
(ang. adult stem cells). Wród nich wyró¿nia siê hematopoetyczne i mezenchymalne komórki
macierzyste, komórki prekursorowe jelit, w¹troby, trzustki, oka, skóry i tkanki nerwowej [1].
Mezenchymalne komórki macierzyste  MSC (ang. mesenchymal stem cells) izolowane z
tkanek doros³ych maj¹ zdolnoæ do ró¿nicowania w kierunku koci, chrz¹stki, tkanki t³uszczowej,
miêni szkieletowych podczas hodowli w odpowiednich warunkach ze specyficznymi hormonami
i czynnikami wzrostu. Obecne s¹ u doros³ego cz³owieka w zrêbie szpiku kostnego jako frakcja
komórek niehematopoetycznych, mo¿na je tak¿e znaleæ w okostnej, tkance t³uszczowej i skórze
[1]. Od ponad 25 lat obiektem badañ by³y przede wszystkim komórki mezenchymalne
pochodz¹ce ze szpiku  BMMSC (ang. bone marrow mesenchymal stem cells) czêsto
okrelane jako podporowe komórki szpiku  MSC (ang. marrow stromal cells). W ostatnich
latach wzros³o zainteresowanie mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodz¹cymi z
tkanki t³uszczowej, które wchodz¹ w sk³ad frakcji podporowo-naczyniowej tej tkanki (zr¹b,
komórki nieakumuluj¹ce t³uszczów). Komórki te okrelane s¹ mianem ADSC (ang. adiposederived stem cells, adipose-derived stromal cells lub adipose-derived mesenchymal
progenitor cells) [27]. U¿ywany termin frakcja podporowo-naczyniowa tkanki t³uszczowej 
SVF (ang. adipose stromal-vascular cell fraction) ma zastosowanie do okrelenia subpopulacji
komórek otrzymanych bezporednio po trawieniu tkanki t³uszczowej kolagenaz¹ i oddzieleniu
adipocytów i erytrocytów [38]. Równie¿ komórki pierwotnie nazywane preadipocytami
prawdopodobnie nale¿¹ do populacji tych komórek [27]. W pimiennictwie spotykany jest tak¿e
termin PLA (ang. processed lipoaspirate cells) okrelaj¹cy komórki izolowane z fragmentu
tkanki pobranej drog¹ lipoaspiracji [50, 49].

TKANKA T£USZCZOWA
JAKO RÓD£O KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Frakcja podporowo-naczyniowa (SVF) tkanki t³uszczowej jest heterogenn¹ mieszanin¹ komórek ródb³onka, komórek miêni g³adkich, perycytów, leukocytów, komórek
tucznych i prekursorów adipocytów. Ponadto zawiera liczn¹ populacjê multipotencjalnych komórek macierzystych (ADSC) zdolnych do ró¿nicowania in vitro w
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komórki pochodzenia mezodermalnego (adipocyty, chondrocyty, osteocyty, miocyty)
[17, 49]. Taka mieszanina hodowana w warunkach podtrzymuj¹cych wzrost komórek
mezenchymalnych, staje siê populacj¹ bardziej jednorodn¹ [14].
Tkankê t³uszczow¹ jako ród³o komórek macierzystych charakteryzuje wiele
korzystnych w³aciwoci. Wiêkszoæ opublikowanych doniesieñ dotyczy tkanki t³uszczowej pozyskanej z warstwy podskórnej, przewa¿nie podczas liposukcji. W trakcie
przypadku mo¿liwy jest powtarzalny dostêp do pobieranego materia³u za pomoc¹ prostego
zabiegu, przeprowadzanego w miejscowym znieczuleniu [38]. Znaczenie ma zatem jak
najmniejsza inwazyjnoæ metody, ograniczenie bólu i dyskomfortu pacjenta. Ponadto
mo¿liwa jest prosta izolacja komórek z pobranej tkanki, oparta na trawieniu
enzymatycznym [38]. Co wiêcej, z tkanki t³uszczowej mo¿na uzyskaæ du¿¹ liczbê
komórek w porównaniu ze szpikiem kostnym [49]. Wyizolowane komórki daj¹ siê ³atwo
hodowaæ i utrzymuj¹ swoje cechy przez wiele pasa¿y, charakteryzuj¹ siê zdolnoci¹ do
powielania i ró¿nicowania w obrêbie jednego listka zarodkowego (do multipotencji) [36].
Wiêkszoæ danych potwierdza tezê, ¿e ADSC maj¹ porównywaln¹ z BMMSC zdolnoæ
do ró¿nicowania w tkanki pochodzenia mezodermalnego [45, 49, 38]. Istniej¹ tak¿e mniej
liczne doniesienia potwierdzaj¹ce zdolnoæ tych komórek lub pewnej puli komórek sporód
nich do ró¿nicowania w tkanki o pochodzeniu endodermalnym i ektodermalnym. Ma to
ma wiadczyæ o ich potencjale do przekszta³cania siê w komórki pochodz¹ce ze
wszystkich trzech listków zarodkowych (o pluripotencji) [1, 38]. Ponadto ADSC nie
ró¿ni¹ siê od BMMSC morfologi¹, fenotypem immunologicznym, odsetkiem izolowanych
komórek, czêstoci¹ tworzenia kolonii [17,11], kinetyk¹ wzrostu, stopniem starzenia siê
komórek w hodowli ani wydajnoci¹ transdukcji genów [45].

IZOLACJA I HODOWLA A W£ACIWOCI KOMÓREK
Pierwsz¹ izolacjê komórek prekursorowych z tkanki t³uszczowej, pochodz¹cej
od gryzoni opisa³ ju¿ w 1964 roku Rodbell [35]. Póniej ta metoda zosta³a zaadaptowana do izolacji komórek progenitorowych z ludzkiej tkanki t³uszczowej [9, 24, 18,
37]. W 2001 roku zmieniono procedurê izolacji ADSC z wykorzystaniem materia³u
z liposukcji [7] oraz potwierdzono zdolnoæ tych komórek do ró¿nicowania siê, a
tym samym ich zastosowania w terapii klinicznej [7, 50, 37].
ADSC mo¿na ³atwo wyizolowaæ z materia³u pobranego drog¹ resekcji chirurgicznej,
lipoaspiracji z u¿yciem ultradwiêków czy lipoaspiracji z uprzednim wstrzykiwaniem
p³ynu rozbijaj¹cego komórki t³uszczowe, a nastêpnie hodowaæ w standardowych
warunkach [38, 50]. Materia³ pobrany drog¹ chirurgiczn¹ musi zostaæ rozdrobniony
sterylnie w celu otrzymania fragmentów wielkoci 0,51 cm3. Pobran¹ tkankê nale¿y
przep³ukaæ sterylnym PBS i trawiæ przy pomocy kolagenazy I 0,52 godziny w
temperaturze 37oC w warunkach wytrz¹sania. Po etapie filtracji na nylonowych sitach
dla oddzielenia wiêkszych, niestrawionych fragmentów tkanki i wirowaniu, pobiera siê
oddzielone, osiad³e na dnie komórki zrêbu. Erytrocyty wskutek wirowania znajduj¹ siê
w warstwie powy¿ej SVF (mo¿na je uprzednio usun¹æ specjalnym buforem do lizy),
natomiast adipocyty z wype³niaj¹cym je t³uszczem gromadz¹ siê na powierzchni
odwirowanej mieszaniny. Komórki frakcji stromalnej zawiesza siê w standardowej
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po¿ywce, np. DMEM, i te, które ulegn¹ adhezji do butelek hodowlanych stanowi¹
populacjê ADSC. Komórki takie mog¹ byæ hodowane in vitro maksymalnie przez
oko³o 15 pasa¿y, a tak¿e przechowywane w stanie zamro¿onym w 140oC [38].
Hattori [8] opracowa³ metodê wzbogacenia frakcji izolowanych komórek myszy w
prekursory osteoblastów wykorzystuj¹c ró¿nice w adhezji komórek. Komórki, które przyczepia³y siê ju¿ po pó³ godzinie od czasu umieszczenia ich w butelce pokrytej warstw¹ kolagenu
typu I, uznano za populacjê, która ró¿nicowa³a w kierunku osteoblastów lub adipocytów z
wiêksz¹ efektywnoci¹ ni¿ frakcje niewyselekcjonowane. Do klinicznego zastosowania
najbardziej korzystna wydaje siê byæ izolacja ADSC i ich natychmiastowe podanie
pacjentowi, podczas jednego zabiegu. Eliminowa³oby to relatywnie d³ug¹ procedurê hodowli
komórek, jednak skutkowa³oby podaniem heterogennych izolatów SVF, jako ¿e nie istniej¹
na razie skuteczne metody oddzielenia komórek macierzystych z tej frakcji [10]. Dla podjêcia
funkcji regeneracyjnej izolaty SVF powinny zatem zawieraæ wystarczaj¹c¹ liczbê komórek
zdolnych do ró¿nicowania [10].
Fibroblastyczne ADSC s¹ podobne pod wzglêdem morfologii do MSC z innych
tkanek, zarówno podczas izolacji jak i hodowli [25]. Na proliferacjê oraz zdolnoæ
ró¿nicowania wyizolowanych komórek mog¹ wp³yn¹æ takie czynniki, jak: wiek dawcy,
typ tkanki t³uszczowej (¿ó³ta czy brunatna), lokalizacja (podskórna czy trzewna tkanka
t³uszczowa), sposób pobrania, warunki hodowli, ekspozycja na plastik, wyjciowa
gêstoæ wysianych komórek, sk³ad po¿ywek hodowlanych [38].
Wykazano, ¿e sk³ad komórkowy SVF i zdolnoæ komórek tej frakcji do ró¿nicowania
u gryzoni mog¹ ró¿niæ siê w zale¿noci od pierwotnej lokalizacji tkanki t³uszczowej [31].
Tak¿e potencja³ osteogeniczny ADSC izolowanych z tkanki t³uszczowej trzewnej królika
by³ wiêkszy ni¿ komórek pochodz¹cych z tkanki podskórnej [30].
W przypadku przeniesienia fragmentu skóry wraz z podskórn¹ tkank¹ t³uszczow¹ z okolicy
brzucha w wierzchni region d³oni, w przypadku tego samego pacjenta, dosz³o do powiêkszania
siê miejsca przeszczepienia autologicznego przeszczepu z ka¿dym przybieraniem na wadze
w okolicy brzusznej [6]. Przeniesione adipocyty mog³y zachowaæ w³aciwoci
charakterystyczne dla miejsca pochodzenia, zwi¹zane z ró¿nym metabolizmem tkanek:
aktywnoci¹ lipolityczn¹, sk³adem kwasów t³uszczowych, profilem ekspresji genów [38]. Nie
jest jasne, czy ADSC stosowane w terapii komórkowej równie¿ mog¹ wykazywaæ ró¿nice
metaboliczne w zale¿noci od ród³a pobrania, czy jako komórki progenitorowe, zale¿ne s¹
raczej od rodowiska (niszy), w którym zostan¹ umiejscowione.
Tempo proliferacji i czas podwojenia populacji zale¿ne s¹ natomiast od procedury
pozyskania tkanki podczas zabiegu. W przypadku liposukcji z zastosowaniem
ultradwiêków wyniki by³y mniej korzystne od resekcji czy liposukcji po uprzednim
wstrzykiwaniu p³ynu [28, 14]. Metabolizm i ¿ywotnoæ komórek nie ró¿ni¹ siê w
przypadku zastosowania standardowej liposukcji (pompy ss¹cej) i z u¿yciem strzykawki [41]. Materia³ otrzymany po lipoaspiracji zawiera ¿ywe komórki [32]. Jest to
wygodniejsza metoda izolacji, m.in. z powodu zachowania wiêkszej sterylnoci
pobieranego materia³u. Nawet bezporednie zamro¿enie w 140oC materia³u z
lipoaspiracji pozwala na otrzymanie wysokiego odsetka komórek zdolnych do ró¿nicowania [33]. PLA otrzymane z lipoaspiracji cechuj¹ siê multipotencj¹. S¹ zdolne do
ró¿nicowania w tkanki o pochodzeniu mezenchymatycznym [49].
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Wykazano, ¿e zdolnoæ przylegania i proliferacji ADSC izolowanych od m³odych
dawców jest wiêksza [40]. U starszych dawców zaobserwowano natomiast znaczne
wahania zdolnoci proliferacyjnych w zale¿noci od pacjenta [29], jednak zdolnoæ
ADSC do ró¿nicowania pozostaje bez zmian bez wzglêdu na wiek dawcy [40].
Równie¿ procedura izolacji, jak i u¿yte odczynniki, np. kolagenaza ró¿nego
pochodzenia, mog¹ wp³yn¹æ na otrzymanie populacji komórek o odmiennych cechach
[38]. Przy ró¿nicowaniu w kierunku adipocytów niska gêstoæ wyjciowa komórek
zwiêksza wydajnoæ tego procesu. Podobny skutek ma zastosowanie po¿ywki
DMEM/MCDB w porównaniu z a-MEM. Oba rodzaje po¿ywki s¹ równie
efektywne w przypadku ró¿nicowania w kierunku osteoblastów [20]. Stwierdzono,
¿e po¿ywki dedykowane dla komórek mezenchymalnych niweluj¹ ró¿nice w tempie
proliferacji ADSC od ró¿nych pacjentów [29]. Ponadto, sk³ad po¿ywek wp³ywa na
zró¿nicowanie ekspresji genów. W przypadku ADSC znaleziono ich kilkaset [20].
Kontakt z plastikiem i czas jego trwania ma równie¿ wp³yw na ekspresjê markerów
powierzchniowych [27]. Niska zawartoæ wapnia w po¿ywce oraz du¿e stê¿enie
przeciwutleniaczy zwiêkszaj¹ tempo wzrostu i d³ugoæ ¿ycia ADSC [21].
ADSC wykazuj¹ podobn¹ do BMMSC zdolnoæ do ró¿nicowania. Niektóre ich
cechy, jak utrzymywanie potencja³u proliferacyjnego w hodowli oraz czêstoæ tworzenia
kolonii, s¹ lepsze w porównaniu z BMMSC [20, 41]. Proliferacjê ADSC mog¹
stymulowaæ in vitro: czynnik wzrostu fibroblastów  FGF-2 (ang. fibroblast growth
factor-2) poprzez receptor FGF-2; sfingozylfosforylcholina oraz p³ytkopochodny czynnik
wzrostu  PDGF (ang. platelet-derived growth factor) poprzez aktywacjê kinazy
c-Jun  JNK (ang. c-jun N-terminal kinase), a tak¿e onkostatyna M poprzez
aktywacjê kinaz MEK/ERK (ang. mitogen/extracellular signaling kinase/
extracellular signal-regulated kinase) oraz poprzez szlak JAK3/STAT1 (ang. Janus
kinase 3/Signal Transducer and Activator of Transcription 1) [2, 12, 15, 42].
FGF-2 jest znanym czynnikiem stymuluj¹cym proliferacjê komórek i podtrzymuj¹cym
zdolnoæ ró¿nicowania MSC. ADSC wydzielaj¹ FGF-2 drog¹ autokrynn¹ utrzymuj¹ w
ten sposób zdolnoæ do samoodnowy. Wraz z namna¿aniem siê komórek w hodowli spada
z czasem tempo proliferacji, klonogennoæ i potencja³ ró¿nicowania. Jest to zwi¹zane ze
spadkiem ekspresji autokrynnego FGF-2, który mo¿e zostaæ zast¹piony przez egzogenny
FGF-2 w po¿ywce. Traktowanie ADSC wydzielaj¹cych FGF-2 specyficznym inhibitorem
receptora dla FGF znacznie obni¿a ich klonogennoæ i potencja³ proliferacyjny. Ponadto
hamowanie kinazy 1 aktywowanej mitogenami (MEK1) ogranicza potencja³ klonogenny
ADSC, lecz nie wp³ywa na ich zdolnoæ do ró¿nicowania. Wskazuje to na przynajmniej
czêciowe uczestnictwo szlaku ERK1/2 w samoodnowie komórek ADSC uzale¿nionej od
FGF-2 [47]. D³ugoæ ¿ycia komórek progenitorowych z tkanki t³uszczowej mo¿e zostaæ
wyd³u¿ona poprzez nadekspresjê genu ludzkiej telomerazy [13].
Wykazano, ¿e komórki ADSC wydzielaj¹ wiele czynników angiogennych, takich
jak: naczyniowy czynnik wzrostu ródb³onka  VEGF (ang. vascular endothelial
growth factor), czynnik wzrostu hepatocytów  HGF (ang. hepatocyte growth
factor) i insulinopodobny czynnik wzrostu I  IGF-1 (ang. insulin-like growth
factor 1) [38, 27]. Mo¿e mieæ to znaczenie dla zastosowania ich w terapii chorób
zwi¹zanych z niedokrwistoci¹ czy w in¿ynierii tkankowej, poniewa¿ pobudzanie
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wzrostu naczyñ krwiononych u³atwia formowanie tkanki. Wydzielanie tych
czynników mo¿e byæ zwiêkszone pod wp³ywem czynnika martwicy nowotworów 
TNF-a (ang. tumor necrosis factor-a) [46], który równie¿ ulega ekspresji w ADSC
[16]. Nale¿y jednak wyjaniæ, czy z uwagi na produkcjê czynników angiogenezy
istnieje ryzyko promocji nowotworów zwi¹zane z zastosowaniem ADSC w terapii.
Podjêto ju¿ próby wyjanienia roli multipotencjalnych komórek zrêbu w nowotworzeniu, gdy¿ ze wzglêdu na swoje immunosupresyjne i proangiogenne w³aciwoci
mog¹, przynajmniej czêciowo, przyczyniaæ siê do tego procesu. Z drugiej strony,
poniewa¿ MSC wzmagaj¹ swoj¹ migracjê pod wp³ywem komórek nowotworu, mog¹
okazaæ siê skutecznym porednikiem w antynowotworowej terapii genowej [19].
Wyjanienie mechanizmów molekularnych proliferacji komórek progenitorowych
izolowanych z tkanki t³uszczowej i produkcji przez nie ró¿nych czynników powinno
przyczyniæ siê do opracowania skuteczniejszych metod ich izolacji, hodowli, a tak¿e
skutecznych terapii z ich wykorzystaniem.

CHARAKTERYSTYKAMOLEKULARNA IMARKERYPOWIERZCHNIOWE
Komisja ds. Mezenchymalnych i Somatycznych Komórek Macierzystych (ang.
Mesenchymal and Tissue Stem Cell Committee) Miêdzynarodowego Towarzystwa
Terapii Komórkowej zaproponowa³a minimalne kryteria definiowania ludzkich
multipotencjalnych mezenchymalnych komórek podporowych [4]. Zgodnie z nimi
MSC to komórki, które: 1) przylegaj¹ do plastiku w trakcie hodowli w standardowych
warunkach, 2) maj¹ zdolnoæ do ró¿nicowania w kierunku osteoblastów, adipocytów
i chondrocytów, 3) wykazuj¹ ekspresjê markerów CD73, CD90 i CD105, 4) nie
wykazuj¹ ekspresji markerów linii hematopoetycznej: c-kit, CD11b, CD14, CD19,
CD34, CD45, CD79a i ludzkiego antygenu leukocytarnego HLA-DR.
Mezenchymalne komórki macierzyste pochodz¹ce ze szpiku zosta³y dok³adnie
scharakteryzowane i opisane, natomiast charakterystyka fenotypowa ADSC jest nadal
niepe³na. Niewiele opublikowano badañ bezporednio porównuj¹cych ADSC z BMMSC
pod wzglêdem profilu ekspresji genów oraz wystêpowania markerów powierzchniowych
[46, 20]. Wydaj¹ siê one byæ w znacznym stopniu zbli¿one [25, 38]. Wiele jest natomiast
doniesieñ dotycz¹cych ekspresji genów i markerów powierzchniowych samych tylko
ADSC [28, 3, 41, 4, 26, 39, 23, 16]. Podejmowane s¹ liczne próby scharakteryzowania
fenotypu ADSC. Wród analizowanych genów i bia³ek znalaz³y siê ró¿ne czynniki wzrostu
i ich receptory, integryny, bia³ka macierzy zewn¹trzkomórkowej, proteazy, które
zaanga¿owane s¹ w procesy zapalne, przebudowy macierzy, angiogenezy, embriogenezy,
organogenezy, naprawy tkanek i gojenia ran [16].
Analiza ekspresji genów za pomoc¹ mikromacierzy wykaza³a nadekspresjê 25 genów w mezenchymalnych komórkach progenitorowych pochodz¹cych z tkanki t³uszczowej, szpiku i pêpowiny, w
porównaniu z fibroblastami. Nadekspresja ta dotyczy³a m.in. genu fibronektyny, bia³ka macierzy
zewn¹trzkomórkowej  ECM2 (ang. extracellular matrix protein 2), czynnika j¹drowego  NFIB
(ang. nuclear factor I/B), inhibitora wi¹zania DNA  ID1 (ang. inhibitor of DNA binding 1),
genów homeoboksu HOXA5, HOXB6 (ang. homeobox A5 i B6) Natomiast przy porównaniu
markerów powierzchniowych MSC z tych trzech tkanek nie wykazano ró¿nic w ich fenotypie [46].
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Wed³ug innych badañ
porównuj¹cych BMMSC i ADSC,
wykazano ró¿nice w ekspresji
markerów powierzchniowych w
przypadku 24 genów oraz
zró¿nicowane wystêpowanie 8
bia³kowych markerów powierzchniowych. Jednak¿e odsetek
genów o zró¿nicowanej ekspresji
pomiêdzy tymi dwoma ród³ami
komórek wyniós³ mniej ni¿ 1%
zbadanych genów [20, 38].
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TABELA 1. F enotyp molekularny ludzkich ADSC . Wykryte
i nieobecne wybrane transkrypty i markery powierzchniowe
[48, 44, 45, 16, 43, 38]. Wyt³uszczono cz¹steczki
wymagane, wykazane w kryteriach definiowania MSC [4].
* wykazuj¹ce ró¿ny wzór ekspresji w zale¿noci od populacji
komórek
Transkrypty i markery
powierzchniowe wykryte w
hADSC

Transkrypty i markery
powierzchniowe niewykryte
w hADSC lub wykryte
w £2% komórek

CD9
CD10
CD13
CD29
CD44
CD49b*
CD49d*
CD49e
CD51
CD54
CD55
CD59
CD61*
CD 73
CD 90
CD 105
CD138*
CD140a*
CD146
CD166
HLA- A, - B, i - C (MHC klasy I)
Fibronektyna
Endomucyna
FGF- 2, FGF- 6, FGF- 7
ASMA (aktyna akomórek
miêni g³adkich)
Wimentyna
K olagen typu I
SPARC (osteonektyna)
MMP 2
TIMP 1
TIMP 3
TGF- b

CD3
CD4
CD11a
CD 11b
CD11c
CD 14
CD15
CD16
CD18
CD 19
CD31
CD33
CD 34
CD38
CD 45
CD56
CD62e
CD62P
CD62L*
CD 79a
CD80
CD104
CD133
CD144
HLA-D R (MHC klasy II)

Profil wystêpowania markerów
powierzchniowych jest podobny dla
ADSC i MSC pochodz¹cych ze
szpiku. ADSC, podobnie jak
BMMSC, wykazuj¹ obecnoæ
takich markerów jak: CD73, CD90/
Thy-1 i CD105/SH2, które s³u¿¹ do
identyfikacji komórek o wielokierunkowej zdolnoci do ró¿nicowania (markery komórek macierzystych). Obecne s¹ w ich b³onie
tak¿e takie cz¹steczki, jak: CD29
(integryna b1 odgrywaj¹ca rolê w
angiogenezie), CD44 (receptor
kwasu hialuronowego, bior¹cy udzia³
w rozwoju macierzy zewn¹trzkomórkowej), CD49e (integryna a5/
CD243
VLA-5 istotna dla adhezji komórek
ABCG2
do fibronektyny), CD54 (ICAM-1,
MyD88
bior¹ca udzia³ w odpowiedzi na
Lin
mediatory zapalenia i cytokiny),
STRO - 1*
c-Kit (CD 117) *
CD71, CD166 (bior¹ca udzia³ w
CD106*
adhezji) i SH3 [27, 43, 49, 22]. W
odró¿nieniu od BMMSC, ADSC
wykazuj¹ obecnoæ antygenu
CD49d (integryna a4/VLA-4), podczas gdy nie maj¹ markera MSC  CD106 (VCAM-1) [49, 44,
22]. Brak ekspresji ludzkiego antygenu leukocytarnego HLA-DR (MHC klasy II), obecnoæ HLAABC (MHC klasy I) oraz w³aciwoci immunosupresyjne ADSC in vitro [34] sugeruj¹ mo¿liwoæ
ich zastosowania w komórkowej terapii allogenicznej jako alternatywa dla BMMSC.
Sprzeczne doniesienia dotycz¹ wystêpowania cz¹steczek CD117 (c-kit/SCFR) i
STRO-1 (markery multipotencjalnoci) oraz CD106 [16, 44, 43, 38]. Obecnoæ lub brak
niektórych markerów na powierzchni ADSC w zale¿noci od badanej populacji mo¿e
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byæ wynikiem zmiany fenotypu powierzchniowego komórek wskutek procesu hodowli i
utraty zdolnoci komórek macierzystych do wielokierunkowego rozwoju. Ekspozycja
komórek stromalnych tkanki t³uszczowej na plastik w hodowli oraz czas tej ekspozycji
i rodzaj u¿ytej po¿ywki wydaj¹ siê zmieniaæ znacz¹co fenotyp komórek. wie¿o izolowane
ludzkie komórki frakcji podporowo-naczyniowej (SVF) wykazuj¹ obecnoæ markerów
charakterystycznych dla komórek hematopoetycznych i komórek ródb³onka, m.in. CD14,
CD34, CD45, CD144. Markery te zanikaj¹ w hodowli po 3 do 5 dniach [27, 16],
prawdopodobnie wskutek wyodrêbniania siê adherentnych ADSC ze zrêbu. Istnieje zatem
potrzeba dok³adniejszej charakteryzacji molekularnej multipotencjalnych komórek
mezenchymalnych otrzymanych z tkanki t³uszczowej i odró¿nienia ich od pluripotencjalnych prekursorów obecnych w zrêbie tkanki t³uszczowej [38].
Przeprowadzono tak¿e porównanie obecnoci markerów powierzchniowych na
bezporednio izolowanych, niewyselekcjonowanych na podstawie adhezji do butelek
hodowlanych, komórkach frakcji stromalnej tkanki t³uszczowej i doros³ych adipocytach
za pomoc¹ cytometrii przep³ywowej [5]. W obu typach komórek wykazano obecnoæ
CD10, CD13, CD34 (sic!), CD36, CD55, CD59 i CD65. Ekspresja CD36 i CD65 by³a
na adipocytach dwukrotnie wiêksza, natomiast CD13, CD34 i CD55 mala³a wraz ze
wzrostem zró¿nicowania, jednak CD34, uwa¿any za marker komórek macierzystych,
nadal by³ obecny na zró¿nicowanych komórkach tkanki t³uszczowej. Ponadto ADSC
ró¿nicuj¹ce in vitro lub in vivo w funkcjonalne komórki pochodzenia mezodermalnego
(adipocyty, chondrocyty, osteocyty, miocyty, kardiomiocyty, komórki ródb³onka i naczyñ),
endodermalnego (hepatocyty i komórki endokrynowe trzustki) lub ektodermalnego
(neurony), pod wp³ywem dobrze zdefiniowanych warunków hodowli i specyficznych
czynników wykazuj¹ ekspresjê specyficznych markerów tych tkanek [22].

PODSUMOWANIE
Komórki progenitorowe izolowane z tkanki t³uszczowej mog¹ znaleæ szerokie zastosowanie
w in¿ynierii tkankowej, terapii komórkowej, a nawet terapii nowotworów. Aby jednak skutecznie
wykorzystaæ ich potencja³, niezbêdna jest dok³adna charakterystyka ich fenotypu i w³aciwoci.
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