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adhesion molecules. An important role in retention of stem cells in niche plays a-chemokine SDF-1
(Stroma Derived Factor-1) and stem-cell expressed receptor CXCR4. Several stress factors may attenuate
SDF-1-CXCR4 axis in the bone marrow, what leads to release of stem cells from their niches into
circulation. Another important stem cell niche-anchoring mechanism is interaction of Wnt (ligand with
Frizzled LRP (receptor). Recent evidence accumulated, that malignancy arises from maturation arrest of
stem cells and their mutation rather than the dedifferentiation of somatic cells. Cancer stem cells are
responsible for tumor growth, its re-growth and metastasis. The first direct evidence for the existence of
cancer stem cells came from observations of the acute myeloblastic leukemia. Currently cell population
enriched for cancer stem cells were isolated from several tumors. The cancer stem cells represent less than
1% of tumor cells in the mouse models.
Key words: stem cells, cancer stem cells, markers, mouse models, nishes.

WSTÊP
Cia³o doros³ej osoby jest zbudowane wed³ug ró¿nych ocen, z 10131015 komórek.
Czas ¿ycia pojedynczych komórek jest ró¿ny, ale ograniczony i dla niektórych
rodzajów komórek zosta³ okrelony [17]. Komórki obumieraj¹ce s¹ zastêpowane
nowymi, które wywodz¹ siê i ró¿nicuj¹ z tkankowych komórek macierzystych
kr¹¿¹cych we krwi. Jednym z lepiej poznanych uk³adów odtwarzania komórek z
komórek macierzystych jest uk³ad macierzystych komórek hemopoetycznych (HSC)
w szpiku kostnym [25]. Termin komórki macierzyste dla komórek macierzystych
uk³adu hemopoetycznego w pimiennictwie polskim zaproponowa³ W. Jêdrzejczak
w 1989 r. [25]. Terminy stosowane w zwi¹zku z komórkami macierzystymi oraz
ich definicje przedstawiono w tabeli 1.

W£ACIWOCI KOMÓREK MACIERZYSTYCH
I SUGESTIE WYKORZYSTANIA ICH W LECZENIU
W wielu tkankach organizmu doros³ego znajdowano nieliczne komórki maj¹ce
ekspresjê bia³ek-markerów obecnych w komórkach embrionalnych wêz³a zarodkowego [44, 54, 61] (tab. 2). Komórki te mo¿na by³o izolowaæ i bli¿ej zbadaæ in vitro.
Nazwano je komórkami macierzystymi (ang. stem cells). Na komórkach macierzystych hemopoetycznych (HSC) w szpiku kostnym u doros³ych oraz u rozwijaj¹cych
siê zarodków jest powierzchniowe bia³ko-marker CD34 [15]. Krew obwodowa
zawiera nieliczne komórki HSC, ale w krwi pêpowinowej jest wiele komórek
macierzystych uwalnianych tam ze szpiku kostnego podczas stresu porodowego.
Komórki te mog¹ byæ izolowane z ³o¿yska oraz ze sznura pêpowinowego, czyli z
tkanek odrzucanych po porodzie. Tak otrzymane komórki macierzyste krwi
pêpowinowej mog¹ byæ wykorzystane u dzieci do odtworzenia uk³adu hemopoetycznego, podawane choremu po wykrwawieniu w wyniku wypadku czy podczas
operacji chirurgicznych [4]. Komórki te s¹ równie¿ podawane wraz z mas¹ leukocytarn¹ chorym po intensywnej terapii lekami przeciwnowotworowymi, gdy s¹
równie¿ uszkadzane leukocyty, erytrocyty i p³ytki krwi. Komórki macierzyste
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TABELA 1 . De finic je te rminó w z za k re su k o mó re k ma c ie rzystyc h (wg [1 9 ] zmie nio ne )
TABLE 1 . De finitio ns o f te rms use d in ste m c e ll d e sc rip tio n (a c c o rd ing to [1 9 ], mo d ifie d )
N a zwa (te rmin)
De finic ja
P rzyk ³a d y
K o mó rk a ma c ie rzysta k o mó rk a d ³ugo ¿yj¹ c a , zd o lna d o
VS ELs
sa mo o d no wy, p ro life ra c ji
i wie lo k ie runk o we go ró ¿nic o wa nia
K o mó rk a ma c ie rzysta k o mó rk a d ³ugo ¿yj¹ c a , zd o lna
k o mó rk a ma c ie rzysta
tk a nk o wa
d o sa mo o d no wy, p ro life ra c ji
he mo p o e tyc zna
i wie lo k ie runk o we go ró ¿nic o wa nia
w o b rê b ie o k re lo ne j tk a nk i
K o mó rk a
k o mó rk a zd o lna d o p o d zia ³ó w, k tó ra
k o mó rk a p ³uc na
p ro ge nito ro wa
mo ¿e d a æ c o na jmnie j je d no p o k o le nie
ne uro e nd o k rynna
K o mó rk a ma c ie rzysta k o mó rk a no wo two ro wa
o stra b ia ³a c zk a
no wo two ro wa
o zwiê k szo nym p o te nc ja le
mie lo id a lna (AML)
re ge ne ra c yjnym o ra z o p o rna na to k syny,
o d na wia j¹ c a wzro st no wo two ru

pochodz¹ce ze szpiku kostnego, krwi pêpowinowej i ró¿nych narz¹dów myszy oraz
cz³owieka opisano szczegó³owo podaj¹c ich cechy morfologiczne, jak i obecnoæ w
nich bia³ek markerowych [32,33,49,67]. Komórki te s¹ bardzo ma³e, u myszy o
rednicy 35 mm i maj¹ markery komórek embrionalnych, st¹d nadano im nazwê
ma³ych komórek macierzystych o cechach embrionalnych  VSELs (Very Small
Embryonic-Like). Komórki VESLs znajdowano w ró¿nych tkankach organizmu
doros³ego i okrelono ich liczbê zmniejszaj¹c¹ siê z wiekiem organizmu [68].
Wysuniêto hipotezê, ¿e komórki te s¹ zachowywane po okresie ¿ycia zarodkowego
w szpiku kostnym jako mobilna populacja prekursorowych komórek kr¹¿¹cych.
Odgrywa³yby one wa¿n¹ rolê w postnatalnej wymianie komórek hemopoetycznych,
jak i niehemopoetycznych.
Komórki macierzyste ródb³onka w szpiku kostnym oraz w tkankach równie¿ maj¹
ekspresjê CD34. Subpopulacja ta mo¿e in vitro, w obecnoci kilku czynników:
zasadowego FGF  bFGF (basic Fibroblast Growth Factor), IGF-1 (Insulin-like
Growth Factor-1) oraz VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), ró¿nicowaæ
siê w komórki ródb³onka. Te komórki mo¿na odró¿niæ, bo obok antygenu CD34,
zawieraj¹ czynnik von Willebranda (vWF) i w³¹czaj¹ lipoproteidy o ma³ej gêstoci 
LDL (Low Density Lipoprotein). Aby rozstrzygn¹æ, czy komórki prekursorowe
ródb³onkowe s¹ stale obecne w kr¹¿eniu i pochodz¹ ze szpiku kostnego in vivo,
wykorzystano przeszczepy szpiku u ró¿ni¹cych siê genetycznie psów [55]. Analizowano
TABELA 2 . Ma rk e ry zna jd o wa ne w k o mó rk a c h ma c ie rzystyc h szp ik u k o stne go c z³o wie k a ,
a o b e c ne ró wnie ¿ w k o mó rk a c h ma c ie rzystyc h e mb rio na lnyc h ([4 9 ], zmie nio ne )
TABLE 2 . S te m c e ll ma rk e rs o f huma n b o ne ma rro w c e lls, p re se nt o n e mb ryo na l ste m c e lls
([4 9 ], mo d ifie d )
K o mó rk i
Ma rk e ry
K o mó rk i p ro ge nito ro we ró d b ³o nk a na c zyñ
C D1 3 3 , C D3 4 , C D3 1 , C D11 7 = c - k it
Me ze nc hyma lne k o mó rk i ma c ie rzyste (MS C )

C D1 0 5 , C D1 3 3 , C D9 0

Ve ry sma ll e mb ryo nic - lik e ste m c e lls (VS ELs) C D1 3 3 , C D3 4 , O c t3 /4 , S S EA- 4

102

J. KAWIAK

DNA komórek tworz¹cych nowe naczynia krwionone z prekursorowych komórek
CD34+ szpiku kostnego implantowane od innego psa. Okaza³o siê, ¿e komórki ródb³onka
naczyñ pochodzi³y z komórek kr¹¿¹cych we krwi biorcy. Ju¿ w roku 1971 [29] wykazano,
¿e komórki ródb³onka têtnic wieñcowych cz³owieka po przeszczepieniu serca pochodz¹ od
biorcy, a nie od dawcy. Mo¿na wiêc wnosiæ, ¿e po obumarciu komórek ródb³onka serca
dawcy s¹ one zastêpowane kr¹¿¹cymi komórkami prekursorowymi biorcy.
Komórki macierzyste neuralne s¹ potencjalnym ród³em komórek w leczeniu
schorzeñ neurodegeneracyjnych. Hoduj¹c komórki pobrane biopsyjnie ze skóry albo
z tkanki t³uszczowej otrzymano in vitro w obecnoci czynników FGF2 (Fibroblast
Growth Factor2) oraz EGF (Epithelial Growth Factor) prekursory neuronów
nestyno (+) [62]. Nestyna jest markerem komórek neuronalnych. Inni autorzy [26]
opisali otrzymanie komórek nestyno (+) z biopsyjnie pobranej skóry osoby doros³ej
po hodowli in vitro w odpowiednio dobranych warunkach.
Porównano te¿ ró¿ne ród³a komórek macierzystych mezenchymatycznych  MSC
(Mesenchymal Stem Cells) [13] dla otrzymania materia³u osteogennego celem
odtwarzania koci. MSC z tkanki t³uszczowej okaza³y siê ma³o przydatne do
otrzymania in vivo tkanki osteogennej, natomiast dobre by³y do tego celu MSC
pochodz¹ce ze szpiku kostnego albo z okostnej [21]. Markerami ró¿nicowania
osteogennego by³y w tych dowiadczeniach alkaliczna fosfataza oraz osteokalcyna.
W innych dowiadczeniach in vitro porównywano zdolnoæ ró¿nicowania do komórek
w¹troby MSC ze szpiku kostnego i tkanki t³uszczowej [59]. Obserwowano podobny
potencja³ do ró¿nicowania komórek z obu tkanek, co mo¿e zachêcaæ do dalszych prób
wykorzystania autologicznych komórek tkanki t³uszczowej do wspomagania funkcji
w¹troby. Jednak wed³ug ostatnio opublikowanej pracy [13] komórki MSC szpiku
kostnego cz³owieka nie mog¹ ró¿nicowaæ siê do hepatocytów, ale mog¹ do osteoblastów, chondrocytów, adipocytów oraz miêni g³adkich naczyniowych.
Fizjologiczne w³aciwoci komórek macierzystych opisywane przez wielu autorów
s¹ podobne. Opis taki pozwala t³umaczyæ zachowania tych komórek w prawid³owych
tkankach organizmu doros³ego, jak równie¿ w tkankach zmienionych chorobowo.
Podstawowymi w³aciwociami komórek macierzystych s¹: a) zdolnoæ do
odtwarzania siê, czyli z komórki macierzystej mo¿e powstawaæ nowa komórka
macierzysta, jednak czêstoæ podzia³ów tych komórek jest niedu¿a, b) zdolnoæ do
ró¿nicowania w komórki tkanek/narz¹dów, a w trakcie tego procesu komórki
przechodz¹ wiele podzia³ów daj¹c wiele komórek zró¿nicowanych, c) opornoæ na
czynniki szkodliwe, takie jak toksyny i promieniowanie. Ta ostatnia w³aciwoæ chroni
komórki macierzyste i pozwala im prze¿yæ nawet w warunkach, gdy inne komórki
obumieraj¹. Opornoæ komórek na toksyny t³umaczy siê ich zdolnoci¹ do wyrzucania
toksyn z cytoplazmy, co mo¿na oceniaæ metodami cytometrycznymi. Komórki
macierzyste wyrzucaj¹ np. z cytoplazmy jeden z barwników fluorescencyjnych 
barwnik Hoechsta 33342 i ³atwo mo¿na je wtedy odró¿niæ od pozosta³ych komórek,
poniewa¿ na wykresach cytometrycznych oddzielaj¹ siê do boku od g³ównej masy
komórek, st¹d nazywa siê je populacj¹ boczn¹  SP (ang. side population)
komórek [15,23]. Molekularn¹ determinant¹ zachowania siê tej populacji komórek
jest uk³ad transporterów ABC [58].
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UK£ADY CHEMOKINOWE I NISZE KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Komórki macierzyste organizmu przebywaj¹ w okrelonych miejscach nazywanych niszami tkankowymi albo narz¹dowymi. Komórki te s¹ utrzymywane w niszach
uk³adami chemokinowymi. Jednym z nich jest uk³ad liganda SDF-1 (Stromal Derived
Factor-1) i receptora na komórkach macierzystych  CXCR4. Receptor nie jest
równomiernie rozmieszczony na powierzchni komórek, ale jest w³¹czany do
lipidowych tratw (ang. rafts) w b³onach komórkowych [65]. SDF-1 jest produkowany
przez komórki zrêbu np. szpiku kostnego i moduluje adhezjê do fibronektyny. Komórki,
nieprzyczepione na sta³e do pod³o¿a i maj¹ce odpowiedni receptor, s¹ zatrzymywane
w miejscach, gdzie gromadzi siê SDF-1. Przyjmuje siê, ¿e dziêki temu uk³adowi
komórki macierzyste hemopoetyczne oraz inne komórki maj¹ce receptor CXCR4
s¹ utrzymywane w niszy szpiku kostnego [64]. W tej niszy uk³ad zapewnia
sygnalizacjê miêdzykomórkow¹ przez zmiany stê¿enia liganda oraz ekspresji receptora
CXCR4. Uk³ad warunkuje te¿ uwalnianie komórek pod wp³ywem czynników
regulatorowych, takich jak G-CSF, oraz toksyn, np. cyklofosfamidu, czy czynników
stresu organizmu, jak podczas porodu czy zawa³u miênia sercowego [63]. Wtedy
komórki macierzyste s¹ uwalniane z niszy i przenikaj¹ do krwi obwodowej, by t¹
drog¹ dotrzeæ do miejsc zagro¿onych wymagaj¹cych naprawy. W warunkach
dowiadczalnych zablokowanie uk³adu SDF-1/CXCR4 przez podanie inhibitora
AMD3100 hamuje oddzia³ywanie miêdzy ligandem a receptorem, co prowadzi do
wyrzucania ze szpiku HSC [13,22].
Innym uk³adem chemokinowym dzia³aj¹cym w niszach komórek macierzystych i
wa¿nym dla utrzymania komórek jest uk³ad Wnt [37,50]. Rodziny glikoproteidów
Wnt s¹ wydzielane i przekazuj¹ sygna³y w wielu procesach biologicznych podczas
embrio-genezy i organogenezy [48]. Bia³ka te s¹ ligandami, a ich receptorami w
b³onie komórek docelowych s¹ kompleksy bia³ka G Frizzled zwi¹zanego z LRP (Low
density lipoprotein Receptor-related Protein). Bia³ka receptorowe Frizzled s¹
zakotwiczone siedmioma odcinkami w b³onie komórkowej. LRP kompleksów receptorowych jest rodzin¹ bia³ek licz¹c¹ u cz³owieka oko³o 20 ró¿nych cz¹steczek.
Sygnalizacja uk³adem Wnt jest konserwowana i kluczowa w kontroli oddzia³ywañ
miêdzykomórkowych podczas embriogenezy [8], jak i w organizmie doros³ym [9].
Ten uk³ad w tkankach doros³ych zapewnia sygnalizacjê reguluj¹c¹ przemieszczanie
siê komórek wzd³u¿ nab³onka, co mo¿e nas tutaj interesowaæ ze wzglêdu na regulacjê
nisz komórkowych.
Warto przypomnieæ istnienie ró¿nych nisz komórek macierzystych. Hemopoetyczne
komórki macierzyste (HSC) w niszy szpikowej mo¿na cytochemicznie wyró¿niæ tym,
¿e na powierzchni komórki te maj¹ bia³ko CD34 oraz receptory CXCR4, ale nie
maj¹ ekspresji CD38 [15]. Pewna liczba HSC stale kr¹¿y i we krwi obwodowej
stanowi ok. 0,1% leukocytów. Liczba kr¹¿¹cych HSC zwiêksza siê wielokrotnie pod
wp³ywem czynników toksycznych, jakimi s¹ niektóre leki przeciwnowotworowe.
Takie uwalnianie z niszy szpikowej HSC jest obecnie standardow¹ technik¹ stosowan¹ w transplantologii, gdy zamiast nak³uwania koci celem otrzymania szpiku
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kostnego z zawartymi w nim HSC dla dokonania przeszczepu [35] podaje siê dawcy
cyklofosfamid albo G-CSF b¹d oba te czynniki ³¹cznie. Wtedy komórki macierzyste
wyrzucane s¹ ze szpiku kostnego i mo¿na pobieraæ je z krwi obwodowej oraz
podawaæ choremu w odpowiedniej dawce zale¿nej od masy cia³a [4].
Komórki macierzyste jelita cienkiego s¹ zlokalizowane na dnie krypt. Jest ich
46 w ka¿dej krypcie i mo¿na je odró¿niæ po ekspresji genu Lgr5 metod¹
hybrydyzacji in situ [5]. Niektóre komórki macierzyste dna krypty rozpoczynaj¹
ró¿nicowanie czêstymi podzia³ami i wtedy przesuwaj¹ siê wy¿ej w krypcie, a to
wi¹¿e siê z ich dalszym ró¿nicowaniem. Populacjê czêsto dziel¹cych siê komórek
mo¿na odró¿niæ markerami proliferacji (Ki67, BdrU), ale te¿ ekspresj¹ genu Wdr43.
Przesuwaj¹c siê do ujcia krypty, a potem na kosmki jelitowe, komórki te ró¿nicuj¹
siê w 3 typy: enterocyty, komórki kubkowe oraz komórki enteroendokrynowe. W
dnie krypt pozostaje czwarty typ zró¿nicowanych komórek, komórki Panetha, które
odró¿nia siê morfologicznie oraz ekspresj¹ genu Defa 1. Podobnie zachowuj¹ siê
komórki macierzyste jelita grubego maj¹ce niszê w dnie krypt [12,43,51]. Te komórki
równie¿ odró¿nia siê ekspresj¹ genu Lgr5 [5]. Komórki dna krypt rzadko dziel¹
siê, ale podobnie ró¿nicowanie rozpoczynaj¹ od czêstych podzia³ów. Ró¿nicuj¹ siê
w enterocyty oraz komórki kubkowe, a u ujcia krypty przestaj¹ siê dzieliæ i
przesuwaj¹ na powierzchniê nab³onka, gdzie podlegaj¹ apoptozie i z³uszczeniu.
Komórki macierzyste naskórka maj¹ nisze w torebce w³osowej mniej wiêcej w
po³owie wysokoci torebki i mo¿na je odró¿niæ markerem CD200. Stanowi¹ tam
wiêksze nagromadzenie komórek nazywane wypukleniem (ang. bulge) [6,45]. St¹d
komórki ró¿nicuj¹ce siê, po podzia³ach przesuwaj¹ siê do gruczo³u ³ojowego oraz
na powierzchniê skóry tworz¹c naskórek. Inne komórki macierzyste przemieszczaj¹
siê w kierunku przeciwnym, do cebulki w³osa sk¹d wyrasta ga³¹ w³osa. Wypuklenie
jest miejscem uprzywilejowanym immunologicznie [41]. Komórki tam le¿¹ce maj¹
nisk¹ ekspresjê MHC kl I i II oraz b2-mikroglobuliny, a wysok¹ czynników
immunosupresorowych, takich jak TGFb2, czynnika hamuj¹cego migracjê
makrofagów.

POCHODZENIE TKANKOWYCH KOMÓREK
MACIERZYSTYCH I MO¯LIWOCI REPROGRAMOWANIA
KOMÓREK ZRÓ¯NICOWANYCH
Pochodzenie komórek macierzystych znajduj¹cych siê w organizmie doros³ym nie
jest oczywiste. Za jeden z podstawowych dowodów na ich obecnoæ w
tkankach/narz¹dach organizmu uwa¿a siê znajdowanie w tych komórkach bia³ek
markerowych, które s¹ równie¿ obecne w komórkach wêz³a zarodkowego we
wczesnym okresie ¿ycia [44,54,61]. Komórki takie mog¹ wiêc byæ pozosta³oci¹ komórek zarodkowych, które s¹ i dziel¹ siê u doros³ego. Komórki macierzyste w tkankach
mog¹ mieæ ró¿ny potencja³ rozwojowy, przewa¿nie s¹ multipotencjalne.
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Potencja³ rozwojowy ko- TABELA 3 . Re a k tywa c ja ma rk e ró w p lurip o te nc ja lno c i
mórek embrionalnych podczas p o d c za s re p ro gra mo wa nia fib ro b la stó w mysic h in v it ro
prawid³owego rozwoju zarod- (wg o p isu Bra mb rink e t a l. [7 ])
TABLE 3 . Re a c tiva tio n o f p lurip o te ntia l ma rk e rs in
ka zmniejsza siê. Jak o tym re p ro gra mme d mic e fib ro b la sts in v it ro (a c c o rd ing
wspomniano, w organizmie d e sc rip tio n Bra mb rink e t a l. [7 ])
doros³ym i w b³onach p³odo- Dzie ñ
Alk a l. fo sfa ta za S S EA1
N a no g
O c t4
wych s¹ obecne komórki o o d ind uk c ji % k o mó re k (+ )
charakterze multipotencjal- 3
34
0
0
0
nym, tkankowe komórki 9
28
4
0
0
38
9
0
0
macierzyste (tab. 1). Komór- 1 2
1
6
3
8
9
0
,
2
0,2
ki te o mniejszym potencjale
26
82
11
2
2
rozwojowym, ale o cechach 3 5
76
16
3
3
komórek embrionalnych, równie¿ w ¿yciu doros³ym maj¹
ekspresjê bia³ek markerowych obecnych w komórkach wêz³a zarodkowego [44,61].
Takimi markerami komórkowymi s¹: alkaliczna fosfataza, SSEA-1, Oct4, Nanog.
Zaobserwowano równie¿ ubywanie liczby komórek macierzystych tkankowych z
wiekiem organizmu u ssaków [67], co mo¿e wiadczyæ o wyczerpywaniu siê zapasu
komórek macierzystych z wiekiem osobniczym.
Ostatnio s¹ czynione próby otrzymania komórek pluripotencjalnych z komórek
somatycznych jako wynik reprogramowania [10,40,56]. Molekularne mechanizmy tego
procesu nie s¹ dok³adnie poznane. Próbowano transdukcji mysich i ludzkich komórek
somatycznych czterema czynnikami transkrypcyjnymi dla stopniowego przekszta³cenia
ma³ej subpopulacji w komórki pluripotencjalne, podobne do komórek macierzystych embrionalnych [38]. Badania by³y prowadzone na ró¿nych komórkach somatycznych, miêdzy
innymi na mysich fibroblastach transfekowanych in vitro wektorem przenosz¹cym cDNA
genów Oct4, Sox2, c-Myc oraz Klf4 [40]. Komórki reprogramowane okrelono nazw¹
komórek iPS (ang. induced Pluripotent Stem cells). S¹ one zdolne do ró¿nicowania siê w
komórki trzech listków zarodkowych, równie¿ w komórki rozrodcze myszy chimerycznej [46].
Analizy metylacji DNA oraz modyfikacji histonów dowodz¹, ¿e chromatyna mysich komórek
iPS zosta³a reprogramowana do stanu zarodkowego. Dotyczy³o to demetylacji endogennych
promotorów kontroluj¹cych specyficzne geny Nanog oraz Oct4. Zbadano te¿ kolejnoæ
aktywacji podstawowych czterech czynników wczeniej uznanych jako niezbêdne do
reprogramowania mysich fibroblastów (tab. 3) [7]. Zaobserwowano, ¿e ekspresja SSEA1
po ekspresji alkalicznej fosfatazy jest stanem porednim, który musi byæ podtrzymany, aby
by³a mo¿liwa póniejsza ekspresja genów Oct4 oraz Nanog. Aktywacja endogennych Oct4
oraz Nanog mo¿e byæ markerem pe³nego reprogramowania komórki iPS, ju¿ niezale¿nego
od dodatkowych aktywnych genów. Stwierdzono równie¿, ¿e niektóre komórki macierzyste
w tkankach maj¹ ekspresjê kilku kluczowych dla reprogramowania czynników
transkrypcyjnych. Komórki progenitorowe neuralne mog¹ wtedy byæ reprogramowane dwoma
czynnikami (Oct4 i Klf4) [30], a nawet jednym (Oct4).
Uk³ady reprogramowania opracowano dla bardzo ró¿nych komórek somatycznych:
limfocytów B [20], komórek skóry [26], dla ludzkich keratynocytów [1]. Ustalono te¿,
¿e równoczesne zahamowanie kinazy bia³kowej aktywowanej mitogenami  MAKP
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(Mitogen-Activated Protein Kinase) i kinazy-3 syntazy glikogenu  GSK3 (Glycogen
Synthase Kinase-3) oraz odnowienie ekspresji LIF (Leukemia Inhibitory Factor)
kieruje pre-pluripotencjalne komórki do stanu pe³nej pluripotencji [56].

KOMÓRKI MACIERZYSTE NOWOTWOROWE
Postêpy terapii nowotworów znacznie przed³u¿y³y ¿ycie wielu chorym. Jednak z
praktyki lekarskiej wiadomo, ¿e po korzystnym wyniku terapii pocz¹tkowej czêsto
dochodzi do wznowy nowotworu, a w przypadku guzów litych do przerzutów
nowotworowych. Jest coraz wiêcej dowodów na to, ¿e wzrost i rozprzestrzenianie
siê wielu nowotworów zale¿y od ma³ej subpopulacji komórek w nowotworze,
nazywanej komórkami macierzystymi nowotworowymi [24,27]. Zgodnie z tym
pogl¹dem, nowotwór nie jest tylko wzrostem monoklonalnych komórek transformowanych, ale z³o¿on¹ tkank¹, gdzie nieprawid³owy wzrost jest napêdzany przez
nieliczne, patologicznie zmienione komórki macierzyste o takich cechach, jak niekontrolowany wzrost i zdolnoæ do tworzenia przerzutów, ale te¿ zachowuj¹cych
zdolnoæ do w³asnej odnowy i ró¿nicowania w fenotypowo ró¿ne potomstwo.
Wspieraj¹ ten pogl¹d obserwacje eksperymentalne, pocz¹tkowo przeprowadzone na
komórkach ludzkiej ostrej bia³aczki szpikowej  AML (Acute Myeloidal Leukemia).
W 1994 r. Lapidot wsp. [34] udokumentowali obecnoæ bia³aczkowych komórek
macierzystych w ostrej bia³aczce szpikowej klonowaniem tych komórek oraz
obserwacj¹ ich zdolnoci do samoodnowy. Wysortowane i oddzielone komórki
subpopulacji CD34+CD38 ostrej bia³aczki pobrane od chorego i wszczepione myszy
SCID inicjowa³y bia³aczkê, podczas gdy nie mia³y tej w³aciwoci komórki
CD34+CD38+ ani komórki CD34. Myszy SCID maj¹ niedobory immunologiczne,
niesprawny uk³ad odpornociowy i dlatego nie odrzucaj¹ ksenoprzeszczepów
komórek cz³owieka. Komórki bia³aczki rozwijaj¹cej siê u myszy mo¿na by³o
przeszczepiaæ do nastêpnych myszy, co sugeruje, ¿e komórki implantowane pierwotnie maj¹ zdolnoæ do samoodnowy. Takie obserwacje komórek nowotworowych,
jak zdolnoæ do samoodnowy oraz do ponownego wzrostu po przeniesieniu pojedynczych komórek nowotworowych do nowej myszy, przyjmuje siê za podstawowe
kryterium nowotworowej komórki macierzystej. Podobne komórki macierzyste
nowotworowe identyfikowano nie tylko w AML, ale równie¿ w guzach litych
[3,14,18,19,47,51,57]. Równie¿ w liniach komórek nowotworowych obserwowano
obecnoæ komórek macierzystych nowotworowych [28,31]. Koncepcja istnienia
komórek macierzystych nowotworowych mo¿e mieæ du¿e znaczenie dla terapii
maj¹cej na celu ca³kowite usuniêcie nowotworu u chorego.
Trudno jest ustaliæ, jak mo¿e dochodziæ do powstania komórek macierzystych
nowotworowych. Ocenia siê, ¿e czêstoæ mutacji spontanicznych jest 106 do 107
mutacji na gen na podzia³ komórki [2]. U cz³owieka podczas ca³ego jego ¿ycia
zachodzi oko³o 1016 podzia³ów komórek, st¹d mo¿na wyliczyæ, ¿e ka¿dy gen
cz³owieka ma szansê ulec mutacji wiêcej ni¿ 109 razy. Mutacje te s¹ najczêciej
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sprawnie reperowane w komórce b¹d komórki ze zmutowanymi genami s¹
usuwane przez uk³ad odpornociowy.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w komórce macierzystej pojawi¹ siê mutacje onkogenne
podobnie jak w genomie komórek zró¿nicowanych. Czêsto trzy takie kolejne mutacje
onkogenne w komórce decyduj¹ o jej charakterze nowotworowym. Zwykle dla
okrelenia takich komórek bierze siê pod uwagê kilka ich cech:
a) zdolnoæ do odtwarzania siê  co jednak nie oznacza, ¿e komórki dziel¹ siê
czêsto; skutkiem jest mo¿liwoæ kumulowania w tej samej komórce mutacji
prowadz¹cych do pozyskania cech komórki nowotworowej.
b) zdolnoæ do ró¿nicowania siê w komórki tkanek czy narz¹dów; nowotwór
pierwotny mo¿e byæ zbudowany z komórek zró¿nicowanych, a komórki macierzyste
zwykle stanowi¹ tylko ma³y procent wszystkich komórek nowotworowych. Inaczej
jednak mo¿e byæ w przypadku eksperymentalnych nowotworowych linii komórkowych, gdzie wiêkszoæ komórek mo¿e mieæ cechy macierzystych dziêki selekcji,
jak ma to np. miejsce w przypadku mysich komórek bia³aczki L1210 [28].
c) opornoæ na czynniki szkodliwe  gdy¿ komórki macierzyste nowotworowe
maj¹ wysok¹ ekspresjê transporterów rodziny ABC (ATP Binding Casette) [39,58].
Te cechy komórek macierzystych nowotworowych s¹ podobne do tych w komórkach
macierzystych nienowotworowych.
Tutaj jednak warto podkreliæ jeszcze inne cechy komórek macierzystych nowotworowych: ekspresjê antygenów charakteryzuj¹cych komórki macierzyste embrionalne, takich jak: Oct3/4, SSEA1, CD133, CD90, zdolnoæ do reperacji DNA [42],
obni¿on¹ zdolnoæ do inicjowania apoptozy.
Wród komórek izolowanych z nowotworów pierwotnych, jak i wród komórek
linii nowotworowych odkryto wspomniane ju¿ komórki SP (side population),
populacje komórek wyrzucaj¹ce z cytoplazmy barwnik Hoechsta. Zak³ada siê, ¿e
podobnie jak barwnik, komórki tej SP mog¹ pozbywaæ siê leków stosowanych w
terapii [15, 23]. Komórki SP wysortowane okaza³y siê rzeczywicie komórkami
podtrzymuj¹cymi wzrost nowotworu po implantacji do myszy. Wykryto te¿, ¿e
komórki SP maj¹ wysok¹ ekspresjê b³onowych bia³ek transportuj¹cych rodziny ABC,
a wród nich równie¿ transporter opornoci wielolekowej MDR-1 (MultiDrug
Resistance transporter-1) [11] oraz BCRP-1 (Breast Cancer Resistance Protein1), chocia¿ nie znajdowano korelacji miêdzy liczb¹ komórek SP+ i MDR-1+ u
pacjentów z AML. Artyku³y przegl¹dowe oraz prace eksperymentalne na temat prób
terapii kierowanej na komórki macierzyste nowotworowe publikowali ró¿ni autorzy
[11,43,52,60,66]. Ten kierunek terapii wydaje siê obecnie najbardziej racjonalny.
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