
Kliniczne zastosowanie terapii komórkami macierzystymi jest nadal bardzo
ograniczone. W przypadku nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych terapia
komórkowa wzbudza wielkie nadzieje, jednak nadal jest domeną przyszłości -
dlatego też priorytetem jest opracowanie jednolitych standardów pozyskiwania
i namnażania komórek macierzystych, a także dobór odpowiedniego
środowiska i warunków sprzyjających ich neurogenezie [1,2].

Celem niniejszej pracy była :

-optymalizacja warunków długoterminowej hodowli ADSC, pozwalających 
utrzymać ich wysoki stopień proliferacji i klonogenności

-ocena ich potencjału neurogennego i neuroprotekcyjnego.

1. Wykazano korzystny wpływ fizjologicznego (5%) stężenia tlenu na proliferację, 

klonogenność oraz starzenie ADSC.

2. ADSC nie posiadają zdolności do spontanicznego różnicowania w kierunku neuralnym.

3. Hodowla ADSC w pożywkach suplementowanych czynnikami różnicującymi hamuje ich 

proliferację, ale umożliwia zróżnicowanie w trzy typy komórek neuralnych.

4. Czynniki wydzielane przez tkankę nerwową stymulują ADSC do różnicowania 

neuralnego.

5. ADSC w obecności uszkodzonej tkanki nerwowej wykazują efekt neuroprotekcyjny

oparty na ich działaniu adjuwantowym.
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Fig. (1) ADSC w pasażu 0 wykazują cechy charakterystyczne dla MSC- fibroblastopodobny kształt i adherencję do plastiku. Skala 100 μm.

(2) Zdjęcia komórek zróżnicowanych w komórki mezodermy, wybarwione odpowiednimi barwnikami. (3) Charakterystyka fenotypowa 

ADSC. Histogramy analizy cytometrycznej mezenchymalnych markerów pozytywnych i negatywnych (CD34, CD11b, CD19, CD45, HLA-

DR)

Fig. (1) Wpływ warunków tlenowych oraz suplementu N21 w pożywce na długość czasu podwojenia populacji. (2) Wpływ warunków 

tlenowych oraz suplementu N21 w pożywce na aktywność B-galaktozydazy. (3) Wpływ warunków tlenowych oraz suplementu N21 na tworzenie 

ośrodków tworzących kolonię CFU. Różnice były uznawane za istotne statystycznie gdy wartość p<0,05. Poziom istotności statystycznej * -

dla 0,01<p<0,05 ; **- dla 0,001<p<0,01; ***- dla 0,0001<p<0,001; **** dla p<0,0001.

Fig. Wpływ poszczególnych warunków hodowli na obecność markerów proliferacji (Ki67) oraz neuralnych wykazany na podstawie przeprowadzonych 

barwień immunocytochemicznych. Różnice były uznawane za istotne statystycznie gdy wartość p<0,05. Poziom istotności statystycznej * - dla 

0,01<p<0,05 ; **- dla 0,001<p<0,01; ***- dla 0,0001<p<0,001; **** dla p<0,0001.

Fig.  (1) Wpływ pośredniej współhodowli skrawków hipokampa po OGD z ADSC hodowanymi w warunkach 5% i 21 % tlenu na śmiertelność 

komórek w strefie CA1. Różnice były uznawane za istotne statystycznie gdy wartość p<0,05. Poziom istotności statystycznej * - dla  

0,01<p<0,05 ; **- dla 0,001<p<0,01; ***- dla 0,0001<p<0,001; **** dla p<0,0001.

(2) Charakterystyka fenotypowa ADSC pochodzących ze współhodowli pośredniej z nieuszkodzonymi skrawkami hipokampa.

1. Charakterystyka ADSC                                                                                                   2. Ocena proliferacji, klonogenności i starzenia

3. Ocena potencjału neurogennego                                                                                     4. Ocena potencjału neuroprotekcyjnego

Przeprowadzone w niniejszej pracy badania zostały sfinansowane z grantu NCN Preludium 2018/31/N/NZ4/03275.

Badania przeprowadzono na mezenchymalnych/stromalnych komórkach macierzystych pochodzących z materiału pozyskanego 

po zabiegu liposukcji od trzech pacjentów Oddziału Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. 

prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

Do doświadczeń ex vivo wykorzystano 7-dniowe szczury pochodzące ze szczepu Wistar z hodowli Instytutu Medycyny 

Doświadczalnej i Klinicznej. Doświadczenia wykonywano zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Lokalną Komisję Etyczną 

do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. 
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