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medycyna estetyczna

Terapia komórkami macierzystymi
pochodzącymi z tkanki tłuszczowej 
w medycynie estetycznej i regeneracyjnej

Naj lep szym po zna nym źródłem otrzy -
my wa nia nie zróż ni co wa nych ko mórek mul -
ti po ten cja nych – czy li po sia da ją cych zdol -
ność do róż ni co wa nia się w róż ne ty py ko -
mórek – jest tkan ka tłu szczo wa. Me to dy
po bie ra nia szpi ku ko st ne go wy ma ga ją
w wy bra nych przy pad kach rdze nio we go
lub cał ko wi te go znie czu le nia, a naj więk szą
wa dą tej pro ce du ry jest sto sun ko wo nie -
wiel ka licz ba otrzy ma nych w peł ni funk cjo -
nal nych ko mórek me zen chy mal nych, tj.
oko ło 1 na 105 ad he rent nych ko mórek
łącz not kan ko wo-na czy nio we go zrę bu (Kar -
la 2014).

Naj po pu lar niej szym źródłem po zy ski -
wa nia ko mórek ma cie rzy stych ja ko al ter -
na ty wy dla dość in wa zyj ne go za bie gu jest
tkan ka tłu szczo wa. Jest ona do sko na łym
źródłem ko mórek ma cie rzy stych mo gą -
cych róż ni co wać się w wy spe cja li zo wa ne
ko mór ki wie lo ra kie go ro dza ju. Do dat ko -
wym jej atu tem jest do stęp ność i ob fi tość.
Ko mór ki ma cie rzy ste tkan ki tłu szczo wej
sto sun ko wo ła two roz wi ja ją się w ho dow li

(przy ko niecz no ści pa sa żo wa nia) oraz po -
wo li się sta rze ją (Wang 2005). Do dat ko wo
ko mór ki te w re ak cji prze szczep prze ciw -
ko go spo da rzo wi (gra ft-ver sus-host – GvH)
mo gą wy ka zy wać wła ści wo ści im mu no su -
pre syj ne (Ya nez 2006). Przy naj mniej dwa
zja wi ska po twier dza ją ist nie nie tłu szczo -
wych ko mórek ma cie rzy stych. Pierw szym
z nich jest wzrost licz by adi po cy tów w wa -
run kach nadmia ru ener gii, co po twier dza
ist nie nie ko mórek adi po gen nych oprócz
tych osta tecz nie zróż ni co wa nych, nie ma ją -
cych zdol no ści do podzia łów ko mór ko -
wych (Cor ne lius 1994). Dru gim do wo -
dem jest to, że pod wpły wem tia zo li di ne -
dio nu do cho dzi do po bu dze nia
re cep to rów wa run ku ją cych róż ni co wa nie
adi po cy tów, wzra sta eks pre sja ich ge nów
mar ke ro wych, a tak że zmniej sza się tem -
po pro li fe ra cji ko mórek tłu szcza ko mię sa ka
(li po sar co ma). Ko mór ki ma cie rzy ste tkan ki
tłu szczo wej są umiej sco wio ne w jej pod -
ście li sku, gdzie pa nu ją wa run ki bez tle no -
we. Ak ty wa cja czyn ni ka HIF 1 (hi po xia 
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in du ced fac tor 1 – czyn nik in du ko wa ny
przez hi po ksję 1) pod wpły wem wa run -
ków bez tle no wych od gry wa głów ną ro lę
w in hi bi cji później sze go róż ni co wa nia i po -
ma ga utrzy mać ko mór ki w sta nie nie zróż -
ni co wa nym (Lin 2006). 

Ko mór ki ma cie rzy ste po zy ska ne z tkan ki
tłu szczo wej: ADSC (Adi po se De ri ved Stem
Cell) to ko mór ki po ten cjal nie nada ją ce się do
te ra pii lecz ni czych i re ge ne ra cyj nych.
Podob nie jak te ze szpi ku ko st ne go są me -
zyn chy mal ne go po cho dze nia. Ozna cza to,
że mo gą się róż ni co wać w wy spe cja li zo wa -
ne ko mór ki me zo der mal ne go po cho dze nia,
ta kie jak fi bro bla sty, adi po cy ty, mio cy ty,
chon dro cy ty i oste o cy ty. Są rów nież w sta -
nie (w od po wie dnich wa run kach czyn ni ków
wzro stu) do trans dy fe ren ta cji do ko mórek
in ne go po cho dze nia niż ich wła sne – róż ni -
co wa nie neu ro gen ne, trans wą tro bo we
i trzu st ko we (hor mo nal ne), car dio mio gen ne
czy wspo ma ga ją ce he ma to po e zę. Ludz kie
ADSC ma ją fe no typ im mu no lo gicz ny
podob ny do ko mórek ma cie rzy stych szpi ku
ko st ne go (Fe sty 2005).

Iden ty fi ka cja mar ke rów po wierzch nio -
wych ASC stwa rza moż li wość izo la cji po -
pu la cji ko mórek ma cie rzy stych bez po śre -
dnio z he te ro gen nej frak cji SVF (stro mal va -
scu lar frac tion). (Gim ble 2007). Po zy ska na
frak cja zrę bo wa SVF to swo i sta mie sza ni na
ko mórek tkan ki tłu szczo wej (adi po cy tów).
Oprócz adi po cy tów SVF za wie ra wie le in -
nych ko mórek, ta kich jak pre-adi po cy ty, ko -
mór ki śród błon ka, ko mór ki mię śni gład kich,
pe ri cy ty, fi bro bla sty, ko mór ki ukła du im mu -
no lo gicz ne go (np. lim fo cy ty oraz ma kro fa -
gi), ko mór ki pro ge ni te ro we i do ro słe ko -
mór ki ma cie rzy ste (ADSC). Po nad to SVF,
oprócz wy dzie lin do krew nych adic po cy -
tów, za wie ra mię dzy in ny mi czyn ni ki wzro -
stu, ta kie jak be ta trans for mu ją cy czyn nik
wzro stu (TGF-�), płyt ko po chod ny czyn nik
wzro stu (PDGF) oraz czyn nik wzro stu fi -
bro bla stów (FGF). Fi bro bla sty od gry wa ją

klu czo wą ro lę w pro ce sie sta rze nia się
skóry. Są naj waż niej szy mi ko mór ka mi skóry
wła ści wej, od po wie dzial ny mi za pro duk cję
pod sta wo wych sub stan cji struk tu ral nych
skóry: ko la ge nu, ela sty ny i kwa su hia lu ro no -
we go. 

SVF za wie ra rów nież wie le bia łek obe -
cnych w ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej
tkan ki tłu szczo wej w tym m.in. la mi nie, która
jest zna czą ca ze wzglę du na jej zdol no ści re -
ge ne ra cyj ne (Hak ki 2017).

Kli nicz nie ko mór ki ma cie rzy ste po zy -
ska ne z wła snej tkan ki tłu szczo wej (AT-SVF)
po sia da ją istot ną prze wa gę nad ko mór ka mi
ze szpi ku ko st ne go z po wo du ich do stęp -
no ści i du żej licz by, eli mi nu jąc po trze bę ho -
dow li tkan ko wej dla osią gnię cia tzw. pro gu
te ra peu tycz ne go. Rów no cze śnie sa ma pro -
ce du ra po bra nia jest mniej bo le sna i sta no -
wi mi ni mal ne ry zy ko dla pa cjen ta (Be a ne
2012). 

Ba da nia pro wa dzo ne nad za sto so wa -
niem ko mórek ma cie rzy stych w me dy cy -
nie re ge ne ra cyj nej wska zu ją na ich ogrom -
ny po ten cjał ze wzglę du na moż li wo ści ich
prze kształ ceń w ko mór ki uszko dzo nych
tka nek czy na rzą dów (ko mór ki do ce lo we).
Wy twa rza jąc spe cy ficz ne czyn ni ki wzro stu,
sty mu lu ją od no wę i re ge ne ra cję. Za sto so -
wa nia kli nicz ne ko mórek ma cie rzy stych
do ty czą m.in. le cze nia uszko dzo nej tkan ki
ner wo wej i re ge ne ra cji rdze nia krę go we -
go, re ge ne ra cji mio cy tów mię śnia ser co -
we go, le cze nia cu krzy cy in su li no za leż nej
prze bie ga ją cej z uszko dze niem ko mórek �
wysp Lan ge rhan sa trzu st ki, te ra pii pa cjen -
tów ze zwy ro dnie niem plam ki żół tej
(AMD) czy re ge ne ra cji ścię gien i wię za deł,
np. w przy pad ku ich nade rwa nia. Po nad to
da ją nadzie ję w re ge ne ra cji ubyt ków skóry
(opa rze nia), le cze niu roz le głych blizn czy
re ge ne ra cji wy two rów skóry (wło sy i pa -
znok cie), np. w prze bie gu ły sie nia plac ko -
wa te go czy cho rób an dro gen no za leż nych
(Ta ba ta 2009).
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Du że zna cze nie w pro ce sie kształ to wa -
nia no wych ko mórek da nej tkan ki ma ją
hor mo ny, mor fo ge ny, czyn ni ki wzro stu
prze ka zu ją ce sy gna ły do wzro stu ko mórek
oraz ele men ty biał ko we ma cie rzy ze wną -
trz ko mór ko wej (ECM). Czyn ni ki wzro stu
wią żą się ze spe cy ficz ny mi re cep to ra mi ko -
mórek do ce lo wych i wpły wa ją w ten spo -
sób na ich mi gra cję, pro li fe ra cję i róż ni co -
wa nie. 

Do naj waż niej szych czyn ni ków wzro -
stu bio rą cych udział w spe cy ficz nej re ge -
ne ra cji uszko dzo nych ko mórek bu du ją -
cych po szcze gól ne tka nki na le ży trans for -
mu ją cy czyn nik wzro stu TGF-�, który
wy wo łu je re ak cję mi gra cji fi bro bla stów do
miej sca uszko dze nia i sty mu lu je do syn te -
zy ko la ge nu, jed no cze śnie ha mu jąc ak tyw -
ność me ta lo pro te i naz. Ko lej ną czą stecz ką
sy gna ło wą jest płyt ko-po chod ny czyn nik
wzro stu PDGF, który sty mu lu je neu tro fi le,
ma kro fa gi i fi bro bla sty, a na stęp nie przy -
czy nia się do ich ak ty wa cji. In du ku je tak że
po wsta wa nie no wych na czyń krwio no -
śnych. Czyn nik wzro stu fi bro bla stów FGF
re kru tu je na to miast ma kro fa gi, fi bro bla sty
i ko mór ki en do te lial ne, sty mu lu jąc tym sa -
mym an gio ge ne zę. Czyn nik wzro stu śród -
błon ka na czy nio we go VEGF od dzia łu je sil -
nie na ko mór ki en do te lium, przy spie sza jąc
two rze nie no wych na czyń krwio no śnych.
Na eta pie re ge ne ra cji i go je nia ran waż na
jest obe cność czyn ni ka mar twi cy no wo -
two rów TNF i in ter leu ki ny-1 (Ka mie niarz
2006).

Po wyż sze re ak cje za cho dzą spe cy ficz -
nie dla da ne go ob sza ru pod le ga ją ce go
dzia ła niu ko mórek ma cie rzy stych. Tem po
ich prze bie gu wy ka zu je osob ni cze róż ni ce
i w przy pad ku np. re ge ne ra cji uszko dzo nej
chrzą st ki sta wo wej trwa prze cięt nie 2-3
mie sią ce, choć znacz ną po pra wę (szcze -
gól nie re duk cję bólu) moż na ob ser wo wać
już w cią gu pierw szych dwóch ty go dni. Po
oko ło 5-6 ty go dniach do ko nu je się po -

wtór nej obra zo wej ana li zy kli nicz nej
i w przy pad ku roz le głych zmian za bieg
moż na po wtórzyć. Ko mór ki ma cie rzy ste
sta no wią re wo lu cyj ną i cał ko wi cie no wą
me to dę le cze nia, która pro wa dzi do re ge -
ne ra cji i od no wy chrzą st ki po miej sco wej
apli ka cji bez po śre dnio do sta wu. Sku tecz -
ność me to dy jest wy so ka, a efekt te ra peu -
tycz ny, w związ ku z za sto so wa niem ko -
mórek ma cie rzy stych, wy stę pu je u 90%
pa cjen tów z cho ro bą zwy ro dnie nio wą sta -
wów w sta dium II-III. Efek ty ubocz ne sto -
so wa nia ko mórek ma cie rzy stych są zni ko -
me (ewen tu al ne za o strze nie sta nu za pal -
ne go po in iek cji), a u więk szo ści pa cjen tów
nie są ob ser wo wa ne wca le. Wśród czyn ni -
ków mo gą cych wpły wać na tem po zmian
re ge ne ra cyj nych wy mie nić moż na m.in. al -
ko hol, nie ste ry do we le ki prze ciw za pal ne
(wy dłu że nie cza su) oraz wi ta mi ny, wy ciąg
z zie lo nej her ba ty czy wy ciąg z bo rów ki
(skróce nie cza su).

Ko mór ki ma cie rzy ste tkan ki tłu szczo wej
są za zwy czaj po zy ski wa ne w trak cie za bie -
gów chi rur gicz nych z oko li cy brzu cha lub za -
bie gów li po suk cji (Ue ber re i ter 2010).
Pierw sze me to dy izo la cji ko mórek z tkan ki
tłu szczo wej opra co wa ne zo sta ły w la tach
sześć dzie sią tych ubie głe go stu le cia (Rod bell
1964, Rod bel 1966). 

Aby za bieg był sku tecz ny, ko niecz ne
jest uzy ska nie z tkan ki tłu szczo wej jak naj -
więk szej licz by nie uszko dzo nych po je dyn -
czych ko mórek – co w ogrom nej mie rze
za le ży od me to dy ich po bra nia. Naj now szą
i naj bar dziej efek tyw ną me to dą jest li po suk -
cja przy uży ciu ma ło in wa zyj ne go urzą dze -
nia, np. Bo dy Jet Eco, Evo. W po łą cze niu
z se pa ra to ra mi Q-gra ft po wsta je za mknię ty
sy stem do po bo ru i se pa ra cji ko mórek ma -
cie rzy stych, który po zwa la na wy so ko ja ko -
ścio we prze pro wa dze nie pro ce su po zy ska -
nia ko mórek ma cie rzy stych – od mo men tu
po bra nia tłu szczu, do uzy ska nia za wie si ny.
Po bra ne tak ko mór ki ma cie rzy ste cha rak te -



ry zu je nie tyl ko wy so ka ja kość, ale – co
istot ne – uzy sku je się ich znacz nie wię cej
niż w przy pad ku in nych me tod. Licz ba po -
zy ska nych ko mórek jest za leż na od in dy wi -
du al nych pre dy spo zy cji pa cjen ta i kon dy cji
orga ni zmu. 

Istot ną prze wa gę ko mórek ma cie rzy -
stych z tkan ki tłu szczo wej nad in ny mi ich ty -
pa mi sta no wi fakt, że – ze wzglę du na ich
du żą do stęp ność – nie ma po trze by sto so -
wa nia la bo ra to ryj nej ho dow li tkan ko wej dla
uzy ska nia tzw. „pro gu te ra peu tycz ne go”
(osią gnię cie od po wie dniej do za bie gów lecz -
ni czych licz by ko mórek). Do dat ko wo, jak
wspo mnia no wcze śniej, po zy ska ne w ten
spo sób ko mór ki sta rze ją się wol niej niż ko -
mór ki po cho dzą ce ze szpi ku ko st ne go.

Za sto so wa nie ko mórek ma cie rzy stych
po cho dzą cych z tkan ki tłu szczo wej jest
bar dzo sze ro kie. Szcze gól nie czę sto wy ko -
rzy stu je się je w pro ce du rach me dy cy ny
este tycz nej, w tym w za bie gach li po fil lin gu,
czy li mo de lo wa nia cia ła au to lo gicz nym
prze szcze pem tłu szczu. Ta ka pro ce du ra
sta no wi podwój ną ko rzyść dla pa cjen ta:
z jed nej stro ny, dzię ki li po suk cji, przy po -
mo cy której po bie ra się bo ga tą w ko mór ki
ma cie rzy ste tkan kę tłu szczo wą, moż na po -
zbyć się jej nadmia ru z oko lic brzu cha czy
ta lii, z dru giej na to miast – prze szczep wła -
sne go tłu szczu po zwa la w spo sób bez -
piecz ny, na tu ral ny i mi ni mal nie in wa zyj ny
po więk szyć i uję dr nić pier si, po ślad ki oraz
usta, wy peł nić zmar szcz ki czy zmniej szyć
wi docz ność blizn. Po cho dzą ce z tkan ki tłu -
szczo wej ko mór ki ma cie rzy ste po da wa ne
są do tka nek dro gą in iek cji, co ma za sto so -
wa nie w le cze niu licz nych scho rzeń orto -
pe dycz nych, ta kich jak za bu rze nia zro stu
ko st ne go czy za pa le nie ścię gna Achil le sa
oraz w re ge ne ra cji sta wów. Otrzy ma ne tą
me to dą ko mór ki, w po łą cze niu m.in. z au -
to lo gicz ną tkan ką tłu szczo wą, wy ko rzy stu je
się rów nież do wy peł nia nia ubyt ków tka -
nek mięk kich po za bie gach chi rur gicz nych,

na przy kład ma stek to mii (Brey 2000). Me -
zen chy mal ne ko mór ki ma cie rzy ste wy ko -
rzy stu je się po nad to w te ra pii nadmier ne go
wy pa da nia wło sów, ły sie nia, usu wa niu
blizn, ko rek cie roz stę pów, odbu do wie
czer wie ni war go wej oraz w re wi ta li za cji
(odmła dza niu) skóry. Efekt za bie go wy na -
ra sta stop nio wo, po cząw szy od pierw -
szych ty go dni po za bie gu aż do ro ku, ze
wzglę du na fakt, że tkan ki po trze bu ją cza -
su, aby w peł ni wy ko rzy stać po ten cjał re -
ge ne ra cyj ny ko mórek ma cie rzy stych. Me -
zen chy mal ne ko mór ki ma cie rzy ste wy ko -
rzy sty wa ne są rów nież w le cze niu trud no
go ją cych się ran i owrzo dzeń (der ma to lo -
gia). Po da nie ko mórek ma cie rzy stych np.
pod czas in iek cji ini cju je ich prze kształ ca nie
się i na mna ża nie dzię ki spe cy ficz nym czyn -
ni kom wzro sto wym, tj. TG Fbe ta (trans for -
mu ją cy czyn nik wzro stu) czy VEGF (czyn -
nik wzro stu śród błon ka na czy nio we go).
Po nad to ko mór ki ma cie rzy ste ma ją zdol -
ność ha mo wa nia pro ce sów za pal nych,
które czę sto to wa rzy szą de fek tom skór -
nym czy zmia nom zwy ro dnie nio wym.
W przy pad ku ubyt ków w obrę bie chrzą -
stek sta wo wych ko mór ki ma cie rzy ste są
umie szcza ne w obrę bie uszko dzo nej struk -
tu ry na spe cjal nym ko la ge no wym no śni ku.
Za da niem bło ny ko la ge no wej jest wy peł -
nie nie ubyt ków, na to miast ko mór ki ma cie -
rzy ste odbu do wu ją na niej funk cjo nal ną
tkan kę. Umie szcze nie ko mórek ma cie rzy -
stych na ko la ge no wej mem bra nie ma tę
prze wa gę, że ich kon cen trat po zo sta nie
we wła ści wym miej scu i nie ule gnie prze -
mie szcze niu, co do dat ko wo uspraw ni pro -
ce sy na praw cze (Brey 2000).

Na ca łym świe cie od wie lu lat trwa ją nie -
u stan nie ba da nia nad no wy mi moż li wo ścia -
mi wy ko rzy sta nia po szcze gól nych ro dza jów
ko mórek ma cie rzy stych. Po zy tyw ne wy ni ki
te ra pii eks pe ry men tal nych da ją szan sę na
sku tecz ne le cze nie w ob sza rach, w których
współ cze sna me dy cy na na po ty ka trud no ści.
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