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Zastosowanie komórek
macierzystych izolowanych z tkanki
tłuszczowej w leczeniu blizn
Gojenie rany jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem obejmującym trzy główne fazy: zapalną, proliferacyjną i remodelingu[1,2].
Blizna powstaje w wyniku zastępowania normalnych tkanek przez
tkankę bliznowatą, która jest zbudowana z elementów macierzy
ze wną trz ko mór ko wej [2]. Bar dzo waż nym aspek tem go je nia jest
zachowanie równowagi pomiędzy syntezą i degradacją kolagenu[2].
Przedłużająca się faza zapalna często prowadzi do nadmiernej
aktywności fibrocytów produkujących tkankę łączną, co z kolei przyczynia się do powstawania blizny[3].

Na poziomie molekularnym za powstawanie blizny odpowiedzialna jest hipoksja,
która generuje stres oksydacyjny, co z kolei
aktywuje transformujący czynnik wzrostu
(TGF-b1)[4]. TGF-b1 hamuje działanie metaloproteinaz, co zaburza równowagę między degradacją a syntezą kolagenu[5].
Literatura naukowa definiuje wiele typów blizn – najczęściej występują blizny hipertroficzne i keloidy[3]. Zasadnicza różnica
pomiędzy keloidem a blizną hipertroficzną
polega na wielkości obejmowanego obszaru: przy bliźnie hipertroficznej objęty jest
tylko obszar tkanki, który uległ traumatyza-

cji, natomiast w przypadku keloidu blizna
przerasta poza obszar skóry uszkodzonej[6].
Blizny mogą oddziaływać na pacjenta na
kilku płaszczyznach: fizjologicznej (np. ograniczając ruchomość w stawach), estetycznej
oraz psychologicznej[7]. Poprawa wyglądu
blizny, zwłaszcza w eksponowanych lokalizacjach takich jak twarz lub dłonie, ma
ogromny wpływ na poprawę jakości życia
pacjentów[8]. Szacuje się, że blizny posiada
od 4,5% do 16% populacji ogólnej[9].
Obecnie do terapii blizn wykorzystuje
się najczęściej doogniskowe iniekcje glikokortykosteroidów[10], krioterapię[11], promie-
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niowanie laserowe[12], fluorouracyl[13], a także interwencje chirurgiczne, toksynę botulinową, promieniowanie jonizujące oraz werapamil[14]. Żadna z tych metod nie jest
w stanie całkowicie usunąć blizny, więc
wciąż poszukuje się nowych metod terapii
blizn oraz metod prewencji ich powstawania, które cechowałyby się wysoką skutecznością, niską inwazyjnością i akceptowalnymi kosztami.
Jedną z najbardziej perspektywicznych
metod stosowanych w prewencji i leczeniu
blizn, która znajduje szerokie odzwierciedlenie w literaturze naukowej, jest terapia
z wykorzystaniem komórek macierzystych
izolowanych z tkanki tłuszczowej.
Komórki macierzyste izolowane z tkanki tłuszczowej (KMIzTT) zostały odkryte
ponad 40 lat temu i zapoczątkowały nową
erę w terapii. Co ważne, obecna epidemia
otyłości zapewnia dużą ilość materiału,
z którego można pozyskać KMIzTT, a coraz
doskonalsze procedury w zakresie pozyskiwania KMIzTT powodują, że jest to metoda bezpieczna i coraz tańsza.
KMIzTT są autologiczne, nieimmunogenne oraz stosunkowo łatwe do aplikacji[15]. Ich skuteczność została potwierdzona
wieloma eksperymentami klinicznymi zarówno na modelu zwierzęcym, jak i ludzkim. Qi Zhang (Department of Plastic and
Reconstructive Surgery, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 639 Zhi-Zao-Ju
Road, Shanghai 200011, Chiny) i wsp.[16]
wykazali skuteczność KMIzTT w terapii
blizn hipertroficznych na modelu zwierzęcym. Trau ma ty zo wa no skórę króli ków
w okolicy obu uszu, a następnie do jednego
ucha podawano KMIzTT. Blizna w okolicy
ucha, gdzie były podawane KMIzTT, była
o ponad 44% mniej wyniosła niż blizna powstająca bez udziału KMIzTT. Jednocześnie
zaobserwowano, że w badaniach histopatologicznych tkanka łączna w bliźnie podda-

wanej terapii KMIzTT miała zdecydowanie
bardziej regularną strukturę, co przekładało
się nie tylko na mniejszą wyniosłość blizny,
ale również na jej większą elastyczność
i wytrzymałość[16].
Z kolei w innych badaniach[17] wykazano, że iniekcja KMIzTT w okolicę rany moduluje mikrośrodowisko rany, wpływając na
potencjał oksydo-redukcyjny oraz syntezę
białek szoku termicznego.
KMIzTT mają również duży wpływ na
czas przeżycia transplantatów tkanki tłuszczowej. W badaniach Hitomi Eto (Department of Plastic Surgery, University of
Tokyo School of Medicine, 7-3-1, Hongo,
Bun kyo-Ku, To kyo 113-8655, Ja po nia)
i wsp. wykazano, że średni czas wynosi 1
dzień, natomiast komórki znajdujące się
w pobliżu KMIzTT (w odległości do 300
μm) mają zdecydowanie większą żywotność[18].
W badaniach Yan Li (Department of
Burns and Cutaneous Surgery, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University,
127 West Chang-le Road, Xi’an, 710032
Chiny) i wsp.[19], prowadzonych in vivo i in
vitro, wykazano, że KMIzTT zmniejszają
ekspresję kolagenu I, kolagenu III oraz aktyny mięśni gładkich (ang. a-smooth muscle
actin, a-SMA). Przekładało się to na szybszy
proces gojenia rany oraz zdecydowaną poprawę parametrów morfometrycznych blizny (mniejsza wyniosłość, mniej depozytów
kolagenowych).
Podob ne efek ty uzy ska no, sto su jąc
KMIzTT w terapii ran powstałych po powikłaniach związanych z podawaniem wypełniaczy[20]. Badania prowadzone na grupie 12
pacjentów z ranami powstałymi jako powikłanie po implantacji wypełniaczy wskazują,
że średni czas gojenia takich ran jest zdecydowanie krótszy po aplikacji KMIzTT. Jednocześnie KMIzTT zmniejsza ryzyko nekrozy oraz zdecydowanie poprawia parametry
blizny po zagojeniu rany[20].
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Podsumowując, KMIzTT stają się jedną
z najbardziej obiecujących terapii sosowanych w redukcji blizn. Sugeruje się użycie
KMIzTT nie tylko w obrębie skóry, ale również w obrębie innych organów i tkanek
podlegających procesowi bliznowacenia,
w szczególności serca, płuc czy nerek[21].
Aby w peł ni wy ko rzy stać po ten cjał
KMIzTT, konieczne są dodatkowe badania
molekularne, które pozwolą zbadać ich
mechanizmy działania. Przyczyni się to do
opracowania nowych, kolejnych procedur
leczniczych oraz zoptymalizowania tych już
znanych i stosowanych z wykorzystaniem
KMIzTT.
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