
„Charakterystyka fenotypowa komórek śródbłonka w procesie ich 

różnicowania” 

 

Choroby cywilizacyjne są jednym z największych zagrożeń zdrowotnych w krajach 

rozwiniętych. Wśród nich wysoki odsetek zajmują choroby układu krążenia, takie jak 

miażdżyca czy zawał mięśnia sercowego, cechujące się m.in. dysfunkcją lub uszkodzeniem 

komórek śródbłonka. Od odkrycia przez Asaharę i wsp. pod koniec ubiegłego wieku komórek 

prekursorowych śródbłonka EPC (ang. endothelial progenitor cells), a następnie serii udanych 

eksperymentów na zwierzętach, przeprowadzonych z użyciem tych komórek, podejmowane są 

próby terapii eksperymentalnych u ludzi bazujące na potencjale angiogennym EPC. Potencjał 

angiogenny wynikać może zarówno z bezpośredniego wbudowywania się komórek EPC i ich 

różnicowania do komórek śródbłonka, jak i wydzielania przez nie cytokin tworzących 

środowisko sprzyjające angiogenezie. W badaniach in vitro i in vivo oraz terapiach 

eksperymentalnych stosowane są jednak różne subpopulacje komórek, określanych wspólnym 

mianem EPC. Najważniejsze z nich to tzw. early-outgrowth EPC - wcześnie pojawiające się w 

hodowli EPC (rzekome EPC o pochodzeniu hematopoetycznym) oraz tzw. late outgrowth EPC 

– późno pojawiające się w hodowli EPC (rzeczywiste EPC). Uważa się, że główną funkcją 

early outgrowth EPC jest produkcja czynników tworzących środowisko sprzyjające 

prawidłowemu przebiegowi naprawy uszkodzonego lub utworzenia nowego naczynia, podczas 

gdy za główną funkcję late outgrowth EPC uważa się bezpośredni udział w tych procesach 

poprzez homing, wbudowywanie się w nowo tworzone naczynie a następnie różnicowanie się 

w funkcjonalnie dojrzały śródbłonek. 

Pomimo udoskonalonych metod separacji komórek, badania wykonywane są na 

mieszaninach komórek będących na różnych stadiach zróżnicowania, posiadających różny 

potencjał do samoodnowy i tworzenia mikrowaskulatury oraz właściwości proliferacyjne 

i sekrecyjne. Wydaje się, że rozwiązaniem wielu problemów może być ustalona linia 

komórkowa. Taka linia zapewnia m.in. praktycznie nieograniczoną ilość jednorodnego 

materiału do badań i powtarzalność wyników, niemożliwą do osiągnięcia w przypadku 

materiału izolowanego od pacjenta.  

Tematyka pracy doktorskiej oraz wyznaczone cele badawcze były próbą poszerzenia 

wiedzy o komórkach prekursorowych śródbłonka w celu lepszego zdefiniowania 

i charakterystyki komórek EPC. Badania wykonane zostały głównie na własnych, 



unieśmiertelnionych i opatentowanych liniach komórek EPC, uzyskanych z frakcji 

jednojądrzastych komórek ludzkiej krwi pępowinowej: HEPC-CB.1 i HEPC-CB.2. 

Stwierdzono, że komórki obu linii wykazują ekspresję antygenów charakterystycznych 

dla komórek macierzystych: CD133, CD271 i CD90, przy jednoczesnej obecności cząsteczek 

charakterystycznych dla komórek pochodzenia śródbłonkowego: CD202b, VEGFR2, CD146, 

CD105 oraz CD143. Jednocześnie nie wykazują one ekspresji markerów dojrzałych 

śródbłonków: CD31 i czynnika vWf oraz cząsteczki CD45, cechującej komórki linii 

hematopoetycznej. Analiza fenotypowa pozwala stwierdzić, że komórki HEPC-CB.1 

i HEPC-CB.2 to prekursory komórek śródbłonka będące na bardzo wczesnym etapie 

różnicowania - jak dotąd jedyne linie ludzkich EPC o tak wczesnym fenotypie. Potwierdzeniem 

śródbłonkowego charakteru linii jest również ich zdolność do tworzenia pseudonaczyń na 

Matrigelu. Wykazano, że współpracują one z komórkami dojrzałego śródbłonka w procesie 

tworzenia pseudonaczyń poprzez wspólne budowanie nowotworzonej sieci. Sieć ta formowana 

jest efektywniej od sieci tworzonej przez monokultury tych komórek.  

Druga faza badań obejmowała próby zróżnicowania komórek HEPC-CB.1 

i HEPC-CB.2. Najlepsze wyniki uzyskano przy pomocy mieszaniny trzech czynników: kwasu 

całkowicie trans retinowego, di-butyryl cyklicznego adenozynomonofosforanu i VEGF. Proces 

różnicowania przejawiał się obniżeniem poziomu ekspresji antygenów macierzystości CD133, 

CD271 i CD90 oraz wzrostem ekspresji antygenów śródbłonkowych: CD146 oraz mRNA dla 

CD31. Nie uzyskano jednak krańcowo zróżnicowanych komórek śródbłonka. Wykazano 

jednak, że różnicowane komórki HEPC-CB.1 tworzą pseudonaczynia efektywniej od komórek 

nieróżnicowanych oraz co najmniej tak samo skutecznie wbudowują się w sieć tworzoną przez 

dojrzałe śródbłonki i wspierają je w tworzeniu pseudonaczyń. 

Kolejny etap badań polegał na określeniu czynników produkowanych przez komórki 

HEPC-CB.1 i HEPC-CB.2 oraz ocenie wpływu tych czynników na komórki zaangażowane 

w proces tworzenia nowych naczyń i regenerację uszkodzenia: dojrzałe śródbłonki, fibroblasty, 

keratynocyty oraz komórki mięśni gładkich naczyń. Stwierdzono, że podczas hodowli 

w warunkach normoksji, komórki HEPC-CB.1 i HEPC-CB.2 wydzielają 13 spośród 48 

analizowanych czynników. Są to proangionenne: angiogenina, IL-7, IL-8, MCP-1, MCP-3, 

PlGF, VEGF, IGFBP-2, pro-lub antyangiogenne TGFβ1 i TGFβ2 oraz antyangiogenne IP-10, 

TIMP-1 i TIMP-2. Komórki obu linii nie różnią się rodzajem produkowanych czynników 

a jedynie poziomem ich produkcji, który zmienia się nieznacznie pod wpływem hipoksji (1% 

O2) oraz pod wpływem procesu różnicowania. Stwierdzono, że czynniki produkowane przez 



komórki HEPC-CB.1 zmniejszają tempo migracji komórek dojrzałego śródbłonka, zwiększają 

natomiast tempo migracji fibroblastów. Co więcej sam nadsącz znad komórek HEPC-CB.1 

naśladuje proangiogenny efekt działania komórek i wpływa na poprawę efektywności 

formowania pseudonaczyń przez dojrzałe śródbłonki. 

Wyniki badań sugerują, że komórki HEPC-CB.1 i HEPC-CB.2 mogą być dobrym 

modelem służącym do badań nad angiogenezą a szczególnie do opracowywania potencjalnych 

terapii angiogennych. Uzasadniona wydaje się więc kontynuacja badań na modelu in vivo, 

oceniająca ich zdolność do homingu, inkorporację w istniejące struktury naczyniowe, udział 

w formowaniu nowych naczyń oraz możliwość ewentualnego wykorzystania jako nośnika 

genów terapeutycznych. Ponieważ komórki te nie posiadają cząsteczek MHC klasy II, mogłyby 

również znaleźć ewentualne zastosowanie kliniczne. 


