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Streszczenie

Urazy ścięgien i więzadeł są jednymi z najczęściej występujących u koni wyścigowych.
Tradycyjne leczenie tych kontuzji jest niezwykle trudne i mało efektywne. W większości
przypadków następuje spadek wartości użytkowej konia, często doprowadzający
do zakończenia kariery wyścigowej. Alternatywę dla tradycyjnych metod leczenia stanowi
terapia komórkami macierzystymi, które są coraz częściej stosowane w inżynierii
tkankowej. Wykorzystując ich duży potencjał proliferacyjny oraz zdolność różnicowania do
komórek gospodarza, otrzymuje się bardzo dobre efekty leczenia wielu tkanek. Niniejsza
praca jest przeglądem literaturowym opisującym urazy ścięgien i więzadeł koni
wyścigowych oraz możliwości ich leczenia z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek
macierzystych.
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Słownik najczęściej używanych skrótów
ECM

macierz zewnątrzkomórkowa

SDFT

ścięgno zginacza powierzchniowego palców

DDFT

ścięgno zginacza głębokiego palców

SL

ścięgno mięśnia międzykostnego - więzadło podwieszające trzeszczki pęcinowe

MSC

mezenchymalne komórki macierzyste

BMMSC

komórki macierzyste pochodzące że szpiku kostnego

ADSC

komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej

Wstęp
Jednymi z najczęściej występujących kontuzji u koni wyścigowych są urazy ścięgien
i więzadeł kończyn przednich. Jest to spowodowane dużymi obciążeniami, którym
są poddawane te zwierzęta w czasie treningów i wyścigów. Nieumiejętne dobranie
warunków treningu oraz obciążeń treningowych, a także wiele innych czynników
omówionych w dalszej części pracy skutkuje kontuzjami ścięgien i więzadeł. Wiąże się to
z przerwą w treningu lub w ciężkich przypadkach - całkowitym zakończeniem kariery.
Tym samym koń który nie może startować w wyścigach, nie przynosi zysków
właścicielowi, który często zainwestował duże środki finansowe w jego zakup i wiązał
z nim duże nadzieje. Dotychczas stosowane bardzo żmudne i czasochłonne metody
leczenia ścięgien i więzadeł są mało efektywne i nie dają dużych nadziei na powrót konia
do treningu wyścigowego.
Rozwiązaniem wyżej opisanych problemów może być terapia komórkami
macierzystymi, która jest stosowana od niedawna jednakże z wieloma sukcesami. Opiera
się ona na wszczepieniu mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca urazu.
Użyte komórki są somatyczne, czyli pochodzą z tkanek żywych organizmów co nie wiąże
się z problemami natury etycznej. Tym samym użycie jak i badania nad tą terapią nie
są ograniczone, jak to ma miejsce w przypadku komórek pochodzenia embrionalnego.
Omawiana terapia jest stosowana komercyjnie w wielu krajach, także i w Polsce. Badania
zarówno laboratoryjne jak i kliniczne nad pełnym poznaniem mechanizmów
i ulepszeniem tej metody wciąż trwają.
Niniejsza praca jest przeglądem literaturowym opisującym leczenie ścięgien
i więzadeł za pomocą komórek macierzystych na podstawie dotychczas opublikowanych
wyników badań.
W pierwszym rozdziale zostały omówione ścięgna i więzadła ulegające najczęstszym
urazom w przypadku koni wyścigowych. Przedstawiono ich funkcje, strukturę i anatomię,
a także przyczyny powstawania kontuzji oraz ich przebieg – fazy zapalenia ścięgna.
W drugim rozdziale zostały scharakteryzowane komórki macierzyste. Szczegółowo
opisano mezenchymalne komórki macierzyste ich właściwości, źródła, metody
pozyskiwania i przygotowywania do wszczepienia.
W trzecim rozdziale zaprezentowano zastosowanie komórek macierzystych
w leczeniu ścięgien i więzadeł koni wyścigowych. Opisano mechanizm ich działania oraz
czynniki wpływające na ich różnicowanie. Omówiono również procedurę wszczepiania
komórek macierzystych, kontrolę gojenia i proces rekonwalescencji. W końcu
przedstawiono wyniki i skuteczność omawianej terapii.
1.Ścięgna i wiązadła
1.1. Funkcja ścięgien i więzadeł
Ścięgna i więzadła to stosunkowo podobne struktury zbudowane z tkanki łącznej
odpowiadające za przenoszenie dużych sił w układzie ruchu (Södersten 2006). Ścięgna
łączą mięsień z kością i przekazują siły wygenerowane w mięśniach do układu kostnego,
co powoduje zginanie kończyn i w efekcie ruch konia. W celu zapewnienia 100%
wydajności lokomocyjnej, niektóre ścięgna działają na zasadzie „sztywnej sprężyny” która
gromadzi, a następnie uwalnia energię (Smith, Goodship 2008, Richardson,
Dudhia et al. 2007). Więzadła natomiast łączą kość z kością i pełnią głównie rolę
stabilizującą i wzmacniającą te połączenia (Ryc.2,3,4.)(Dahlgren 2007).
1.2. Struktura ścięgien i więzadeł
Ścięgna i więzadła są zbudowane ze zbitej, włóknistej tkanki łącznej, w skład której
wchodzą głównie włókna kolagenowe (Rys. 1.). Są one ułożone równolegle, co pozwala na
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uzyskanie dużej wytrzymałości na rozciąganie. Włókna kolagenowe są zespolone
w tzw. wiązki które połączone ościęgną wewnętrzną – endotenon, tworzą ścięgno.
Jest ono otoczone ościęgną zewnętrzną, w której występuje sieć naczyń krwionośnych
odpowiedzialnych za jego odżywianie (Henklewski 2006, Lin, Cardenas et al. 2004,
Golonka 1995). Komórkami budującymi włókna kolagenowe są fibroblasty osadzone
w zewnątrzkomórkowej macierzy (ECM), za której tworzenie są również odpowiedzialne
(Dahlgren 2007).
Ścięgna składają się z kilku składników, przede wszystkim z wody, która stanowi 65%
do 70%. Mniej niż 5% suchej wagi stanowią proteoglikany, około 2% elastyna, która jest
odpowiedzialna za nadanie elastyczności ścięgnom. Zawartość kolagenu wynosi około
85%, z czego więcej niż 95% stanowi kolagen typu I, pozostała ilość to kolagen typu III, V,
XII, XIV (Södersten 2006, Dahlgren 2007, Lin, Cardenas et al. 2004,
Goh, Ouyang et al. 2003).
Więzadła mają bardzo podobny skład do ścięgien. Znacząca różnica jest widoczna
w zawartości poszczególnych typów kolagenu. Więzadła zawierają około 90% kolagenu
typu I, przy 10% typu III (Goh, Ouyang et al. 2003).

Ryc.1. Hierarchiczna struktura ścięgna (Richardson, Dudhia et al. 2007).

1.3. Przegląd ścięgien i więzadeł narażonych na kontuzje
Kontuzjom w przypadku koni wyścigowych w największym stopniu ulegają ścięgna
i więzadła kończyn przednich. Jest to związane z mechanizmem ruchu tych zwierząt
w trakcie galopu, kiedy to kończyny piersiowe stanowią podporę dla całej masy ciała i są
narażone na największe przeciążenia. Newralgiczny moment stanowi oparcie całego ciała
na jednej z przednich nóg, kiedy to następuje największe rozciągnięcie ścięgna i może to
być przyczyną kontuzji (Ryc.5,7,8.) (Henklewski 2006, Golonka 1995).
W przypadku koni wyścigowych najczęstszym kontuzjom ulega ścięgno zginacza
powierzchniowego palców, SDFT (ang. Superficial Digital Flexor Tendon ). Według
statystyk u koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej urazy ścięgna zginacza
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powierzchniowego palców stanowią od 8% do 30% wszystkich kontuzji (Nixon, Dahlgren
et al. 2008, Barreira, Alves et al. 2008). W anatomicznej perspektywie (Ryc2.) jest on
składową niewielkiego mięśnia zginacza powierzchniowego palców, który rozpoczyna się
na kości ramiennej i następnie przechodzi powyżej nadgarstka w ścięgno, które rozdwaja
się po stronie dłoniowej kości pęcinowej na dwie odnogi. Przyczepy omawianego mięśnia
znajdują się na dalszym końcu kości pęcinowej i bliższym końcu kości koronkowej
(Henklewski 2006, Golonka 1995, Kalisiak 2007).

A

B

Ryc.2. (A) Anatomia przedniej kończyny konia. U ważącego 450 kg konia pełnej krwi angielskiej ma ona
około jednego metra. SDF muscle- mięsień –zginacz powierzchniowy palców; DDF muscle – mięsień zginacza głęboki palców. (Wilson, McGuigan et al. 2001). (B) Zdjęcie spreparowanej kończyny przedniej
konia z wyeksponowanymi ścięgnami i więzadłami. 1-SDFT; 2- DDFT; 3- AL-DDFT - ścięgnista głowa
dodatkowa zginacza głębokiego palców (ang. Accessory ligament of the DDFT); 4 – SL; 5- ścięgno
prostownika bocznego palców. Źródło: www.ironfreehoof.com

Drugim ścięgnem kończyny piersiowej ulegającym uszkodzeniom, aczkolwiek nie tak
często jak powyżej omawiane SDFT, jest ścięgno zginacza głębokiego palców,
DDFT (ang. Deep Digital Flexor Tendon). Jest ono składową mięśnia zginacza głębokiego
palców mającego trzy głowy: ramienną, łokciową i promieniową (Ryc.2.). Ponad
nadgarstkiem następuje ich połączenie w jedno ścięgno, otulone przez ścięgno zginacza
powierzchniowego palców i biegnące równolegle do niego. Ścięgno zginacza głębokiego
palców przeszywa na wysokości stawu śródręczno-członowego ścięgno zginacza
powierzchniowego palców i następnie kończy się na kości kopytowej (Henklewski 2006,
Golonka 1995, Kalisiak 2007).
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U koni skaczących przez przeszkody w konkurencjach sportowych jak i w gonitwach
płotowo-przeszkodowych w skutek przeciążeń w trakcie lądowania po skoku,
uszkodzeniom ulega ścięgno mięśnia międzykostnego tzw. więzadło podwieszające
trzeszczki pęcinowe, SL (ang. Suspensory Ligament). Mięsień międzykostny, który jest
prawie całkowicie uścięgniony przyczepia się na powierzchni dłoniowej nadgarstka
i kości śródręcza, następnie rozdwaja się na dwie gałęzie przyczepiające się do obu
trzeszczek członu palcowego bliższego (Ryc.2.) (Henklewski 2006, Golonka 1995,
Kalisiak 2007).

A

B

Ryc.3. (A) Fragment kończyny przedniej konia. 1- wiązka naczyniowo-nerwowa - tętnica, żyła, nerw);
2- ścięgno mięśnia międzykostnego - SL; 3- ścięgno zginacza głębokiego palców- DDFT; ścięgno zginacza
powierzchniowego palców SDFT. Źródło: www.ironfreehoof.com. (B) Przekrój poprzeczny przez kończynę
przednią konia (Kalisiak 2007).

1.4. Przyczyny powstawania kontuzji ścięgien.
Kontuzje powyżej wymienionych ścięgien i więzadeł powstają głównie w wyniku
przeciążeń spowodowanych wykonywaniem nadmiernego wysiłku, do którego
te struktury nie są odpowiednio przygotowane. Konie wyścigowe są w bardzo dużym
stopniu na to narażone ponieważ zarówno w czasie treningów jak i gonitw ich ścięgna
pracują na granicy fizjologicznego limitu (O’Sullivan 2007). Jeżeli fibroblasty nie
są dostosowane do zwiększenia obciążeń mechanicznych powoduje to zakłócenie
równowagi pomiędzy rozwojem i degeneracją macierzy ECM. Następuje nagromadzenie
się uszkodzeń, których komórki nie mogą naprawić i w efekcie uraz jest klinicznie
widoczny (Dahlgren 2007). Na Ryc.6 przedstawiającym krzywą zależności naprężenia od
rozciągnięcia (ang. stress-strain) można zaobserwować jak powstają poszczególne urazy
w skutek działania rosnących sił. Wang podaje że rozciągnięcie w okolicach 2% nie
powoduje żadnych uszkodzeń ścięgna, w granicach 2% - 4% następuje utrata „falistości”
włókien kolagenowych, które ulegają prostowaniu – odcinek linearyzowania.
Przy rozciągnięciu ponad 4% następują mikroskopijne uszkodzenia włókien
kolagenowych, ponad 8%-10% makroskopijne uszkodzenia tych struktur. Przy większym
rozciągnięciu może nastąpić zerwanie ścięgna (Wang 2006).
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Ryc.5.
Przerwanie
ścięgna
zginacza
powierzchniowego palców może nastąpić w skutek
jego nadmiernego rozciągnięcia. Linia kreskowana
pokazuje profil kończyny z ścięgnem przy normalnym
obciążeniu (O’Sullivan 2007).

Ryc.6. Wykres przedstawiający wytrzymałość włókien kolagenowych na rozciąganie (Wang 2006).

Szczególnie podatne na uszkodzenia są ścięgna źle wykształcone, czego przyczyną
mogą być cechy dziedziczone lub nieodpowiedni chów źrebiąt i młodzieży – brak
odpowiedniej ilości ruchu. Do anatomicznych przyczyn uszkodzeń ścięgien można
również zaliczyć nieprawidłowe postawy kończyn mające swoje źródło
w nieodpowiedniej korekcji kopyt (Golonka 1995, Barreira, Alves et al. 2008,
O’Sullivan 2007).
Wśród przyczyn powstawania kontuzji ścięgien u koni będących w treningu
wyścigowym należy wymienić przede wszystkim zbyt duże obciążenia niedostosowane
do aktualnej formy i możliwości zwierzęcia. Przetrenowanie spowodowane zbyt mocną
pracą na torze roboczym, duży wysiłek w czasie wyścigów i brak czasu na odpoczynek
7

i regenerację, stanowią jedne z najczęstszych powodów problemów ze ścięgnami.
Do przyczyn powstawania kontuzji należy również wymienić brak odpowiedniego
przygotowania kondycyjnego, zbyt wczesne wdrożenie do pracy po spoczynku
czy chorobie, a także
zbyt intensywna pracę
z końmi dwuletnimi
rozpoczynającymi
treningi
wyścigowe
(Henklewski
2006,
O’Sullivan 2007).

Ryc.7. Zdjęcie obrazujące
obciążenia
którym
poddawane są przednie
kończyny konia w czasie
wyścigu. Widoczne duże
rozciągnięcie ścięgna
Fot. Stanisław Jaworski

Ryc.8. Konie startujące w wyścigach przeszkodowych są poddawane dużym obciążeniom w ostatniej fazie
skoku jaką jest lądowanie. Przez moment cały ciężar ciała spoczywa wtedy na jednej kończynie powodujący
tym samym duże rozciągnięcie ścięgna. Na zdjęciu jedna z najtrudniejszych przeszkód na świecie – Wielki
Taxis w Pardubicach. Fot. Patryk Arłamowski.
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Przyczyną problemów ścięgnowych może być również nadmierna waga konia,
co powoduje przenoszenie większych sił na ścięgna niż w przypadku koni o mniejszej
masie ciała(O’Sullivan 2007).
Kontuzje ścięgien i więzadeł mogą być również spowodowane nieodpowiednim
prowadzeniem konia w czasie wyścigu czy treningu przez jeźdźca - brak płynności ruchu
konia, nierównomierny tor jazdy. Ważny element stanowi również nawierzchnia.
Zbyt grząska, (Ryc.9.), posiadająca duże ubytki lub będąca nierównej twardości na całym
dystansie może stanowić jedna z przyczyn kontuzji (Barreira, Alves et al. 2008,
O’Sullivan 2007).

Ryc.9. Kenter na torze roboczym Bollensdorfer w Hoppegarten. Zmiana nawierzchni z cienkiej warstwy
uleżanego piachu na nową głęboką i grząską spowodowała serię kontuzji ścięgien u koni, które na niej
trenowały. Fot. Dennis Offhaus

1.5. Rozpoznanie kontuzji
Uszkodzeniu ścięgna towarzyszy wiele objawów bardzo łatwych do rozpoznania
metodami organoleptycznymi zwykle od razu po wysiłku lub po niedługim okresie
od niego – w przypadku niewielkich urazów zwykle w dniu następnym. Przede wszystkim
koń zaczyna kuleć na kontuzjowaną kończynę. Można zaobserwować obrzęk ścięgna,
któremu towarzyszy wzrost temperatury oraz reakcja bólowa. Wywołuje się ją poprzez
uciskanie palcami ścięgna przy podniesionej kończynie. Przy dużych urazach można
zaobserwować bardzo intensywne objawy w postaci silnej kulawizny, zlewnych potów
i drżeń włókienkowych mięśni. Całość symptomów oraz uszkodzenie – przerwanie
włókien, powstanie krwiaka- można nazwać zapaleniem ścięgna (Ryc10). Szczegółowe
badanie obrazujące w pełni rodzaj i wielkość urazu wykonuje się przy pomocy echografii
– badania USG (Henklewski 2006, Kalisiak 2007, O’Sullivan 2007).
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Ryc.10. Przykład urazu ścięgna
zginacza
powierzchniowego
palców.
(A) Kliniczny wygląd kończyny
w fazie ostrej zapalenia ścięgna.
(B)
Fotografia
USG
przedstawiająca
uraz.
W czerwonym
kółku
widać
ciemne miejsce oznaczające brak
prawidłowej struktury ścięgna.
(C)
Wycinki
uszkodzonego
ścięgna
w
przekroju
poprzecznym
(Smith, Webbon 2005).

1.6. Zapalenie ścięgna – 3 fazy
W literaturze można znaleźć podział zapalenia ścięgna na trzy fazy: pierwsza- ostra
(zapalna), druga – podostra (fibroblastyczna), trzecia – przebudowy (Dahlgren 2007,
Kalisiak 2008).
1.6.1. Faza Pierwsza zapalenia ścięgien.
Ta faza zwana ostrą rozpoczyna się niemal natychmiast po urazie ścięgna
(Dahlgren 2007). Początkowo uszkodzenia naczyń krwionośnych powodują
wynaczynienie się krwi i w efekcie powstanie skrzepu. Uaktywniają się mediatory
odczynu zapalnego- prostaglandyna i tromboksany powodujące powstanie nacieku
zapalnego w miejscu urazu (Henklewski 2006).
Następuje również degradacja enzymatyczna przez endogenne kolagenazy i inne
proteazy, która rozszerza zmiany poza granice pierwotnego uszkodzenia mechanicznego
(Patterson-Kane, Firth 2009).
Komórki zapalne - makrofagi są przyciągane do miejsca uszkodzenia i intensywnie
zajmują się fagocytozą martwych tkanek oraz rozbijaniem skrzepu (Ryc.11.). Uczestniczą
one również w rekrutacji nowych fibroblastów i uwalnianiu czynników propagujących
angiogenezę (ang. angiogenesis promoting factor) co prowadzi do inicjacji odbudowy
i wzrostu naczyń krwionośnych w miejscu uszkodzenia (Lin, Cardenas et al. 2004).
W czasie ostrej fazy zapalenia ścięgien można zaobserwować nasilenie się ekspresji
genów kodujących białka budujące kolagen typu I i III w miejscach gdzie nastąpiły
uszkodzenia wywołane działaniem kolagenaz (Lin, Cardenas et al. 2004, Patterson-Kane,
Firth 2009). Kolagen typu III jest głównie syntezowany w tkance okalającej włókna
(ang. Endotendon). Natomiast ekspresja kolagenu typu I wciąż następuje w komórkach
ścięgna - tenocytach, nawet około jednego tygodnia po wystąpieniu urazu. Następuje też
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wzrost ilości glikozaminoglikanów, fibronektyny i wody, które wraz z kolagenem typu III
na nowo tworzą macierz zewnątrzkomórkową (Lin, Cardenas et al. 2004).

Ryc.11. W pierwszej fazie zapalenia ścięgna fibroblasty i makrofagi migrują do uszkodzonego miejsca
(Beredjiklian 2003)

1.6.2. Faza druga zapalenia ścięgien- faza fibroblastyczna
Faza ta rozpoczyna się od około drugiego dnia po wystąpieniu urazu (Henklewski
2006). Na początku procesu naprawczego w miejscu objętym uszkodzeniami tkanka ma
zdezorganizowaną galaretowatą strukturę i składa się z przypadkowo ułożonych, małej
średnicy, wiązek włókien kolagenowych oraz z podwyższonych ilości wody, fibronektyny
i glikozaminoglikanów (Ryc.13). Zewnątrzkomórkowa macierz na tym etapie jest
składana w losowy wzór, który nie zapewnia większej wytrzymałości mechanicznej niż
ta potrzebna do minimalnej aktywności fizycznej jak kontrolowane chodzenie (Ryc.12.)
(Dahlgren 2007, Lin, Cardenas et al. 2004, Lin, Cardenas et al. 2004,
Patterson-Kane, Firth 2009).

Ryc.12. W drugiej fazie zapalenia ścięgna następuje proliferacja fibroblastów. Można również
zaobserwować wbudowywanie niedojrzałego kolagenu oraz neowaskularyzację czyli powstawanie nowych
naczyń krwionośnych (Beredjiklian 2003).
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Ryc.13. Zdjęcie mikrofotograficzne
SDFT
w
fazie
proliferacji
przedstawiające migrujące fibroblasty.
Barwienie hematoksyliną i eozyną
(Patterson-Kane, Firth 2009).

W pierwszym tygodniu naciek zapalny zostaje zastąpiony naczynkami krwionośnymi
(neowaskularyzacja – Ryc.12.) i histologicznie dominującymi stają się fibroblasty wraz
z mniejszą liczba makrofagów i komórek tucznych. Fibroblasty w powstającej tkance
bliznowatej przez pierwsze 1-2 tygodnie różnią się znacznie od właściwych komórek
ścięgna - tenocytów, są większe i zasadofilne oraz mają pulchne, pęcherzykowate jądra.
Są one bardziej podobne do miofibroblastów niż tenocytow. Taka zmiana w morfologii
jest spowodowana przystosowaniem metabolizmu komórek na rzecz większej produkcji
zewnątrzkomórkowej macierzy (ECM). Fibroblasty tworzą skupiska okrągłych komórek
namnażających się w ciągu kilku miesięcy i nabierających bardziej typowego,
wrzecionowatego kształtu. Wykazano że fibroblasty z pulchnym jądrem mają większy
współczynnik apoptozy i proliferacji niż mniej ruchliwe ich odpowiedniki
z wrzecionowatym jądrem – tenocyty (Richardson, Dudhia et al. 2007, Dahlgren 2007,
Lin, Cardenas et al. 2004, Patterson-Kane, Firth 2009). Badania wykonane mikroskopem
elektronowym wykazały wzrost retikulum endoplazmatycznego fibroblastów,
co wskazuje na aktywną syntezę matrycy. W tym czasie koncentracja kolagenu typu III
i DNA osiąga najwyższą wartość. Zmiany te zachodzą prawdopodobnie po to aby pomóc
w optymalizacji syntezy kolagenu i stopniowym przekształcaniu kolagenu typu III do
typu I (Lin, Cardenas et al. 2004).
Dokładne pochodzenie fibroblastów nie jest do końca znane, w literaturze można
znaleźć kilka prawdopodobnych źródeł tych komórek. Fibroblasty mogą pochodzić
z pochewki maziowej ścięgna co stanowi system zewnętrznej naprawy (Ryc.14A). Mogą
również mieć swoje źródło w epitenonie (ościęgna) i endotenonie (ościęgna wewnętrzna)
– naprawa wewnętrzna (Ryc.14B). Jest często sugerowane że zewnętrzna naprawa jest
dominująca. Jednakże w indukowanych kolagenazami oraz spontanicznych
uszkodzeniach można również zauważyć dramatyczny przerost endotenonu
spowodowany proliferacją naczyń krwionośnych oraz elementów fibroblastycznych
(Richardson, Dudhia et al. 2007, Dahlgren 2007, Lin, Cardenas et al. 2004, Patterson-Kane,
Firth 2009). Wygląd komórek endotenonu, które są okrągłe lub owalne
i niezróżnicowane, sugeruje, że mogą być to również komórki progenitorowe. Są to
komórki macierzyste prekursorowe, które migrują do miejsca urazu w odpowiedzi na
czynniki chemotaktyczne, niezwłocznie uwolnione po urazie. Jednym z potencjalnych
źródeł tych komórek progenitorowych jest populacja mezenchymalnych komórek
macierzystych w szpiku kostnym. Nie prowadzono jednak badań naukowych potrzebnych
do
poparcia tej „teorii migracyjnej” u koni (Richardson, Dudhia et al. 2007,
Dahlgren 2007, Lin, Cardenas et al. 2004).
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Ryc.14. Systemy naprawy (A) zewnętrzny i (B) wewnętrzny (Beredjiklian 2003).

Proliferacja komórek osiąga maksimum około 4 tygodnia po urazie i trwa przez
około sześć miesięcy. Ekspresja genów kolagenu typu III i typu I tak samo jak produkcja
niedojrzałej macierzy zewnątrzkomórkowej wzrasta gwałtownie zaraz po urazie. Synteza
kolagenu typu III jest skoncentrowana w endotenonie przez pierwsze dwa tygodnie,
natomiast w późniejszym czasie jest ona bardziej rozproszona osiągając maksimum
w okresie od 3 do 6 tygodnia. W tym czasie jego ilość dochodzi do około 35% całego
kolagenu, co stanowi olbrzymią różnicę w porównaniu z normalna tkanką gdzie jest go
mnie niż 1%. Natomiast ekspresja kolagenu typu I zachodzi w endotenonie oraz
parenchymie i trwa do 6 miesięcy. Względne ilości kolagenu typu I i III produkowane
przez komórki pochodzące z różnych źródeł i faz zapalenia nie są jasno określone i mogą
się różnić pomiędzy poszczególnymi uszkodzeniami (Richardson, Dudhia et al. 2007,
Dahlgren 2007, Lin, Cardenas et al. 2004, Patterson-Kane, Firth 2009).
Obserwowany duży przyrost kolagenu typu III zaraz po urazie pozwala na bardzo
szybki wzrost stabilności, wytrzymałości ścięgna. Jest to związane z tym że kolagen tupu
III w porównaniu z kolagenem typu I posiada mniejszą średnicę włókien, które
zapewniają większą elastyczność choć przy tym mniejszą wytrzymałość (Ryc.15.).
W dalszym procesie gojenia następuje zmiana włókienek małej średnicy na włókienka
o dużej średnicy i tym samym wytrzymałości na rozciąganie wzrasta (Richardson, Dudhia
et al. 2007, Dahlgren 2007, Lin, Cardenas et al. 2004).

A

B

Ryc.15. Zdjęcia mikrofotograficzne gojącego się SDFT zrobione 5 tygodni po wystąpieniu częściowego
przerwania włókien. (A)Włókna kolagenowe i tenocyty są ustawione równolegle wzdłuż osi ścięgna.
Widoczna jest duża ilość komórek. Endotenon pokazany u góry zawiera dużo naczyń krwionośnych
i fibroblastów. (B) Strzałkami zaznaczono granicę pomiędzy tkanką o normalnym wyglądzie a gojąca się
tkanką z dużą zawartością komórek –gwiazdka. Różnice pomiędzy właściwościami tych dwóch tkanek
powodują, że na ich granicy dochodzi do ponownych kontuzji. Barwienie hematoksyliną i eozyną
(Patterson Kane, Firth 2009) .
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Duże znaczenie w proliferacji komórek w regenerującym się ścięgnie odgrywają
cytokiny m.in. TGFβ (transforming grown factor), które są kluczowym czynnikiem
wzrostu biorącym udział w leczeniu ścięgna. Działa on jako prozapalny czynnik i osiąga
szczyt ekspresji około 14 dnia po wystąpieniu urazu (Barreira, Alves et al. 2008).
1.6.3. Faza trzecia zapalenia ścięgien – faza przebudowy
Faza przebudowy w procesie naprawy ścięgien i więzadeł ma kluczowe znaczenie dla
możliwości powrotu do funkcji sportowych (Dahlgren 2007).
Jak tylko nowa macierz ECM jest nagromadzona w miejscu zmiany, następuje proces
organizowania jej struktury. Przebudowa rozpoczyna się około 6 tygodni po urazie
i postępuje od 6 do 12 miesięcy lub dłużej (Dahlgren 2007). Podczas tej fazy tkanka
łączna włóknista staje się bardziej widoczna w miejscu szkody, z czerwonej blizny staje
się różowawa i przejrzysta (Ryc.16.). W przeciwieństwie do normalnej tkanki posiada ona
dużo kapilarnych naczyń krwionośnych (Patterson-Kane, Firth 2009). Z czasem
komórkowość i ukrwienie zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się syntezy kolagenu
i glikozaminoglikanów. W trakcie dojrzewania blizny obserwuje się koncentracje
glikozaminoglikanów, wody i DNA (Dahlgren 2007, Lin, Cardenas et al. 2004,
Patterson-Kane, Firth 2009).
Wśród zmian histologicznych można zauważyć m.in. spadek ilości fibroblastów oraz
spowolnienie syntezy macierzy. W fazie przebudowy tenocyty stając się bezczynne
w produkcji macierzy, a ich jądra przybierają coraz bardziej wydłużony i wrzecionowaty
kształt (Patterson-Kane, Firth 2009). Przez okres roku w tkance bliznowatej można
zauważyć zmniejszanie metabolizmu tenocytów i spadek ukrwienia. W przypadku
rozległych urazów w okresie od kilku miesięcy do kilku lat wygląd histologiczny ulega
bardzo dużym zmianom (Lin, Cardenas et al. 2004, Patterson-Kane, Firth 2009).
Nowo powstały kolagen jest znacznie mniej usieciowany niż w normalnym ścięgnie
i zawiera znacznie więcej typu III. Wraz z dojrzewaniem blizny są tworzone bardziej
stabilne połączenia krzyżowe i wzrasta ilość kolagenu typu I, oraz średnica włókienek.
Chemiczne sieciowanie pomiędzy cząsteczkami kolagenu, powoduje wykładniczy wzrost
wytrzymałości na rozciąganie. Z czasem te połączenia sieciowe dojrzewają i stają się
jeszcze mocniejsze. W fazie przebudowy włókna kolagenowe stają się bardziej
dopasowane w swoim równoległym ułożeniu wzdłuż linii napięcia, a także ich struktura
staję się pofałdowania, pokarbowana. Jest to związane ze zwiększaniem wytrzymałości
i sztywności (Richardson, Dudhia
et al.
2007,
Dahlgren
2007,
Lin, Cardenas
et
al.
2004,
Patterson-Kane, Firth 2009).
Ryc.16. Zdjęcie mikrofotograficzne gojącego
się SDFT zrobione kilka miesięcy
po wystąpieniu częściowego przerwania
włókien. Można zaobserwować dużą ilość
naczyń krwionośnych powiększających
endotenon. Gwiazdką zaznaczono włókna
kolagenowe, które nabierają coraz bardziej
prawidłowego wyglądu i stają się coraz
bardziej
pokarbowane.
Strzałkami
zaznaczono tkankę bliznowatą. Barwienie
hematoksyliną i eozyną (Patterson-Kane,
Firth 2009).
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Przebudowa kolagenu w taki sposób prowadzi w kierunku uzyskania pierwotnego
stanu sprzed kontuzji. Jednak wytrzymałość mechaniczna nie jest jeszcze prawidłowa
ze względu na ubytki w strukturze macierzy i jej nieuporządkowaną budowę. Dostateczna
wytrzymałość strukturalna zostaje osiągana, dzięki temu że większe ilości tkanki
włóknistej są odkładane wewnątrz i wokół ścięgna, co daje dużą strukturalną sztywność.
W związku z tym zmniejsza się wydajność ścięgna jako sprężyny i wpływa to negatywnie
na możliwości wykorzystania konia (Richardson, Dudhia et al. 2007, Dahlgren 2007,
Lin, Cardenas et al. 2004, Patterson-Kane, Firth 2009).
Istotne znaczenie na ostateczny wynik leczenia ma fakt, że po 12 miesiącach po urazie,
wyleczonym ścięgnom lub więzadłom nadal brakuje mechanicznej właściwości jaką
posiadały natywne tkanki, mimo trwającej przebudowy (Ryc.17.). Fakt ten wymaga
rozważnego i wykalkulowanego powrotu konia do pełnej pracy i staranne monitorowanie
wyleczonych miejsc w celu zapobiegnięcia ewentualnym ponownym kontuzjom w czasie
zwiększenia intensywności i szybkości pracy (Dahlgren 2007).

Ryc.17. Wykres przedstawiający kształtowanie się wytrzymałości ścięgna na naprężenia wraz z postępem
czasu leczenia. Linia u góry pokazuje pierwotną wytrzymałość tkanki (Lin, Cardenas et al. 2004).

Całkowite leczenie trwa około dwóch lat, lecz nie pozwala na uzyskanie właściwości
ścięgna sprzed kontuzji. Tkanka nie odzyskuje swoich pierwotnych właściwości
mechanicznych i biochemicznych jak również oryginalnie duże średnice kolagenu nie
zostają otrzymane po wyleczeniu (Richardson, Dudhia et al. 2007, Dahlgren 2007,
Lin, Cardenas et al. 2004, Patterson-Kane, Firth 2009).
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A

B

Ryc.18. Zdjęcia przednich kończyn siedmioletniej klaczy pełnej krwi angielskiej wykonane 16 miesięcy
po kontuzji ścięgna
(A) Zdrowa kończyna.
(B) Kończyna, w której doszło do rozległego urazu ścięgien w czasie wyścigu. Klacz została poddana
tradycyjnej terapii w celu zapewnienia sprawności pozwalającej na jej użycie w hodowli. Mimo długiego
czasu od wystąpienia urazu można zauważyć bardzo obszerną bliznę.
Foto. Tomasz Mielnik

2. Komórki macierzyste
Komórki macierzyste to niezróżnicowane komórki mające bardzo duży potencjał
proliferacyjny. Mogą się dzielić i namnażać przez nieograniczoną ilość czasu. Można
powiedzieć, że zdolność do samoodnawiania czyni je w pewnym sensie
„nieśmiertelnymi”. Komórki macierzyste odgrywają olbrzymią rolę w funkcjonowaniu
organizmu. Są one rezerwuarem niewyspecjalizowanych komórek, które
po zróżnicowaniu biorą udział w inicjowaniu powstawania tkanek i organów, a także
w ich wzroście oraz późniejszej regeneracji – utrzymaniu homeostazy tkankowej
(Machaliński 2008, Olkowska-Truchanowicz 2008, Jezierska-Woźniak, Nosarzewska
et al. 2010, Wieczorek, Tendera 2008, Caplan 2007, Baksh, Song et al. 2004).
Komórki macierzyste mogą ulegać podziałowi na trzy sposoby (Ryc.19.):
 symetryczny podział na dwie macierzyste komórki potomne, co prowadzi do
namnażania komórek,
 asymetryczny podział z którego powstaje jedna komórka macierzysta i jedna
różnicująca się komórka progenitorowa –zwykle występuje w czasie choroby
lub urazu w celu utrzymania homeostazy tkankowej
 symetryczny podział na dwie komórki progenitorowe co powoduje spadek puli
komórek macierzystych.
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Ryc.19. Możliwe rodzaje podziałów komórek macierzystych. Kolor pomarańczowy oznacza komórkę
macierzysta natomiast zielony komórkę progenitorową (Morrison, Kimble 2006).

Przedstawiony schemat sugeruje, że pod wpływem różnych czynników
środowiskowych ulegają one namnażaniu, jak i różnicowaniu do wyspecjalizowanych
typów komórek budujących tkanki całego organizmu. Te dwie powyżej omówione cechy
jak samoodnawialność oraz specjalizacja pod wpływem określonych warunków
fizjologicznych lub doświadczalnych, w pełni charakteryzują komórki macierzyste
i odróżniają je od pozostałych (Olkowska-Truchanowicz 2008, Jezierska-Woźniak,
Nosarzewska et al. 2010, Caplan 2007, Baksh, Song et al. 2004,
Roszek, Komoszyński 2008).
2.1.Podział komórek macierzystych
Komórki macierzyste można podzielić na dwie główne grupy (Ryc.20.):
 Komórki macierzyste embrionalne-zarodkowe
 Komórki macierzyste dojrzałych tkanek - somatyczne

Ryc.20.Pochodzenie i charakter ludzkich komórek macierzystych (Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al.
2010).

2.1.1. Komórki macierzyste embrionalne-zarodkowe
Są to komórki pluripotencjalne, co oznacza że mogą się różnicować we wszystkie
tkanki organizmu z wyjątkiem tzw. popłodu (łożysko, sznur pępowinowy, owodnia)
(Machaliński 2008). W zarodkach na wczesnym etapie podziału, kiedy występuje 4 do 8
komórek, są one totipotencjalne, mogą tworzyć cały organizm łącznie z popłodem. Zwykle
do badania pobiera się komórki z węzła zarodkowego blastocysty 4-5 dniowych
zarodków. Embrionalne komórki macierzyste posiadają olbrzymi potencjał proliferacyjny
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i można je poddawać w dużym stopniu manipulacjom genetycznym. Pluripotencjalne
komórki macierzyste ssaków pobrane z blastocysty mogą różnicować się w trzy linie
komórkowe (mezoderma, endoderma i ektoderma) w szczególnych warunkach
sygnalizacyjnych (Machaliński 2008, Olkowska-Truchanowicz 2008, Roszek,
Komoszyński 2008, Taylor, Smith et al. 2007). Zarodkowe komórki macierzyste, oferują
ogromny potencjał, ponieważ są one pluripotencjalne, jednakże mają wadę w postaci
bycia allogenicznymi – pochodzą z obcego organizmu, co pomimo ich większej tolerancji
immunologicznej stanowi istotną, negatywną cechę. Mogą być związane również
z ryzykiem powstawania potworniaka – nowotworu powstającego w efekcie
niekontrolowanych podziałów tych komórek. Między innymi z tego powodu nie są
obecnie stosowane klinicznie (Richardson, Dudhia et al. 2007, Smith 2007b).
Badanie i użycie embrionalnych komórek macierzystych wiąże się z problemami
natury etycznej, co jest również czynnikiem limitującym ich wykorzystanie
(Roszek, Komoszyński 2008).
2.1.2. Komórki macierzyste somatyczne
Są to niezróżnicowane komórki znajdujące się w tkankach i organach dorosłych
organizmów (Machaliński 2008, Olkowska-Truchanowicz 2008). Są one zlokalizowane
pomiędzy zróżnicowanymi komórkami w specyficznych niszach komórkowych, w których
przebywają do momentu aktywacji przez czynniki środowiskowe. Taka lokalizacja
w niszach, które stanowią mikrośrodowisko, jest bardzo ważna ponieważ zabezpiecza
ona przed nadmierną produkcją komórek macierzystych w czasie podziałów
symetrycznych, która mogłaby w efekcie doprowadzić do nowotworu. Umożliwia ona
również kontrolowaną replikację komórek macierzystych do komórek progenitorowych,
kiedy jest to potrzebne. Bardzo ważna jest równowaga pomiędzy fazą spoczynku
i działalności komórek macierzystych w tych mikrośrodowiskach (Machaliński 2008,
Caplan 2007, Caplan 2007, Baksh, Song et al. 2004, Morrison, Kimble 2006,
Roszek, Komoszyński 2008, Taylor, Smith et al. 2007). Nisze w swojej strukturze składają
się z elementów komórkowych (w zależności od tkanki są to m.in. fibroblasty,
osteoblasty, komórki endotelialne, retikularne, adipocyty) oraz z substancji
międzykomórkowych (fibronektyna, hemonektyna, kolagen, glikoproteidy, laminina,
glikozoaminoglikany) (Machaliński 2008).
Komórki macierzyste somatyczne cechuje zwykle multipotencjalność, co oznacza,
że mogą się różnicować w komórki danych linii komórkowych. Są one bardzo plastyczne,
przez co rozumie się ich zdolność do nabycia fenotypu różniącego się od fenotypu
komórek tkanki, z której pochodzą (Caplan 2007, Baksh, Song et al. 2004,
Taylor, Smith et al. 2007). Wśród somatycznych komórek macierzystych można znaleźć
również takie, które są unipotencjalne, ulegają specjalizacji jedynie w komórki tkanki,
z której pochodzą, a także można spotkać się z komórkami pluripotencjalnymi
w przypadku populacji pochodzącej z krwi pępowinowej. Najnowsze badania dowodzą,
że komórki macierzyste izolowane również z innych tkanek mogą posiadać zdolności
pluripotencjalne, co zostanie opisane w dalszej części pracy (Machaliński 2008,
Olkowska-Truchanowicz 2008, Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al. 2010,
Roszek, Komoszyński 2008).
Jedną ze szczególnych cech komórek macierzystych jest transdyferencjacja. Termin
ten określa zdolności komórek macierzystych pochodzących z jednej konkretnej linii
komórkowej do różnicowania w komórki innej linii lub nawet innego listka zarodkowego
(Taylor, Smith et al. 2007).
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Istnieje wiele rodzajów somatycznych komórek macierzystych m.in. hematopoetyczne
komórki macierzyste (HSC), neuronalne komórki macierzyste (NSC), mezenchymalne
komórki macierzyste (MSC) oraz inne. W leczeniu ścięgien i więzadeł koni użyteczne
są MSC, dlatego też zostaną opisane obszerniej w dalszej części pracy.
Badania nad komórkami macierzystymi izolowanymi z dojrzałych organizmów nie
wiążą się z problemami natury etycznej, co pozwoliło na dokładne ich zbadanie oraz
użycie w terapii opisywanej w niniejszej pracy.
2.2. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) – komórki zrębu
Główną cechą mezenchymalnych komórek macierzystych jest zdolność różnicowania
do typów komórek tworzących tkanki pochodzenia mezenchymalnego m.in. takie jak:
łączna
(ścięgna,
więzadła)
fibroblasty
i
tenocyty,
kostna-osteocyty,
chrzęstna-chondorcyty, tłuszczowa- adypocyty, mięśniowa- miocyty. Kolejną
właściwością MSC jest ich wrzecionowaty kształt i tworzenie form podobnych do kolonii
fibroblastów (Ryc.21.). Ważną cechą wykorzystywaną w hodowli komórek
mezenhymalnych jest ich zdolność do adherencji do podłoża, zwykle do plastiku
(Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al. 2010, Caplan 2007, Baksh, Song et al. 2004,
Roszek, Komoszyński 2008, Taylor, Smith et al. 2007, Stewart 2007).

Ryc.21. Mezenchymalne komórki macierzyte wyizolowane z tkanki konia. Źródło: www.vetcell.com

2.3. Źródła mezenchymalnych komórek macierzystych
Mezenchymalne komórki macierzyste znajdują się w wielu tkankach żywych
organizmów, jednakże ich ilość nie jest w każdej jednakowa. Zależy ona zarówno od
rodzaju tkanki jak i od wieku. Zauważono spadek ilości komórek macierzystych wraz
z wiekiem organizmu. Badania nad mezenchymalnymi komórkami macierzystymi
pochodzącymi z poszczególnych tkanek pozwoliły na wyznaczenie ich ilości w danej
tkance jak i ich zdolności różnicowania do danych linii komórkowych (Jezierska-Woźniak,
Nosarzewska et al. 2010, Taylor, Smith et al. 2007). W przypadku leczenia ścięgien
i więzadeł koni stosuje się komórki pochodzące ze szpiku kostnego, tkanki tłuszczowej
i krwi pępowinowej (Baghaban Eslaminejad, Taghiyar et al. 2009).
2.3.1. Komórki macierzyste pochodzące że szpiku kostnego BMMSC
(ang. bone marrow mesenchymal stem cells)
Szpik kostny jest najlepiej poznanym źródłem mezenchymalnych komórek
macierzystych. Jednakże pozyskiwanie komórek z tego źródła wiąże się z zastosowaniem
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znieczulenia rdzeniowego lub całkowitego, co komplikuje zabieg izolacji. Dodatkową
negatywną cechą jest mała ilość tych komórek w tkance (Jezierska-Woźniak,
Nosarzewska et al. 2010, Caplan 2007, Baksh, Song et al. 2004). Frakcja
mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego stanowi jedynie 0.001-0.01%
z komórek jądrowych znajduje się w szpiku kostnym, a w wielu przypadkach potrzebne
są znacznie większe ilości, niż mogą być pobrane bezpośrednio w czasie izolacji materiału
tkankowego (Taylor, Smith et al. 2007). Pociąga to za sobą konieczność namnażania
komórek ex vivo w celu osiągnięcia optymalnej ilości potrzebnej do terapii. Wiąże się to
z dodatkowymi kosztami i czasem, a także zwiększa ryzyko kontaminacji oraz śmierci
komórek. Techniki namnażania (Ryc.24.) są na coraz lepszym poziomie jednakże wciąż
istnieją problemy z pełną kontrolą różnicowania (Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al.
2010, Caplan 2007, Taylor, Smith et al. 2007).
W celu wyizolowania komórek macierzystych ze szpiku kostnego otrzymany materiał
rozcieńcza się w buforze np. w PSB i następnie filtruje w celu oddzielenia agregatów
komórek. Następnie mieszaninę poddaje się wirowaniu w gradiencie gęstości. Otrzymaną
w ten sposób frakcję komórkowa zawiesza się w pożywce i następnie izoluje MSC
z wykorzystaniem ich adherencji do plastiku (Barreira, Alves et al. 2008, Violini, Ramelli
et al. 2009). Violini i inni wykazali aktywną proliferację BMMSC w warunkach in vitro
z zachowaniem właściwości morfologicznych i wzrostowych przez około 10 pasaży. Czas
podwojenia ilości komórek wynosi średnio 1,4-1,8 dnia bez różnicy pomiędzy źrebiętami,
a dorosłymi osobnikami (Violini, Ramelli et al. 2009).
Szpik kostny ma pochodzenie mezodermalne i zawiera heterogenną populację
komórek zrębu (Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al. 2010). Dojrzałe mezenchymalne
komórki macierzyste znajdują się w niehematopoetycznej części zrębu szpiku kostnego
(Taylor, Smith et al. 2007).
Mezenchymalne komórki macierzyste izolowane ze szpiku kostnego mają zdolność
różnicowania do wielu rodzajów komórek tworzących tkanki pochodzenia
mezodermalnego takie jak: osteocyty, chondrocyty, adipocyty, komórki tkanki łącznej
występującej w ścięgnach i inne. Poza wyżej omówioną multipotencjalnością wykazano
również pluripotencjalność, BMMSC mogą różnicować na przykład do pochodzących
z ektodermy neuronów (Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al. 2010, Caplan 2007).

Ryc.24. BM MSC rozwijające się w kulturze po 7 dniach (A) tworzą grupy 50-100komórek, po 14 dniach
(B) tworzą kolonie w monowarstwie, po 15 dniach (C) widoczna jest wielowarstwowa struktura hodowli
(Pacini, Spinabella et al. 2007).

2.3.1.A. Pozyskiwanie i przygotowanie do wszczepienia mezenchymalnych
komórek macierzystych ze szpiku kostnego konia.
Konie wyścigowe zaczynają karierę wyścigową w wieku 2 lat, natomiast największe
obciążenia treningowo-wyścigowe, kiedy może dochodzić do urazów ścięgien i więzadeł,
przypadają na okres od 3 do 6 roku życia, w przypadku koni w treningu
płotowo-przeszkodowym okres ten jest nieco wyższy. Można więc przypuszczać że młody
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wiek tkanek w pewnym sensie wpływa na większą ilość mezenchymalnych komórek
macierzystych w szpiku kostnym, niż to jest zwykle podawane w statystykach dla ludzi.
W przypadku wykorzystania szpiku kostnego jako źródła pozwala to na ograniczenie
czasu proliferacji ex vivo w celu osiągnięcia wymaganej liczby komórek do wszczepienia
(Sutter 2007).
Szpik kostny od koni jest pobierany zwykle z mostka (Ryc.23.) lub guza biodrowego
(Ryc.22.) w pozycji stojącej. Stosuje się środki uspokajające oraz znieczulenie miejscowe
punktu, z którego pobiera się materiał przy pomocy igły do aspiracji szpiku kostnego.
Szpik kostny pobiera się do strzykawek z heparyną (1000 IU na 10 ml szpiku)
(Richardson, Dudhia et al. 2007, Barreira, Alves et al. 2008).

Ryc.22. Aspiracja szpiku kostnego z guza biodrowego(Sutter 2007).

Ryc.23. Aspiracja szpiku kostnego z mostka. Źródło: www.randwickequine.com.au

Czas przygotowania komórek, wynosi około 3 tygodni po których otrzymuje się
10×106-50×106 komórek, w zależności od zapotrzebowania (Richardson, Dudhia et al.
2007). W przypadku kiedy zwierzę ulega częstym kontuzjom można wcześniej,
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zapobiegawczo, wyizolować komórki macierzyste ze szpiku kostnego i przechowywać
je na wypadek przyszłej kontuzji. Techniki długoterminowego przechowywania jak
i wszczepiania tych komórek są bardzo dobrze opracowane. BMMSC do wszczepienia
zawiesza się w supernatancie ze szpiku kostnego wykorzystując tym samym jego
zdolności stymulujące – występuje tam mieszanina czynników wzrostu (Smith, Webbon
2005, Herthel 2001). Zaobserwowano że mezenchymalne komórki macierzyste izolowane
ze szpiku kostnego mogą bardzo dobrze syntezować macierz gdy są hodowane in vitro
w bioreaktorze ze skoagulowanym supernatantem ze szpiku kostnego (Richardson,
Dudhia et al. 2007).
Procedura ta jest rutynowo używana w Wielkiej Brytanii jak i również w innych
krajach europejskich oraz w Australii (Richardson, Dudhia et al. 2007).
2.3.2. Komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej
Tkanka tłuszczowa pochodzi z mezodermy i zawiera heterogenną populację
mezenchymalnych komórek macierzystych ADSC (ang. adipose-derived stem cells),
co stanowi podobieństwo do szpiku kostnego (Olkowska-Truchanowicz 2008).
W przeciwieństwie do szpiku tkanka tłuszczowa jest bardziej dostępnym źródłem
komórek macierzystych. Tkanka tłuszczowa znajduje się w powierzchniowych częściach
ciała pod warstwą skóry pokrywając rozległy obszar ciała (Jezierska-Woźniak,
Nosarzewska et al. 2010). Pozwala to na łatwe pobranie materiału z wykorzystaniem
zabiegów chirurgicznych, technik laparoskopowych, biopsji, liposukcji, technik
wykorzystujących ultradźwięki (Ryc.25.). Takie metody wymagają jedynie miejscowego
znieczulenia, co ogranicza ból i dyskomfort pacjenta. Ponadto tkanka tłuszczowa bardzo
łatwo się odbudowuje, co pozwala na mało inwazyjne dla całego organizmu wielokrotne
pobranie materiału, jeżeli jest to wymagane w czasie przebiegu terapii
(Olkowska-Truchanowicz 2008, Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al. 2010). Wykazano
ze użycie liposukcji nie wpływa na stan komórek których przeżywalność wynosi około
98%-100%. Przeciwieństwo stanowią zabiegi wykorzystujące ultradźwięki które
zmniejszają liczbę uzyskanych komórek i powodują spadek zdolności proliferacyjnych
(Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al. 2010).
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Ryc.25. Pobranie tkanki tłuszczowej (Sutter 2007).

W przypadku leczenia koni, komórki macierzyste są zwykle pozyskiwane z tkanki
tłuszczowej zadu w okolicach ogona (Ryc.25.). W celu znalezienia optymalnego miejscanajgrubszej warstwy tłuszczu można posłużyć się sondą ultradźwiękową. Po pobraniu
materiału tkankowego i przesłaniu go do laboratorium po 2-3 dniach otrzymuje się
komórki gotowe do wstrzyknięcia (Sutter 2007).
Izolacja komórek z tego źródła jest stosunkowo prosta, opiera się na trawieniu
rozdrobnionej tkanki tłuszczowej kolagenazą przez około 0,5-2 godziny w temperaturze
37oC. Następnie mieszaninę filtruje się w celu usunięcia większych, niestrawionych
fragmentów i kolejno poddaje wirowaniu w gradiencie gęstości. W efekcie otrzymuje się
rozdział poszczególnych typów komórek m.in.: adipocytów, erytrocytów. Komórki osiadłe
na dnie próbówki tworzące frakcję zrębu SVF (ang. stromal vascular fraction) zawiesza się
w pożywce. Następnie wykorzystuje się zdolność mezenchymalnych komórek
macierzystych do adhezji do plastiku – komórki, które związały się ze ścianami butelek
hodowlanych stanowią populację ADSC. Tak wyizolowane komórki można przechowywać
w temperaturze –140oC (Olkowska-Truchanowicz 2008, Jezierska-Woźniak, Nosarzewska
et al. 2010, Black, Gaynor et al. 2007).
Technika ta nie wymaga rozwoju kultury co ogranicza możliwości wystąpienia
problemów w hodowli komórek i obniża koszty. Dodatkowym atutem jest krótki czas
przygotowania ADSC do wszczepienia. Po 48 godzinach od dostarczenia materiału
tkankowego lekarz weterynarii otrzymuje gotową zawiesinę komórek. Cechą negatywna
w przypadku tego źródła jest heterogeniczność mieszaniny w odniesieniu do typu
komórek (Richardson, Dudhia et al. 2007).
Ilość pozyskiwanych komórek mezenchymalnych jest bardzo wysoka w porównaniu
ze szpikiem kostnym - w tkance tłuszczowej występuje około 500 razy więcej MSC
(Black, Gaynor et al. 2007). Czynnikami wpływającymi na ilość izolowanych komórek
oraz zdolność różnicowania, poza wcześniej wspomnianymi metodami pobierania tkanki
tłuszczowej, są m.in. lokalizacja tkanki, typ tkanki (żółta lub brunatna), wiek dawcy oraz
warunki hodowli. Badania wykazały, że najlepsze zdolności przylegania i proliferacji mają
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ADSC pobrane od młodych dawców, natomiast wraz z postępem wieku pojawiają się
odstępstwa (Olkowska-Truchanowicz 2008). Kolejną pozytywną cechą ADSC jest ich
zachowanie w hodowli. Komórki łatwo się rozwijają, powoli się starzeją i przez wiele
pasaży utrzymują swoje właściwości – do 15 i więcej pasaży (Olkowska-Truchanowicz
2008, Jezierska-Woźniak, Nosarzewska et al. 2010).
Mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej różnicują się
multipotencjalnie do tkanek pochodzenia mezodermalnego, podobnie jak BMMSC.
Wykazano, że niektóre ADSC mogą być również pluripotentne i dzielić się do komórek
tworzących tkanki pochodzenia endodermalnego i ektodermalnego.
Przyrównując dwa źródła komórek macierzystych- tkankę tłuszczową i szpik kostny,
warto zwrócić uwagę również na to, że komórki z nich izolowane nie różnią się
fenotypem immunologicznym, morfologią, częstością tworzenia kolonii, kinetyką
wzrostu, stopniem starzenia komórek w hodowli czy wydajnością transdukcji genów.
Technika leczenia ścięgien i więzadeł koni wyścigowych oparta na wykorzystaniu
komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej stosowana jest głównie w USA.
2.3.3. Komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej
Coraz częściej badanym i wykorzystywanym źródłem mezenchymalnych komórek
macierzystych jest krew pępowinowa. Pozyskiwanie materiału z tego źródła nie wiąże się
ze skomplikowanymi zabiegami chirurgicznymi i nie wymaga stosowania znieczulenia jak
w przypadku pobierania komórek ze szpiku kostnego czy tkanki tłuszczowej.
Nie powoduje to żadnych efektów ubocznych i dyskomfortu pacjenta. Jednak
pozyskiwanie komórek z tego źródła jest ograniczone do pojedynczego poboru tkanki
i wiąże się z przechowywaniem komórek przez długi okres w tzw. bankach krwi
pępowinowej. Wymaga to zamrożenia komórek, co powoduje spadek ich ilości. Wiąże się
to ponadto z kosztami jak i możliwością wystąpienia problemów w kompatybilności
procedur laboratoryjnych, jako że metoda jest stosunkowo nowa i można przypuszczać że
nie w pełni dopracowana i przetestowana.
Krew pępowinowa jest bogatym źródłem wielu typów komórek macierzystych. Dużą
populację stanowią hematopoetyczne komórki macierzyste - HSC, które w porównaniu
z pozyskiwanymi z innych źródeł mają najwyższy potencjał proliferacyjny
(Roszek, Komoszyński 2008, Reed, Johnson 2008, Reed, Johnson 2008, Koch, Heerkens
et al. 2007).
Wśród populacji komórek niekrwiotwórczych największą stanowią mezenchymalne
komórki macierzyste o bardzo dużym potencjalne proliferacyjnym (Ryc.26.). Mają one
typowe zdolności do różnicowania w kierunku komórek pochodzenia mezodermalnego
podobnie jak MSC izolowane z tkanki tłuszczowej czy szpiku kostnego. Jednak
w porównaniu z BMMSC i ADSC są one bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane.
Najnowsze badania wskazują, że MSC z krwi pępowinowej mogą tworzyć komórki
pochodzące z trzech listków zarodkowych, co świadczy o ich pluripotencjalności. Izolacja
mezenchymalnych komórek macierzystych z „młodej” tkanki pozwala na otrzymanie
komórek w znikomym stopniu uszkodzonych przez promieniowanie czy mutagenne
czynniki środowiskowe. Ilość uzyskiwanych komórek macierzystych z jednej jednostki
krwi pępowinowej nie jest duża, co stanowi pewnego rodzaju wadę, jednakże duży
potencjał proliferacyjny pozwala na łatwe namnażanie komórek ex vivo
(Roszek, Komoszyński 2008, Reed, Johnson 2008, Koch, Heerkens et al. 2007).
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Ryc.26. Mezenchymalne komórki
macierzyste pochodzące z krwi
pępowinowej
–
zaznaczone
strzałkami długimi. Sam grot strzałki
pokazuje komórkę reprezentującą
„zanieczyszczające” tkankę komórki
(CEH Horse report. 2008).

W krwi pępowinowej znajdują się komórki o charakterze embrionalnym
(embronic-like) mające dużą plastyczność i zdolność różnicowania do komórek
wszystkich trzech listków zarodkowych.
Dodatkową zaleta pobierania MSC z krwi pępowinowej jest duża immunotolerancja.
Krew pępowinowa zawiera niedojrzały system limfocytów T i tym samym wszczepianie
komórek z niej pozyskanych daje mała ilość reakcji „przeszczep przeciw gospodarzowi”
(GVHD) (Roszek, Komoszyński 2008, Reed, Johnson 2008).
Metody izolacji i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej są
rozwinięte w dużym stopniu, natomiast ze względu na testowanie metody, nie używa się
jeszcze tych komórek w takiej skali jak BMMSC i ADSC w leczeniu ścięgien i więzadeł.
Istnieją doniesienia o izolowaniu mezenchymalnych komórek macierzy z Galaretki
Whartona (substancja znajdująca się w sznurze pępowinowym), która jest pobierana
w czasie porodu źrebięcia. Prawdopodobnie stanowi ona lepsze źródło MSC niż krew
pępowinowa. Komórki te potencjalne stanowią grupę pomiędzy komórkami płodowymi,
a postnatalnymi komórkami macierzystymi, z tego względu mogą mieć większy potencjał
proliferacyjny. Ponadto można je łatwo uzyskać przy urodzeniu i przechowywać dla
przyszłego użytkowania. Jednak potrzebne są jeszcze szersze badania tej metody
(Smith 2007a).
2.4.
Immunotolerancja
Istnieje coraz więcej dowodów, że allogeniczne komórki macierzyste mogą nie być
odrzucane przez nowe środowisko, do którego są wszczepiane. Jest to spowodowane tym,
że mezenchymalne komórki macierzyste są hipoimmunogenne, czyli nie wywołują reakcji
immunogennych organizmu biorcy oraz wykazują one aktywność immunosupresyjną.
Jest to spowodowane między innymi tym, że mają niski poziom antygenów MHC klasy II.
MSC tłumią działalności komórek dendrycznych (komórki prezentujące antygen) oraz
hamują proliferacje i aktywacje limfocytów T poprzez wydzielanie interferonu
i interleukiny (Caplan 2007, Taylor, Smith et al. 2007, Stewart 2007).
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3. Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu ścięgien
i więzadeł koni wyścigowych
Możliwości użycia komórek macierzystych zarówno w medycynie jak i weterynarii są
coraz większe. Do urazów, które są pomyślnie leczone w ten sposób należą kontuzje
ścięgien i więzadeł. W pewnym stopniu dostępność tych terapii wyprzedziła wzrost
potrzebnych danych doświadczalnych i klinicznych potrzebnych do ustalenia
skuteczności i bezpieczeństwa jej stosowania. Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na
szkolenie lekarzy weterynarii w celu zwiększenia ich wiedzy jak i podniesienia poziomu
świadczonych przez nich usług terapeutycznych. Można powiedzieć że leczenie ścięgien
i więzadeł przy pomocy terapii komórkami macierzystymi jest jednym z najlepiej
rozwiniętych kierunków użycia tej metody (Richardson, Dudhia et al. 2007, Violini,
Ramelli et al. 2009, Sutter 2007).
Terapia z użyciem komórek macierzystych może służyć do naprawy uszkodzonych
tkanek lub poprawy ich funkcji biologicznych. Obecnie lekarze weterynarii posiadają
wiele opcji leczenia urazów ścięgien i więzadeł koni. Coraz bardziej powiększa się wiedza
co do skuteczności nowych terapii. Jednakże wciąż zdarza się, że racjonalne podstawy
stosowania poszczególnych metod są ekstrapolowane z innych gatunków(Richardson,
Dudhia et al. 2007, Sutter 2007). Ważnym czynnikiem w pracach nad terapią komórkami
macierzystymi było kompleksowe zanalizowanie macierzy zewnątrzkomórkowej ECM za
pomocą badań proteomicznych. Pozwoliło to na zapewnienie podstawowych kryteriów
dla ustalenia wyników czy ścięgno ulega regeneracji(Richardson, Dudhia et al. 2007).
Celem terapii komórkami macierzystymi w przypadku leczenia ścięgien koni
wyścigowych jest otrzymanie zdolności ruchowych zwierzęcia zbliżonych do tych sprzed
kontuzji. Wymiernym efektem tego jest powrót zwierzęcia do normalnych treningów
i następnie do udziału w wyścigach. Leczenie urazów ścięgien i więzadeł u koni
wyścigowych jest stosunkowo powolne, co można przypuszczać jest związane z tym że
mają one słabo rozwiniętą sieć naczyń krwionośnych. Drugim czynnikiem powodującym
występowanie stosunkowo stacjonarnego procesu gojenia jest mała gęstość komórek,
które wykazują niską działalność mitotyczną w omawianych tkankach. W wyniku
długiego i żmudnego leczenia otrzymuje się bliznę, która jest powiększona, mniej
zorganizowana, mniej elastyczna i podatna na ponowne wystąpienie kontuzji. Użycie
komórek macierzystych ma na celu zwiększenie produkcji kolagenu typu I, a także
zwiększenie organizacji i elastyczności oraz minimalizację powstania blizny
(Richardson, Dudhia et al. 2007, Violini, Ramelli et al. 2009, Violini, Ramelli et al. 2009,
Sutter 2007).
3.1. Leczenie ścięgien i więzadeł – mechanizm działania komórek macierzystych
Obecnie wykorzystywane terapie leczenia ścięgien i więzadeł opierają się na
wykorzystaniu autologicznych komórek macierzystych. Przez podanie komórek zapewnia
się nadmiar MSC w stosunku do ilości tych, które występują endogennie w ścięgnie
(Smith, Webbon 2005). Strategia użycia MSC w leczeniu ścięgien i więzadeł jest
teoretycznie prosta. Zaszczepione komórki macierzyste różnicują się w komórki zdolne
do syntezy macierzy zewnątrzkomórkowej – tenocyty (Richardson, Dudhia et al. 2007,
Sutter 2007). Są one wysoce wyspecjalizowanymi komórkami pochodzącymi
z mezenchymy i odpowiedzialnymi za syntezę i utrzymanie wyjątkowych właściwości
mechanicznych tkanki łącznej zdolnej do wytrzymania działających na nią dużych sił
(Violini, Ramelli et al. 2009).
W praktyce dochodzi również do wielu innych, pozytywnych oddziaływań pomiędzy
komórkami macierzystymi, a komórkami tkanki, do której są wszczepiane. Jest to szlak
bezpośrednich oddziaływań pomiędzy komórkami lub za pomocą czynników
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sygnalizacyjnych produkowanych przez MSC. Takie oddziaływania zwykle mają na celu
rekrutowanie
endogennych
komórek
macierzystych.
Komórki
gospodarza
są mobilizowane do naprawy tkanki poprzez produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej
ścięgna (Richardson, Dudhia et al. 2007, Stewart 2007, Sutter 2007, Smith 2007a).
Dokładny mechanizm działania mezenchymalnych komórek macierzystych
wszczepionych do zmienionego miejsca nie jest jeszcze w pełni poznany. Występuje kilka
czynników, które mogą mieć wpływ na różnicowanie MSC in vivo.
Jednym z głównych jest środowisko do którego zostają implantowane. Tam
wszczepione komórki macierzyste mają kontakt z rezydującymi endogennymi
komórkami, macierzą ECM, a także czynnikami wzrostu i mediatorami (Richardson,
Dudhia et al. 2007, Smith 2007a).
Hodowanie na odpowiednich podłożach może w pewnym stopniu indukować
różnicowanie w kierunku danej linii komórkowej. MSC przeżywają dobrze na
pozbawionej komórek macierzy ścięgna. Komórki macierzyste hodowane na próbce
świeżego bezkomórkowego ścięgna nie tylko przeżywają, ale również proliferują i tworzą
macierz. Ponadto zwiększają ekspresję genu COMP (oligomeryczne białko substancji
podstawowej chrząstki). Dłuższa hodowla pozwala na uzyskanie komórek podobnych
w kształcie do tenocytów ułożonych liniowo wzdłuż wiązek włókien kolagenowych
(Richardson, Dudhia et al. 2007, Smith 2007a).
W celu uzyskania regeneracji ścięgna są potrzebne cztery oddzielne, ale synergiczne
elementy. Potrzebne jest rusztowanie komórkowe, które pomieści źródło komórek
i zapewni ochronę i odżywianie. Wykazano, że wszczepienie autologicznych komórek
z rusztowaniem zmniejszyło wady ścięgna i otrzymano jego lepsze biomechaniczne
właściwości i wytrzymałość niż w przypadku wszczepienia bez tego czynnika. Jednak
rusztowanie komórkowe może mieć zarówno pozytywne jak i negatywne efekty, zależy to
od jego typu. Prowadzono badania in vivo nad zwierzętami laboratoryjnymi – królikami,
w których użyto MSC z biodegradowalnymi rusztowaniami (żel kolagenowy, klej
fibrynowy lub siatka chirurgiczna VICRYL). Nie wszystkie wykazały poprawę
mikrostruktury ścięgna i lepsze różnicowanie MSC do tenocytów. Na podstawie literatury
naukowej, która została wykorzystana przy pisaniu niniejszej pracy można powiedzieć, że
dotychczas jeszcze nie określono optymalnego rusztowania dla komórek macierzystych
wykorzystywanych w opisywanej terapii. W celu uzyskania naprawy ścięgna wymagany
jest również odpowiedni dobór czynników anabolicznych zachęcających do tworzenia
ECM. Potrzebne jest również odpowiednie mechaniczne środowisko w celu zapewnienia
sygnałów organizacyjnych oraz źródło komórek (Smith, Goodship 2008, Richardson,
Dudhia et al. 2007, Smith 2007b, Smith 2007a).
Przeprowadzane dotąd badania in vivo pokazały, że mezenchymalne komórki
macierzyste wykazują zdolność do integracji z tkanką łączną i syntezują macierz
zewnątrzkomórkowa ECM (Smith 2007a)
Ponadto badania kliniczne nad populacją ponad 500 koni wykazały, że nie dochodzi
do niekontrolowanych podziałów mogących powodować nowotwory w przypadku
wszczepiania autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych (Smith 2007a).
3.2. Białko BMP-12 – różnicowanie MSC w kierunku tenocytów
Różnicowanie MSC do cenocytów, które odpowiadają za syntezę kolagenu nie zostało
w pełni pokazane in vivo, co wiązało się z brakiem poznanych markerów. Tenocyty były
opisanie jako posiadające morfologie fibroblastow, co nie pozwalało na ich
zidentyfikowanie jedynie przy użyciu kryterium budowy, ponieważ są podobne do MSC
(Richardson, Dudhia et al. 2007).
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Najnowsze badania przeprowadzone w warunkach in vitro nad zdolnościami MSC
do różnicowania w kierunku tenocytów pozwoliły na poznanie markerów
ekspresjonowanych przez mezenchymalne komórki macierzyste oraz tenocyty.
Badaniami objęto BMP – morfogeniczne białka kości indukujące różnicowanie
mezenchymalnych komórek macierzystych przede wszystkim do linii komórkowych
kościotwórczych. Rodzina białek BMP stanowi podgrupę nadrodziny transformującego
czynnika wzrostu β (TGF-β). Najlepiej poznanymi dotychczas były BMP-2 i BMP-7 które
wykorzystywano do badania procesu gojenia tkanek kości i ścięgien u zwierząt
(Violini, Ramelli et al. 2009, Murray, Santangelo et al. 2010).
Badania zarówno Violini i inni. oraz Murray wykazały, że transfer genu BMP-12
(homolog ludzkiego czynnika różnicowania wzrostu GDF7) jest wymagany do
indukowania procesu różnicowania MSC do tenocytów. Tym samym użycie BMP-12
zostało zasugerowane w celu indukowania specjalizacji MSC w kierunku tenocytow.
Otrzymane in vitro tenocyty wykazują ekspresję dwóch markerów –tenomoduliny
(ang. tenomodulin) - gen specyficzny dla ścięgien oraz dekoryny. Badania Murray
prowadzone były zarówno na BMMSC jak i na SDFT – MSC. W obydwu przypadkach BMP12 dawało efekt różnicowania komórek macierzystych do tenocytów. Na podstawie
przedstawionych badan można wnioskować, że użycie BMP-12 pozwoli na ulepszenie
leczenia ścięgien komórkami macierzystymi. Metoda hodowli MSC z wykorzystaniem
BMP-12 może również w przyszłości pozwolić na masowe otrzymanie in vitro tenocytów
które będzie można wszczepiać do ścięgna w celu jego naprawy (Violini, Ramelli et al.
2009, Murray, Santangelo et al. 2010).
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Ryc.27. Morfologia tenocytów pochodzących z BMMSC konia w dwudziestym dniu hodowli. W piątym
pasażu do medium dodano BMP-12. Można zaobserwować: (A) komórki w kształcie fibroblastów (B) oraz
inne bardziej wydłużone (Violini, Ramelli et al. 2009).

3.3. Wszczepienie komórek macierzystych
Najczęściej wykorzystywaną metodą jest punktowa iniekcja do miejsca urazu.
Pozwala to na zminimalizowanie uszkodzeń okolicznych tkanek i dokładne
umiejscowienie zawiesiny komórek macierzystych w obrębie zmiany. Dokonanie tak
dokładnej iniekcji jest możliwe dzięki zastosowaniu ultrasonografii (Ryc.28C.). Bardzo
rzadko stosuje się zdjęcia rentgenowskie, w przypadku gdzie USG nie obrazuje w pełni
miejsca umieszczenia igły – okolice kopyt. Wszczepienie komórek z wykorzystaniem USG
wymaga prostopadłego ustawienia względem siebie sondy i igły co pozwala na najlepsze
zobrazowanie zabiegu. W przypadku kiedy nie jest możliwe takie ułożenie sonda musi
być ustawiona pod kątem do igły, kiedy ta wchodzi w skórę (Ryc.28A,B.) (Sutter 2007).
Wielkość wstrzykiwanej zawiesiny komórek zależy od wielkości zmian, którą można
zobrazować i obliczyć za pomocą metody USG. Ważne jest aby ubytek został wypełniony
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w pełni, ale bez wytworzenia dodatkowych uszkodzeń. W celu ograniczenia szkód
w czasie penetracji zdrowej tkanki używa się jak najcieńszych igieł, zwykle rozmiar
18-22. W przypadku chronicznych urazów iniekcja jest utrudniona i często wykonywana
pod zwiększonym ciśnieniem (Sutter 2007).
Spore utrudnienia w wszczepianiu komórek macierzystych występują w przypadku
uszkodzenia występującego wewnątrz pochewki maziowej ścięgna. Taki zabieg
przeprowadza się z wykorzystaniem tenoskopii (rodzaj endoskopii (Ratajczak,
Golachowski 2009) oraz pod znieczuleniem ogólnym tak, aby nie stworzyć defektów
w powierzchni pochewki. Uszkodzenia mogłyby spowodować wyciek komórek do
pochewki ścięgna. W celu niedopuszczenia do tego zabieg przeprowadza się z użyciem
kontroli za pomocą połączonych dwóch technik - USG i tenoskopii. Taka wizualizacja po
implantacji pozwala również na upewnienie się, że nie wystąpiły wycieki z igły w czasie
zabiegu i zawiesina komórek znajduje się w odpowiednim miejscu ścięgna
(Smith, Webbon 2005).
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Ryc.28. (A, B) Wszczepieni komórek macierzystych pod kontrola USG. (C) Zdjęcie USG pokazujące igłę
wprowadzoną w miejsce urazu zaznaczoną zieloną strzałką. (D) Zdjęcie USG pokazujące zawiesinę komórek
po wszczepieniu do uszkodzonego miejsca w ścięgnie. Źródło: (A) www.equinechronicle.com;
(B) www.vetcell.com (C, D) www.bevet.com
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3.4. Kiedy wszczepia się komórki
Najlepszym momentem na wszczepienie komórek jest czas pomiędzy zakończeniem
pierwszej fazy zapalenia ścięgna, a rozpoczęciem tworzenia tkanki włóknistej. Pozwala to
na stworzenie optymalnych warunków dla przetrwania i rozwoju MSC. Wykazano, że
obecność tkanki włóknistej w momencie wszczepiania komórek powoduje utrudnienie
w dokonaniu inplantacji, a także obniża korzyści z terapii. Wykazano klinicznie,
że najlepsze efekty otrzymuje się kiedy wszczepienie jest dokonane w 44 dniu po
wystąpieniu urazu natomiast w przypadku powtórnej kontuzji optymalny czas to
83 dzień (Richardson, Dudhia et al. 2007, Smith, Webbon 2005).
3.5. Wyniki leczenia
Poprawa jest stosunkowo powolna i wydaje się czasem statyczna. Wymaga to
dostosowania odpowiedniego schematu kontroli i ćwiczeń (Sutter 2007). Po implantacji
komórek macierzystych konie są poddane rehabilitacji i powoli wdrażane do treningów,
których zawansowanie powinno być odpowiednio dobierane (Smith, Webbon 2005).
Pomagają w tym badania USG które powinno się wykonywać co 30-60 dni w celu
obserwacji postępów leczenia (Sutter 2007).
W większości opisanych przypadków po około 7 dniach odpoczynku po implantacji,
które służą „osiedleniu” się komórek, rozpoczyna się proces rehabilitacji. Początkowo
przez 3 miesiące koń spaceruje stępem, co zapewnia spokojne gojenie się urazu.
Po 3 miesiącach koń rozpoczyna trening kłusem, po 9 - zaczyna kentrować
(w nomenklaturze wyścigowej spokojny galop treningowy), a po 12 - wraca do pracy
w pełnym wymiarze (Smith 2007b, Smith 2004).
W wyniku terapii komórkami macierzystymi nie obserwuje się pogorszenia stanu
ścięgien i więzadeł (Herthel 2001). Obserwuje się około 0,5% niepożądanych reakcji
miejscowych tkanek (Black, Gaynor et al. 2007).
Po 30 dniach
Ścięgno ma większy lub podobny przekrój w strefie leczenia i urazu. Może być
to związane z działaniem anabolicznym terapii lub z odpowiedzią na wstrzyknięcie
substancji. Na tym etapie jeżeli wykryje się, że leczone miejsce nie jest w pełni
wypełnione, można wykonać powtórną iniekcję lub zastosować inne metody leczenia
(Sutter 2007).
Po 60 dniach
Powierzchnia przekroju ścięgna jest zwykle mniejsza. Można zaobserwować poprawę
struktury ścięgna.
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Ryc.29. Przykład wyników leczenia ścięgna z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących
ze szpiku kostnego. (A) Obraz ścięgna w momencie wszczepienia BM MSC. (B) Ścięgno miesiąc przed
wszczepieniem komórek, widoczna jest czarna duża powierzchnia obrazująca uszkodzony fragment
ścięgna. (C) Ścięgno 2 miesiące po wszczepieniu komórek macierzystych. Widoczna jest znaczna poprawa,
uszkodzone miejsce zostało odbudowane nowymi włókami kolagenowymi, które nie są jeszcze prawidłowo
zorganizowane. (D) Ścięgno 4 miesiące po wszczepieniu. Struktura włókien ścięgnowych jest już zbliżona
do prawidłowej, przylegają one ściśle do siebie i tworzą względzie proste linie. W porównaniu ze zdjęciem
wykonanym miesiąc przed implantacją komórek widoczna jest olbrzymia poprawa (Smith, Webbon 2005).

3.6. Wyniki statystyczne
Dłuższe niż rok obserwacje są w dużym stopniu ograniczone ze względu na specyfikę
badanego obiektu. Los koni wyścigowych jest determinowany głównie przez preferencje
właściciela, w mniejszym stopniu trenera, co może powodować zmiany pobytu
zwierzęcia. Nie pozwala to na uzyskanie odpowiednio spływających wyników
od wszystkich leczonych przypadków (Smith, Webbon 2005).
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Dla koni leczonych z wykorzystanie BMMSC obserwuje się współczynnik powrotu
do wyścigów na poziomie 51%-60%. Ponowne kontuzje występują w 13% wszystkich
leczonych leczonych osobników. Ponowne urazy ścięgien u koni, które powróciły
do pełnej pracy są nieco wyższe 18% (w tym również obrażenia drugiej kończyny).
Wśród koni, które startują w wyścigach płotowo-przeszkodowych około 56% ulega
powtórnym kontuzjom (analiza ponad 2 lata) (Richardson, Dudhia et al. 2007,
Smith 2007b, Murray, Santangelo et al. 2010, Lacitignola, Crovace et al. 2008).

Ryc.30. Zdjęcie przedstawia konia Dream Alliance, który doznał urazu ścięgna podczas wyścigu płotowego
rangi listed w 2008 roku. Został poddany terapii komórkami macierzystymi oraz odpowiedniej
rekonwalescencji, nad którą czuwał Profesor Roger Smith z Royal Veterinary College. Po powrocie na tor
wygrał wyścig płotowy Coral Welsh National rangi G3 (wyższa niż listed) co było jego największym
osiągnięciem na 21 startów. Źródło: www.vetcell.com i www.racingpost.com.

Podsumowanie
Przedstawiona metoda pomimo bardzo obiecujących wyników klinicznych, wymaga
jeszcze wielu badań zwłaszcza nad źródłami komórek macierzystych oraz czynnikami
odpowiedzialnymi za różnicowanie MSC. Duże zainteresowanie właścicieli koni
wyścigowych tą metodą oraz jej rosnąca popularność, daje duże możliwości rozwoju tej
gałęzi medycyny regeneracyjnej. Przy pełnym poznaniu mechanizmów działania komórek
macierzystych omawiana terapia może być użyta w regeneracji tkanek i narządów nie
tylko zwierząt, ale i ludzi.
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