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Komórki macierzyste dają nowe możliwości 
w leczeniu wielu chorób. Zastosowanie komó-
rek macierzystych w medycynie regeneracyj-
nej i terapii genowej pozwala mieć nadzieję na 
wyleczenie wielu chorób, których do tej pory 
nie można było leczyć. W medycynie ludzkiej 
szuka się dla nich zastosowania, m.in. w ta-
kich chorobach jak: choroby nowotworowe, 
cukrzyca typu 1, choroba Parkinsona, pląsawi-
ca Huntingtona, celiakia, niewydolność serca, 
uszkodzenia mięśni i wielu innych.
Czym są w takim razie i skąd pochodzą 
komórki macierzyste?
W dużym skrócie można wyodrębnić dwa 
główne typy komórek macierzystych; embrio-
nalne komórki macierzyste (ang. ESC) oraz ko-
mórki macierzyste dojrzałych tkanek, spośród 
których najwięcej uwagi obecnie poświęca się 
mezenchymalnym komórkom macierzystym 
(ang. MSC). 
Embrionalne komórki macierzyste mogą dać 
początek każdemu typowi komórek organi-
zmu. Pomimo jednak tak ogromnego potencja-
łu ich zastosowanie w medycynie jest ograni-
czone, głównie ze względu na aspekty etyczne 
oraz restrykcyjne regulacje prawne. 
W odróżnieniu od nich, komórki macierzyste 
dojrzałych tkanek (MSC) nie podlegają etycz-
nym oraz prawnym hamulcom. Jako dojrzałe 
komórki są bardziej przewidywalne pod wzglę-
dem przekształceń w innego typu komórki or-
ganizmu oraz ich ilość, którą należy pozyskać 
do przeprowadzenia terapii, jest znacząco 
większa, czego nie można powiedzieć o em-
brionalnych komórkach macierzystych. 
W medycynie regeneracyjnej pierwszym źró-
dłem komórek macierzystych – MSC był szpik 
kostny. Niestety metody jego pobierania prawie 
zawsze wymagają znieczulenia rdzeniowego 
lub całkowitego. Ale nie jest to ich największym 
ograniczeniem. Największym ograniczeniem 
jest bardzo niewielka liczba otrzymanych ko-
mórek pobranych w ten sposób. Z praktyczne-
go punktu widzenia powoduje to kilkukrotne 
zwiększenie nakładu czasu do przygotowania 
oraz inwestycji, jaką należy ponieść. 
Alternatywnym źródłem komórek macierzy-
stych - MSC jest tkanka tłuszczowa, pokry-
wająca rozległy obszar każdego organizmu. 
Dzięki temu komórki macierzyste są łatwo 
dostępne. Pierwsze próby ich pozyskania były 
przeprowadzone już w 1964 roku. Od tego czasu 
przeprowadzono setki badań, które dowiodły, 
że komórki macierzyste uzyskane z tkanki 
tłuszczowej mają zdolność przekształcenia się  
w inne komórki organizmu; komórki tłuszczo-
we, komórki kostne, komórki chrzęstne oraz 
mięśniowe. To spowodowało, że obecnie ko-
mórki macierzyste pochodzące właśnie z tkan-
ki tłuszczowej, są coraz częściej wykorzysty-
wane w tworzeniu skutecznych terapii wielu 

chorób w medycynie ludzkiej. 
A co z naszymi pupilami? 
Czy one również mogą ko-
rzystać z osiągnięć medycy-
ny regeneracyjnej?
Odpowiedź brzmi tak. Terapia 
regeneracyjna wykorzystują-
ca komórki macierzyste staje 
się coraz bardziej dostępna 
dla zwierząt. Dzięki wybit-
nym naukowcom, wizjone-
rom, ludziom z pasją mamy 
do dyspozycji potężne narzę-
dzia medycyny regeneracyj-
nej także w Polsce, które od 
prawie 10 lat są wykorzysty-
wane w praktykach wetery-
naryjnych w krajach Europy 

Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Możliwości, jakie daje medycyna regeneracyj-
na, w znaczący sposób poprawiła oraz rozsze-
rzyła nasze zdolności do leczenia wielu zmian 
występujących w aparacie ruchu u koni, psów 
oraz kotów. Nadal trwają badania nad zastoso-
waniem komórek macierzystych w chorobach 
oczu czy w niewydolności nerek - zwłaszcza 
u kotów, u których jest to bardzo powszech-
na choroba, która nieleczona doprowadza do 
mocznicy, a w rezultacie do śmierci zwierzęcia. 
Dzięki renomowanemu laboratorium, które 
znajduje się na terenie Wrocławia, wyspe-
cjalizowane jednostki weterynaryjne mogą 
pomagać zwierzętom, poprawiając jakość ich 
życia. Współpraca ludzi kochających zwierzę-
ta pozwala leczyć choroby zwyrodnieniowe 
stawów, zapobiegać dalszym urazom ścięgien, 
więzadeł, kości, czy mięśni szkieletowych, 
pomagając również przy trudno gojących się 
ranach oraz zmianach neurologicznych w ob-
rębie kręgosłupa. 
Dla naszych pupili mamy dwa rodzaje terapii 
regeneracyjnej; terapię osoczem bogatopłyt-
kowym (ang. PRP) oraz terapię komórkami 
macierzystymi. Przygotowanie osocza bogato-
płytkowego wymaga pobrania krwi pacjenta, 
natomiast przygotowanie komórek macierzy-

stych wymaga przeprowadzenia w premedy-
kacji oraz znieczuleniu miejscowym pobra-
nia tkanki tłuszczowej. W obu przypadkach 
materiał biologiczny (krew lub tkanka tłusz-
czowa) jest przesyłany do laboratorium, gdzie 
poddawany jest zaawansowanym procesom 
biotechnologicznym. Produkt końcowy, który 
jest gotowy do podania, w formie dawki tera-
peutycznej jest przesyłany do lecznicy, gdzie 
specjalista  aplikuje go bezpośrednio do cho-
rego miejsca, jakim jest staw lub inne miejsce. 
Skuteczność terapii regeneracyjnej jest obser-
wowana w przypadku ponad 80% pacjentów. 

Komórki macierzyste nie tylko dla ludzi! 
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Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej 

Nemo po leczeniu komórkami macierzystymi. – Terapia 
komórkami macierzystymi okazała się dla nas rewela-
cyjna. Biorąc pod uwagę alternatywy, efekt jest wspaniały 
i nieporównywalny – właściciel Nemo 

Sprawdzanie ruchomości stawów u Sigmy. 
Od lewej dr n. wet. Łukasz Matyszczak, obok 
lek. wet. Barbara Zięba

Więcej informacji o terapii regeneracyjnej możecie 
Państwo uzyskać u autora artykułu w Centrum 

Weterynaryjnym „AlfaVet" ul. Leśna 14 w Lubinie oraz 
na stronie Vet Stem Cell – Laboratorium Medycyny 

Regeneracyjnej dla Zwierząt. 

Serdecznie zapraszamy, zawsze chętnie udzielimy 
dokładnych informacji o terapii komórkami macierzy-

stymi. Literatura dostępna 
u autora artykułu.

Dr nauk weterynaryjnych Łukasz Matyszczak
specjalista chirurg

zdrowie naszych pupili 


