
Niniejsza broszura zawiera og61ne informacje przekazywane w celach edukacyjnych. Jej celem 

nie jest udzielanie porad medycznych. Aby uzyskac porady dotyczqce swojej sytuacji osobistej 

i wqtpliwosci dotyczqcych zdrowia, nalezy skonsultowac si� ze swoim lekarzem lub cztonkami 

zespotu badawczego. 

Pytania, kt6re nalei:y zadac przy oddawaniu tkanek do 

badania kom6rek macierzystych 

> W jakim celu prowadzone jest to badanie?

> Jaki rodzaj pr6bki badacze chc4 pobrac?

> W jaki spos6b zostanie pobrana pr6bka?

> Jakie zagrozenia wi474 si� z udzialem w niniejszym badaniu?

> Czy uczestnicy badania odnios4 jakies korzysci?

> Czy b�dzie utrzymywane powi�e informacji dotycZ4cych pacjenta i linii kom6rkowej/-ych
utworzonych z jego tkanek? Czy b�dzie powi4lallie?

> Czy tkanki pacjenta lub linie/linie kom6rkowa/-e utworzona/-e z jego kom6rek mog4 zostac
wykorzystane w innych projektach badawczych?

> Czy tkanki pacjenta lub linie/linie kom6rkowa/-e utworzona/-e z jego kom6rek b�d4
przekazywane innym badaczom?

> Czy tkanki pacjenta lub linie/linie kom6rkowa/-e utworzona/-e z jego kom6rek mog4 zostac
wykorzystane w badaniach z na zwie�tach?

> Czy tkanki pacjenta lub linie/linie kom6rkowa/-e utworzona/-e z jego kom6rek mog4 zostac
przeszczepione innym pacjentom?

Dalsze informacje na temat badan klinicznych i terapii 

wykorzystujqcych kom6rki macierzyste 
Mi�dzynarodowe Towarzystwo Medycyny Kom6rek Macierzystych (International Society 
for Stem Cell Medicine) udost�pnia pomocne informacje dotycZ4ce badan nad kom6rkami 
macierzystymi i terapii z ich wykorzystaniem na stronie closerlookatstemcells.org. Wi�cej 
informacji mo:ina r6wnie:i znalezc na stronie stemcells.nih.gov. 

H flV fl. 
AT Llf 

Yale 

Pytania? Skontaktuj si� 

z nami pod numerem 

Tufts 

CTSI 
Tufts Clinical and 
Translational 
Science Institute 

Obraz na okladce: Zlepek r6:znicujqcych si� ludzkich pluripotencjalnych kom6rek macierzystych. Czerwone 

kom6rki po prawej to kom6rki macierzyste, natomiast niebieskie kom6rki po lewej zaczynajq si� r6inicowac. 

Zdj�cie wykonal Joseph Klim, PhD w laboratorium badacza Harvard University and Howard Hughes Medical 

Institute, Kevin Eggan, PhD, profesora w Department of Stem Cell and Regenerative Biology, Harvard University. 

Badanie kom6rek macierzystych pomaga naukowcom lepiej zrozumiec 

dzialanie organizmu. Praca z kom6rkami macierzystymi moze pom6c 

naukowcom lepiej zrozumiec r6zne choroby i stany oraz znalezc 

nowe terapie. Naukowcy maj4 nadziejt;, ze pewnego dnia bt;d4 mogli 

wykorzystywac kom6rki macierzyste do zastt;powania w organizmie 

tkanek, kt6re ulegly uszkodzeniu na skutek choroby lub urazu. 



Co to sq kom6rki macierzyste? 
Kom6rki s4 ,,klockami'; z kt6rych skladaj4 si� wszystkie istoty zywe. Kazdy rodzaj kom6rek 
ogrywa w ludzkim organizmie inn4 rol�. Kom6rka macierzysta to szczeg6lny rodzaj kom6rki. 
Poszczeg6lne rodzaje kom6rek organizmu (takie jak kom6rki sk6ry, kom6rki jelit albo 
czerwone krwinki) s4 wytwarzane z kom6rek macierzystych. 

Z niekt6rych kom6rek macierzystych mog4 rozwijac si� wszystkie rodzaje kom6rek 
organizmu. Inne kom6rki macierzyste s4 bardziej ograniczone - mog4 one przeksztakac si� 
w r6zne rodzaje kom6rek, ale nie we wszystkie rodzaje kom6rek organizmu. Na przyklad 
kom6rki macierzyste w szpiku kostnym (kt6ry znajduje si� wewn4trz kosci) mog4 stawac si� 
czerwonymi krwinkami i bialym krwinkami oraz wszystkim innymi elementami krwi. Nie 
mog4 jednak stac si� kom6rkami sk6ry. 

Co to jest linia kom6rek macierzystych? 
Kom6rki macierzyste hodowane w laboratorium s4 nazywane ,,liniami" kom6rek 
macierzystych. Linia kom6rkowa to grupa kom6rek, kt6re pochodz4 z pojedynczej pr6bki 
tkanki (np. pr6bki krwi lub tkanki pobranej z mi�snia, co nazywa si� ,,biopsj<j.''). Kazda 
kom6rka w linii kom6rkowej ma te same geny, co pr6bka tkanki, z kt6rej pochodzi. 

W szystkie linie kom6rek macierzystych: 

> mog4 si� dzielic, tworz4c swoje kopie; dlatego tez linia kom6rkowa rosn4ca w laboratorium
moze istniec bardzo dlugo, dluzej nawet, niz wynosi czas fycia pacjenta;

> mog4 stawac si� jakimis innymi rodzajami kom6rek organizmu;

> zawieraj4 te same informacje genetyczne, co osoba, od kt6rej pobrano pr6bk�.

Rodzaje kom6rek macierzystych wykorzystywane w badaniach 
Naukowcy w badaniach wykorzystuj4 trzy gl6wne rodzaje kom6rek macierzystych: 

> Kom6rki organizmu (takie jak kom6rki sk6ry lub krwinki), kt6re w laboratorium
przeksztaka si� w kom6rki macierzyste. Nazywane s4 indukowanymi pluripotencjalnymi
kom6rkami macierzystymi (kom6rkami iPS). Uwaza si�, ze linie kom6rek iPS mog4 stac si�
dowolnym rodzajem kom6rek organizmu.

> Kom6rki macierzyste, kt6re naturalnie wyst�puj4 w organizmie, s4 nazywane
somatycznymi lub doroslymi kom6rkami macierzystymi. Te kom6rki nie mog4 stac 
si� dowolnym rodzajem kom6rek organizmu, ale mog4 zmienic si� w niekt6re rodzaje 
kom6rek organizmu. Bardzo trudno jest hodowac w laboratorium somatyczne kom6rki 
macierzyste. 

> Embrionalne kom6rki macierzyste (kom6rki ES) to kom6rki macierzyste pozyskiwane
z zarodk6w na wczesnych etapach rozwoju, gdy zarodek jest bardzo malym zlepkiem
kom6rek rosn4cych na szalce w laboratorium. Kom6rki ES mog4 stac si� dowolnym
rodzajem kom6rek organizmu. Zarodki, kt6re s4 wykorzystywane do utworzenia ludzkich
kom6rek ES pochodz4 od os6b, kt6re - aby miec dziecko - poddaj4 si� terapii nieplodnosci
metod4 zaplodnienia in vitro, czyli IVF. Po zakonczeniu tej terapii niekt6re osoby decyduj4
si� na oddanie pozostalych zarodk6w do badan. Jesli zarodek zostanie uzyty do uzyskania
linii kom6rek macierzystych, nie mozna go juz uzyc do terapii nieplodnosci.

Dlaczego badacze interesujq si� kom6rkami macierzystymi? 
Badanie kom6rek macierzystych pomaga naukowcom lepiej zrozumiec dzialanie organizmu 
oraz spos6b powstawania chor6b i ich wplyw na organizm. Praca z kom6rkami macierzystymi 
moze pom6c naukowcom lepiej zrozumiec r6zne choroby i stany oraz znalezc nowe terapie. 
Naukowcy maj4 nadziej�, ze pewnego dnia b�d4 mogli wykorzystywac kom6rki macierzyste do 
zast�powania w organizmie tkanek, kt6re ulegly uszkodzeniu na skutek choroby lub urazu. 

Korzysci i zagrozenia zwiqzane z udzialem w badaniach 

kom6rek macierzystych? 
Udzial w badaniu kom6rek macierzystych nie wi4ze si� z zadnymi bezposrednimi korzysciami 
dla pacjenta, ale wzi�cie w nim udzialu moze pom6c innym osobom w przyszlosci. 

Zagrozenia zwi4zane z dostarczeniem pr6bki tkanki zalez4 od rodzaju pobieranej pr6bki (np. 
pobranie krwi, biopsja sk6ry, wymaz z blony sluzowej policzka, biopsja szpiku kostnego, itd.). 
Zesp6l badawczy opisze ten zabieg i zwi4zane z nim zagrozenia w ramach procesu uzyskiwania 
swiadomej zgody. Linia kom6rek macierzystych uzyskana z tkanki pacjenta zawiera jego 
informacje genetyczne i moze bye powi4zana z nim (jego tozsamosci4). Istnieje ryzyko, ze te 
informacje mog4 przypadkowo zostac przekazane innym osobom. Badacze wyjasni4, jak si� 
przed tym zabezpieczaj4. 

Udzial w badaniu to wyb6r 
Zgoda na wzi�cie udzialu w badaniu stanowi proces. Zesp6l badawczy omawia badanie 
z pacjentem. Wyjasnia cele badania oraz potencjalne zagrozenia i korzysci zwi4zane z 
nim. Zesp6l badawczy przegl4da z pacjentem Formularz Swiadomej Zgody, kt6ry zawiera 
szczeg6lowy opis wszystkich procedur, zagrozen oraz wszelkich potencjalnych korzysci 
zwi4zanych z badaniem. 

Jesli pacjent czegokolwiek nie rozumie, powinien poprosic o pomoc. Pacjent nie powinien 
nigdy czuc si� poganiany ani pod presj4. Udzial w badaniu naukowym jest calkowicie 
dobrowolny - jest to wyb6r pacjenta. 

Stosuje si� formy ochrony, kt6re maj4 zapewnic bezpieczenstwo ochotnik6w bior4cych udzial 
w badaniu (nazywanych r6wniez ,,uczestnikami badania'') oraz traktowanie ich z szacunkiem. 




