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Zostałeś odznaczony przez prezesa
i Załząd Główny Polskiego Stowarzy-
szenia lmmunologii Doświadczalnej
i Klinicznej Medalem im. Ludwika Hirsz-
felda za wielki wkład w rozwó;i immuno-
logii w Polsce. Gratuluję.

To był najbardziej aktywny okres
mojego życia, bo cofamy się do roku 2000,
gdy w Polsce i zagranicą organizowałem
olbrzymie imprezy naukowe, a wybranie
mnie na pfezesa Polskiego Towarzystwa
lmmunologicznego było podyktowane
udŹwignięciem Europejskiego Kongresu
lmmunologów, ktory zalicza się do seryj-
nych kongresów organizowanych przez
tzw. europejskie federacje branżowe.
W Poznaniu było około 2 tys. partycy-
pantów, a zadne inne polskie miasto nie
chciało podjąć się organizacji z powodu
logistyki' budzetu, niedojrzałości mini-
sterstw, urzędów i władzy administracyj-
nej, która bała się ryzyka. Uznałem to za
przyjemne wyzwanie, ponieważ moje
środowisko potraktowało mnie jako czło-
wieka światowego, który zdoła sobie pora-
dzić z takim zadaniem. Wspólnie z głow-
nym organizatorem programowym, prof.
Andrzejem Mackiewiczem' nadaliśmy rys
imprezie' Dokonaliśmy wielkiej rzeczy,
za którą zostałem skarcony przez Mini-
sterstwo z powodu niezrównoważonego
sa|da w wysokości 3 tys. zł., co przy wyda-
rzeniu opiewającym na miliony wydaje
się śmieszne' ale potraktowałem to jako
odprysk systemu, w którym nikt się nie
zna na nauce.
Powołaliście wówczas spe<jalność
immunologia kliniczna...

..' której również nikt nie chciał wpro-
wadzic, bo to temat atrakcyjny, ale trudny,
wybitnie intelektualny, kosztowny, bez
specjalnej infrastruktury w Polsce, a przy
każdej nowo wprowadzonej specjalności
medycznej trzeba liczyĆ siły na zamiary.
Jedynym obszarem klinicznym znanym

zżycia codziennego jest pediatria' 9dzie
niedobory immunologiczne manifestują
się szybko i gwałtownie' Zanim doszliśmy
do dorosłych, przetoczyło się mnóstwo
komentarzy w prasie codziennej i specja-
listycznej, np. czy warto utrzymywac przy
życiu ludzi z niedoborami immunologicz-
nymi' bo to olbrzymia inwestycja, po któ-
rej, na przykład wskutek zaniedbania pro-
blemowego, można stracić pacjentów
na dalszych etapach ich życia' Znaleźli-
śmy rozwiązane i tu również zaznaczyłem
ślad swojej działalności' Jednocześnie
w Europie utworzyłem grupę do spraw
immunologii rozrodu - mojej specjalno-
ści z najwcześniejszych lat, i założyliśmy
Europejskie Towarzystwo I mmunologii
Rozrodu' któremu miałem przyjemnośĆ
prezesować. Przy okaĄi Kongresu lmmu-
nologicznego zorganizow ałem w Pozna-
niu Europejski Satelitarny Zjazd lmmu-
nologii Rozrodu, który nadal kontynuuje
swoje zadania, a ponieważ nasza federa-
cja współpracuje z amerykańską i japoń-
ską, obejmujemy swoim zasięgiem cały
świat i jesteśmy w stanie wytyczyĆ tzw.
drogowskazy, na przykład dla traktowania
ludzi z niepłodnością na tle immunologicz-
nym, dla nawracających poronień na tle
immunologicznym czy dla niewydolności
impla ntacyjnej, która towarzyszy procedu-
rom in vitro. otrzymanie medalu traktuję
niezwykle prestizowo ztej racji, że środo-
wisko w Polsce rzadko docenia swoich pre"
kursoróW a to jeden z nielicznych przypad-
ków, gdzie przekuto sukces na satysfakcję
i aprobatę środowiska' w którym działam.
Co w zakresie Twoich działań przyniósł
mijający rok ijakie są plany najbliższe?

Ku mojemu zdziwieniu mamy olbrzy-
mią ilość projektów naukowych, które
niełatwo pozyskać' w tym część o wadze
problemowej, jaka dotąd nie istniała w Pol-
sce. Jako jedno z pierwszych konsorcjów
otrzymaliśmy zaufanie Ze strony agencji

rządowych i możemy wreszcie podjąć
problem światowy, który stanowi kon-
tynuację moich wcześniejszych badań
i prób klinicznych z komórkami macierzy-
stymi' Poprzednio działaliśmy wyłącznie
na komórkach stricte mięśniowych, a po
dojrzeniu do szerszego spojrzenia stwier-
dziliśmy, ze jezeli będziemy kiedykolwiek
wytwarzać całe narządy z uwzględnie-
niem materiału pochodzącego od tych
samych osób, to bez immunosupresji'Jed-
nak sam układ mięśniowy nie pozwoli na
realizację takiego ambitnego przedsię-
wzięcia, więc obok wspomnianych mięśni
będzie musiało takze dojść do regeneracji
układu nerwowego, czyli wytworzenia złą-
czy nerwowo-mięśniowych, i unaczynienia,
a zatem powstania śródbłonka i naczyń.To
og rom n e r ozszerzenie, po n i eważ doty czy
też chemików z lnstytutu Chemii Bioor-
ganicznej PAN, nanotechnologów z WieI-
kopolskiego Centrum Zaawansowanych
Technologii, którzy pomagają nam dołą-
czaĆ do komórek macierzystych nowy
format nanocząsteczek _ nośnik dalszych
substancji biologicznych, a także szpitali,
które pozwałają nam skracać drogę bez-
pośrednio do ludzkiego materiału mode-
lowego. oczywiście modele zwierzęce,
którymi się posługujemy, są obligatoryjne
ze względu na współczesne wymagania.
I tak w stwardnieniu zanikowym bocznym
posługujemy się modelem psim, a w ukła'
dzie naczyniowo-sercowym - modelem
świni. Wszystkie modele równolegle wdra-
żamy.7akres prac jest olbrzymi, ponieważ
przy każdym gatunku są inne wymagania
i inna sytuacja etyczna. Niemniej badania
postępują _ uzyskujemy dużą ilość infor-
macji, które bezpośrednio dotyczą wdro-
zenia wszczepów komórkowych bądŹ na
terenie ośrodkowego układu nerwowego
czy zlokalizowanych w sercu, czy w mię-
śniach szkieletowych z powodu dystrofii
l ub niedoboróW nerwowo-mięśniowych'
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Jeśli przeciek się niebezpiecznie zwiększa
i zaczyna oddziaływać destrukcyjnie na
komórkę, mówimy o zjawisku stresu tle-
nowego. Niestety tlen jest decydujący dla
naszego życia i dla łańcuchów oddecho-
wych, które w każdej tkance wyglądają ina-
czej, są inaczej zrównoważone, mają inny
zespół wymiataczy. Więc jesteśmy two-
rem ewolucyjnie skomplikowanym. Stres
tlenowy obejmuje pewne regiony organi-
zmu, np. rozrodczy układ męski _ na Zasa-
dzie zapalenia i wyrzucenia duzej ilości
wolnych rodników _ akurat słabo równo-
ważonych ze względu na ulokowanie tego
układu w,,kącie" organizmu mało działają-
cym z innymi, w miejscu neutralnym, co
czasami obraca się przeciwko temu narzą-
dowi, ponieważ on nie ma dużej pomocy
ze strony systemowej organizmu i w pew-
nym sensie musi sam sobie radzić. Jezeli
te niekorzystne zjawiska stresu przeważają,
to komórka wytrzymuje go przez pewien
okres, a potem odchodzi w niebyt, conazy-
Wamy programowaną śmiercią komórki. Za
odkrycie tych zjawisk przyznano Nagrodę
Nobla' Laureat wskazał, że te komórki
wskutek zjawiska patologicznego umie-
rają w przyspieszony sposób, czym rządzi
stres tlenowy' Więc to znaczy dobrostan
mitochondriów _ prawdopodobnie bez-
pośrednio określają one wieczność danej
tkanki czy komórki' a pośrednio okre-
ślają długowie czność organizmu. Zajmu-
jemy się też tym zjawiskiem. Przywracamy
balans miejscu, w którym rozgrywał się
stres tlenowy, i możemy wierzyĆ, że orga-
nizm będzie sobie radził przez odpowiedni
okres. To zjawisko wykryliśmy w latach 90.
Ustaliliśmy tez, że stres tlenowy ma W pew-
nym sensie działanie fizjologiczne, ponie-
waż samo zapłodnienie jest brutalne _ pro-
wadzi do rozpadu dwóch gamet,ichfuż1i,
zaniku błon, i na tym miejscu powstaje
początek zarodka. Muszą więc istnieć siły,
które umożliwią nagły rozkład wszystkich
błon komórkowych i doprowadzą do fuzji
materiału genetycznego. Zatem stres tle-
nowy jest nieodzowny dla samego pro-
cesu zapłodnienia' ale moze być tez bru-
talnie niedobry i zakończyc życie zarodka
w jego bardzo wczesnych etapach.
Jesteś współautorem artykułu',Augu-
mentacja kości z wykorzystaniem
mezenchymalnych komórek macierzy-
s!ych". Co to znaczy i czemu tak skom-
plikowanie brzmi?

Wielu ortopedów wykorzystuje mezen-
chymalne komórki macierzyste, jako pew-
nego rodzaju koktajl, oczywiście od tego
same9o pacjenta, do obstrzykiwania zła-
mań skompIikowanych lub ulokowanych
w niewygodnym miejscu.Też w przypadku
sportowców _ do lepszego klądź szyb-
szego zrostu, co w karierze sportowej jest

wazne.Taką kurację przeszła m.in. Justyna
Kowalczyk. Komórka nie do końca rozpra-
cowa na a kadem icko' ale z przyszłością, bo
daje początek tkankom łącznym, mięśnio_
wym i chrzęstno-kostnym. W przyszłości
może zastępować tkankę chrzęstną. Pro-
blem z układem kostnym polega na tym,
że ta komórka chętnie emigruje, ponie-
waż ma taką cechę biologiczną, przecho-
dzi przez naczy nia, co z jed nej strony jest
wygodne' bo mozna ją podać w jednym
miejscu i oczekiwać, że powędruje w miej-
sce odległe. Problem stanowi ukierunko-
wanie wędrówki i zatrzymanie komórki
w tym właściwym miejscu. Wykonywali-
śmy kiedyś projekt dla sytuacji regenera-
cji tkanki chrzęstnej kolana' Chodziło nam
o obciązenie komórek mezenchymalnych
nanocząstkami _ tlenkami żelaza _ spe-
cjalnymi substancjami, które ta komórka
może pożreć, a następnie chcieliśmy
wprowadzić ją w pole magnetyczne tak,
żeby z niego nie wyszła' Aby do tego
doszło, wkładamy dwa bieguny ma9nesu,
który równoważy swoje siły elektroma-
gnetyczne, i obciążona tlenkami żelaza
komórka znajdzie się w pułapce, i będzie
prowadzona naturalnymi siłami do tkanki
chrzęstnej _ bardzo dobrze, do naczynia _

też dobrze' jeżeli pomoże w zroście kości,
czyli we wspomnianej w pytaniu augu-
mentacji _ również dobrze. Mam wrażenie,
że wielu ludzi nieświadomie skorzystało
z takiego zabiegu.
Czyli komórka mezenchymalna to

inaczej wyspecjalizowana komórka
macierzysta.

Komórka macierzysta jest multipoten-
cjalna, ponieważogranicza się do wymie-
nionych tkanek wychodzących tylko
z jednego listka zarodkowego, a sątrzyi
mezoderma, egzoderma, endoderma.
ona jest w tym układzie mezodermal-
nym. Trudno powiedzieć, czy od początku
jest wyspecjalizowana, ale specjalizuje
się w trakcie ontogenezy. Ma sterowaną
odnowę w zależności od potrzeb organi-
zmu i prawdopodobnie w ramach rezerwu-
aru tkankowego zamienia zużyte komórki,
które posiada każdy narząd, takjak każdy
kreuje własne rezerwuary tkankowe.
A komórka mezenchymalna czy w ogóle
komórki szpikowe są pośrednikami róż-
nych miejsc odnowy. Wydaje się, ze zasilają
cały organizm, ale nie są panaceum.
Jaka jest różnica np. między komórkami
macierzystymi z jamy ustnej i komór-
kami spoza niej?

Ne czuję się ekspertem w tym zakre-
sie, ponieważ głowa ma bardzo skompli-
kowany mechanizm rozwojowy. Mamy
tam pomieszanie z poplątaniem, jeśli cho-
dzi o komórki macierzyste. Kazda z nich
w swoim regionie pomaga w regeneracji,

ale na małą skalę, i potencjał komórek
mezenchymalnych z jamy ustnej czy
w ogóle głowy jest dotąd niespecjalnie
zbadany, ale to fantastyczny rezerwuar.
Literatura na ten temat jest w Polsce zni-
koma. A zainteresowanie zaczyna nara-
stać ze względu na społeczeństwo, które
starzeje się, a raczej dłużej żyje, bo pro-
cesy starzenia są dzisiaj powstrzymywane
i taka biologiczna definicja przestała być
właściwa. Rośnie liczba ludzi zainteresowa-
nych dobrą jakością zycia' lmplantologia
powyżej 80 roku życia stała się normalną
rzeczą, a posiłkowanie się komórką macie-
rzystąprzyczyni się do jej upowszechnie-
nia.
Czy odkryłeś' jak powstrzymać pro-
cesy starzenia?

To obecnie jedno z większych wyzwań.
Wszyscy o to pytają. Mamy genetyczne
tropy, które chcemy przyłoŻyc w stosunku
do precyzyjnie określonego WZoru 9eno-
mowego komórki macierzystej. Niektórzy
ludzie dobrze przyjmują komórki macie-
rzyste wzięte od pacjenta W tym 5amym
wieku co przyjmujący, przetworzone
w warunkach laboratoryjnych, i potrafią
wytworzyć dośc duże źrodło' l są osobnicy
W tym samym wieku, którzy nie potrafią tej
komórki propagować nawet w warunkach
in vitro. Trudno powiedzieć, które zmiany
9enomowe odpowiadają za starzenie się
komórki macierzystej, ale nie mam wąt-
pliwości' że to zostanie zidentyfikowane
i wychwycone.

... iotrzymamy ampułkę do użycia?
Nie ampułkę, ale swój wzór genetyczny,

który będzie można powielać, a powielony
w kontrolowanych warunkach doprowa-
dzi do odnowy narządowej na kazdym
etapie' przy czym łatwiej wyobrazić sobie
jeden solidny narząd _ organoid, zbudo-
wany z określonego ciała, a dużo trudniej
narządy bezpostaciowe, np. krew. orga-
noidy zwierzęce juz powstają w pracow_
niach. Mają około 30olo wydolności w sto-
sunku do narządu fizjologicznego, ale to
już coś. Wyobrazamy sobie, że poźniej, przy
pomocy nanotechnologii, będziemy mogli
wrzucić do organizmu 9enom naprawiaczy,
nanocząstki przykleją się w miejsca rozpo-
znane jako prowadzące do procesu pato-
logicznego izajmą się ich naprawą. Będzie
to rodzaj inżynierii genetycznej, połączo-
nej z narzędzia mi na notech nologicznymi,
więc chodzi o działania na poziomie sub-
mikroskopowym _ mniejszym niż komórka.
lstnieją już nanologiczne hity W postaci
kamerek, które np. wprowadzamy do wnę-
trza przez połknięcie i otrzymujemy obraz
przewodu pokarmowego. To zostanie roz-
powszechnione. lngerencji na poziomie
makroskopowym będzie coraz mniej, a na
poziomie su bmikroskopowym coraz więcej'


