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Streszczenie
Komórki macierzyste (KM) posiadają dwie główne 

cechy: zdolność do nieograniczonej liczby podziałów 
oraz różnicowania się do innych typów komórek. Ze 
względu na pochodzenie KM dzielimy na: embrionalne, 
somatyczne i progenitorowe. Współcześnie, zastosowa-
nie w różnych dziedzinach medycyny mają komórki ma-
cierzyste dojrzałych tkanek. W okulistyce wykorzysty-
wane są rąbkowe komórki macierzyste (RKM). W Polsce 
zabiegi przeszczepów RKM wykonuje się od 6 lat. Naj-
częstszym wskazaniem do takiego zabiegu są stany po 
oparzeniach chemicznych. Urazy chemiczne charaktery-
zują się różnymi objawami, w zależności od działającej 
substancji wywołującej oparzenie (kwas, zasada).

W pracy przedstawiamy wyniki leczenia niewydol-
ności RKM rogówki po przeprowadzeniu zabiegu prze-
szczepu autologicznego KM z rąbka rogówki oka towa-
rzyszącego.

Prezentujemy trzy przypadki kliniczne pacjentów po 
oparzeniach chemicznych, u których doszło do niewy-
dolności RKM, zarastania rogówki spojówką i obniżenia 
ostrości wzroku. Metodą leczenia był przeszczep RKM. 
Do przeszczepu wykorzystano RKM pozyskane ze zdro-
wego oka pacjenta (przeszczep autologiczny). Zabieg 
operacyjny składał się z trzech etapów: pozyskanie tkan-
ki zawierającej RKM ze zdrowego oka pacjenta, przygo-
towanie niszy dla przeszczepianej tkanki w oku uszko-
dzonym, przyszycie tkanki zawierającej RKM. Ponadto 
wykonano dodatkowe zabiegi operacyjne: przeszczep 
błony owodniowej oraz plastykę worka spojówkowego.

Po zabiegu i podczas całego okresu obserwacji na-
stąpiła poprawa ostrości wzroku. Stwierdzono poprawę 
przezierności rogówki oraz ruchomości gałki ocznej, 
a także widoczne efekty kosmetyczne.
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Summary
Stem cells (SC) have two main abilities: they are ca-

pable of potentially unlimited number of divisions and 
differentiating into diverse cell types. One of the criteria 
of stem cells classification is their origin, by which we 
can distinguish embryonic stem cells, adult stem cells 
and progenitor cells. Tissue-specific adult stem cells 
have the widest use in different medical disciplines. SC 
treatment is becoming an important part of ophthalmolo-
gy, where limbal stem cells (LSC) are being used. In Po-
land LSC transplantations have been practiced for about 
6 years. The most common indication for the treatment 
are chemical burns – injuries characterized by different 
symptoms depending on the nature of the reacting sub-
stance (acid, alkali).

Report of three LSC deficiency cases after perfor-
ming autologic transplantation of SC taken from corneal 
limbus of the healthy fellow eye.

Three patients after chemical burns, who developed 
LSC deficiency, overgrowth of cornea by conjunctiva 
and visual acuity decrease. In such cases LSC transplan-
tation is known to be the only effective method of treat-
ment. The material used for the graft was LCS from the 
fellow healthy eye (autologic transplantation). The treat-
ment was composed of three stages: procurement of LCS 
tissue from the fellow healthy eye, preparation of surgi-
cal lodge for the graft in the damaged eye, implantation 
of tissue containing LCS. Also some additional surgical 
procedures have been made such as: amniotic membrane 
transplantation and conjunctival sac reconstruction.

Surgical treatment resulted in significant improve-
ment in visual acuity, better corneal transparency and 
improvement in eyeball movement observed during the 
study. Also a visible cosmetic effect has been obtained.

TranSplanTaCJa rąbKowyCh KoMóreK MaCierzySTyCh 
w Terapii oparzeń CheMiCznyCh GałKi oCzneJ

TranSplanTaTion of liMbal STeM CellS in Therapy of 
CheMiCal burnS of eyeball


