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Leczenie niewydoLności rąbkowych komórek  
macierzystych − aktuaLny stan wiedzy

treatment of LimbaL stem ceLL deficiency −  
the current state of knowLedge
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Streszczenie 
Niewydolność    rąbkowych   komórek    macierzy-

stych (limbal stem cell deficiency − LSCD) to stan,  
w    którym    zaburzenie    funkcji    tych    komórek    pro- 
wadzi    do    przetrwałego    ubytku    nabłonka    rogówki, 
a w konsekwencji do zastąpienia go nabłonkiem spo-
jówkowym. Utrata przezroczystości rogówki z tym 
związana prowadzi do utraty ostrości wzroku. Wyróż- 
niamy wrodzoną i nabytą postać niewydolności rąb- 
kowych komórek macierzystych. LSCD może być  
jedno- lub obustronna, a także częściowa bądź cał- 
kowita.

Jedyną skuteczną metodą leczenia tej choroby  
jest przeszczep rąbkowych komórek macierzystych. 
Obecnie wykonywane procedury chirurgiczne, wyko- 
rzystywane w leczeniu LSCD, obejmują CLAL (con-
junctival limbal allograft − przeszczep tkanki rąb- 
kowo-spojówkowej), CLET (cultivated limbal epithe- 
lial transplantation − przeszczep hodowanych in  
vitro komórek nabłonkowych) oraz SLET (simple  
limbal epithelial transplantation − przeszczep roz- 
drobnionej    tkanki    rogówkowo-rąbkowej).    Komórki  
wykorzystywane do przeszczepu mogą pochodzić od  
pacjenta (przeszczepy autologiczne) bądź od dawcy 
(przeszczepy    allogeniczne).

Opracowanie technik hodowli rąbkowych komó- 
rek macierzystych umożliwiło uzyskanie wystarczają- 
cej liczby komórek z niewielkiego fragmentu rąbka  
rogówki. Głównym ograniczeniem stosowania proce-
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Summary
Limbal Stem Cell Deficiency (LSCD) is a condi- 

tion in which the dysfunction of those cells leads 
to a permanent loss of corneal epithelium and, con- 
sequently, its replacement by conjunctival epithelium. 
Associated loss of corneal transparency leads to a de- 
crease in visual acuity. We distinguish a congenital  
and an acquired form of limbal stem cell deficeincy. 
LSCD can be unilateral or bilateral, as well as partial  
or  total. 

The only effective treatment for this disorder is  
limbal stem cell transplantation. Current surgical 
procedures used in the treatment of LSCD include  
CLAL (conjuncitval limbal allograft), CLET (cultivated  
limbal epithelial transplantation) and SLET (simple  
limbal epithelial transplantation). Stem cells for trans- 
plantation can be derived from the patient (auto- 
logous transplants) or from a donor (allogeneic trans-
plants). 

The development of techniques for limbal stem  
cell culture has made it possible to obtain a suffi- 
cient number of cells from a small fragment of the  
corneal limbus. Economic considerations are the  
main limitation to the use of the CLET procedure.  
The high cost of cell culture narrows down the ap- 
plication of that procedure to selected specialized  
hospitals. Observational studies, both prospective and 
retrospective, have confirmed the efficacy of limbal  
stem  cell  transplantation  in  the  treatment  of  LSCD. 
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dury CLET są względy ekonomiczne. Wysoki koszt  
hodowli komórek zawęża zastosowanie tej procedury  
do wybranych specjalistycznych ośrodków. W bada- 
niach obserwacyjnych, zarówno prospektywnych, jak 
i retrospektywnych, potwierdzono skuteczność prze-
szczepu rąbkowych komórek macierzystych w lecze- 
niu LSCD. 

W niedawno opublikowanej metaanalizie porów- 
nano wyniki leczenia przy pomocy technik: CLAU  
(conjunctival limbal autografting − przeszczep au- 
tologiczny    tkanki    rąbkowo-spojówkowej),    SLET 
oraz CLET jednostronnego LSCD spowodowanego 
przede wszystkim oparzeniami chemicznymi (88%). 
Autorzy stwierdzili wyższą skuteczność pod wzglę-
dem anatomicznym i funkcjonalnym procedury prze-
szczepu    autologicznego    tkanki    rąbkowo-spojówko- 
wej    CLAU    (odpowiednio    81%    oraz    74,4%)    oraz  
SLET    (78%;    68,6%)    względem    procedury    CLET  
(61,4%; 53%;).

Ze    względu    na    różnice    pomiędzy    badaniami  
w zakresie przedoperacyjnego stopnia zaawansowa- 
nia    niewydolności    rąbkowych    komórek    macierzy-
stych, chorób towarzyszących, liczby pacjentów, cza- 
su obserwacji oraz braku: standaryzacji metod, sub- 
stancji nośnikowych i schematu immunosupresji po- 
równanie poszczególnych technik na podstawie do- 
tychczas  przeprowadzonych  badań  jest  utrudnione.

A recently published meta-analysis compared 
the results of treatment of unilateral LSCD, mainly  
caused by chemical burns (88%), with the following 
techniques: CLAU, SLET and CLET. The authors  
reported a higher effectiveness, both in anatomical  
and functional terms, of CLAU (81% and 74.4%,  
respectively), and SLET (78%; 68.6%) as compared 
to  the  CLET  procedure  (61.4%;  53%). 

Due to differences between studies regarding  
the preoperative severity of limbal stem cell defi- 
ciency, concomitant diseases, the number of patients,  
observation time, and the lack of standardization of  
methods, carrier substances and an immunosuppress- 
ive scheme, it is difficult to compare the individual  
techniques  based  on  the  studies  conducted.
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