
Abstrakt 

Krvetvorné kmenové a progenitorové buňky jsou nezbytné pro celoživotní produkci krevních 

buněk. Analyzovali jsme buněčný cyklus a intenzitu produkce těchto buněk v myší krvetvorné 

tkáni. Značení buněk syntetizujících DNA dvěma tymidinovými analogy, optimalizované pro 

in vivo použití, umožnilo stanovit rychlost, s jakou buňky vstupují do G2-fáze buněčného cyklu, 

výpočet délky trvání S-fáze a průměrné délky buněčného cyklu v Sca-1+ a Sca-1-  subtypech 

krvetvorných kmenových a progenitorových buněk. Diploidní buňky, které byly označeny 

v průběhu S-fáze předchozího buněčného cyklu, byly využity pro stanovení rychlosti, se kterou 

tyto buňky vstupují do G1-fáze buněčného cyklu. Tyto naše analýzy ukázaly významný rozdíl v 

sebeobnovném a diferenciačním charakteru buněčného dělení Sca-1+ a Sca-1- buněk. Po 

rozdělení Sca-1+ buněk asi polovina nově vzniklých buněk ztratila Sca-1, což odpovídá 

asymetrickému dělení. Oproti tomu, Sca-1- buňky se dělily sebeobnovným symetrickým 

dělením. Tyto nové údaje nám dále umožnily odhadnout rychlosti buněčných produkcí 

v Sca-1+  buňkách a v 3 subtypech Sca-1- buněk.  

V druhé části studie jsme se zaměřili na erytroidní diferenciaci kmenových a progenitorových 

buněk. Zavedli jsme nový způsob identifikace erytroidních progenitorů a prekurzorů v kostní 

dřeni a sledování průběhu jejich diferenciace. Tyto analýzy jsou založeny na měnící se expresi 

dvou povrchových znaků, c-Kit (receptor pro stem cell factor) a CD71 (transferinový 

receptor 1) na buňkách kostní dřeně, které byly zbaveny granulocytů, monocytů, lymfocytů a 

Sca-1+ buněk. V buňkách vyznačujících se vysokou expresí c-Kit jsme prokázali časné erytroidní 

progenitory schopné tvořit kolonie BFU-E a CFU-E. Tato schopnost byla silně snížena 

v c-Kit+ buňkách s nejvyšší expresí CD71. Na buňky obsahující BFU-E a CFU-E erytroidní 

progenitory navazuje stadium proerytroblastu, které stále intenzivně exprimuje c-Kit při 

současné vysoké expresi CD71. Analýzou buněčného cyklu bylo zjištěno, že následná 

diferenciace proerytroblastů do bazofilních erytroblastů se odehrává v průběhu jediného 

buněčného cyklu a to převážně v jeho S-fázi. V průběhu této S-fáze buňky udržují vysokou 

expresi CD71,  rychle ztrácejí c-Kit receptor  a zvyšují expresi erytroidního znaku Ter119. 

Metodika dvojitého značení buněk syntetizujících DNA pomocí EdU a BrdU, společně 

se zastavením buněk v stadiu metafáze kolchicinem, umožnily jedinečný náhled do dynamiky 

proliferace a diferenciace časných progenitorů a prekurzorů červených krvinek. 


