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Abstrakt 

Opioidy patria k jedným z najstarších analgetík využívaných k tíšeniu bolesti. Okrem 

liečebných vlastností však majú aj negatívne vedľajšie účinky, medzi ktoré patrí zhoršená 

regenerácia tkanív. Dá sa preto predpokladať, že by opioidy mohli mať negatívny vplyv na 

kmeňové bunky podieľajúce sa na procese hojenia. Jednou z populácii kmeňových buniek, 

ktoré sa účastnia na regenerácii poranení, sú mezenchymálne kmeňové bunky (mesenchymal 

stem cells, MSC). MSC sú nediferencované, multipotentné bunky, nachádzajúce sa skoro vo 

všetkých tkanivách. Majú imunoregulačné vlastnosti a sú schopné migrácie do miesta zápalu 

alebo poranenia, kde napomáhajú k regenerácii tkanív. Preto bolo cieľom práce zhodnotiť 

vplyv morfínu a metadónu na funkčné vlastnosti a migráciu MSC. Bolo merané pôsobenie 

týchto opioidov na metabolickú aktivitu MSC ako aj ich vplyv na expresiu a produkciu 

imunoregulačných molekúl a rastových faktorov. Analyzovaný bol  ich účinok na regulačné 

vlastnosti MSC pôsobiacich na bunky prirodzenej alebo adaptívnej imunity in vitro. 

Hodnotený bol vplyv morfínu na expresiu adhezívnych molekúl MSC. Taktiež bolo skúmané 

jeho pôsobenie na migračné vlastnosti systémovo podaných exogénnych MSC in vivo 

v myších modeloch. Analyzovaná bola distribúcia MSC do jednotlivých orgánov po akútnom 

alebo chronickom podávaní morfínu ako aj migrácia MSC do miesta poškodenia. Výsledky 

ukázali, že opioidy vo vyšších koncentráciách znížili životnosť MSC ako aj expresiu 

a produkciu imunoregulačných molekúl a rastových faktorov. Ďalej mali opioidy inhibičný 

účinok na imunoregulačné vlastnosti MSC. Morfín znížil expresiu adhezivných molekúl 

MSC v závislosti na jeho koncentrácii. V myšom modeli po podaní morfínu došlo k zmenám 

v migrácii exogénnych MSC do orgánov a tiež migrácia týchto MSC do poškodenej kože 

bola znížená. Z toho vyplýva, že opioidy majú negatívny vplyv na funkčné vlastnosti MSC 

a to môže byť jedným z dôvodov, prečo dochádza k zníženému hojeniu tkanív po ich podaní. 

   

Kľúčové slová: Mezenchymálne kmeňové bunky, opioidy, imunoregulačné vlastnosti, 

migračné vlastnosti, cytokíny 
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Abstract 

Opioids are one of the oldest analgesics used to relieve pain. Besides their therapeutic 

properties, they also have negative side effects, which include impaired tissue regeneration. 

Therefore, it can be assumed that opioids also have a negative effect on stem cells which are 

responsible for tissue healing. One of stem cell populations involved in wound regeneration 

are mesenchymal stem cells (MSCs). MSCs are undifferentiated, multipotent cells that could 

be find in almost all tissues. They have immunoregulatory properties and they can migrate to 

the site of inflammation or injury where they contribute to healing of tissues. Therefore, the 

purpose of this thesis was to evaluate the effect of morphine and methadone on properties 

and migration of MSCs. Their effect on the metabolic activity of MSCs and also on the 

production of cytokines and growth factors was measured. The effect of these opioids on the 

immunoregulatory properties of MSCs acting on both innate and adaptive immune cells in 

vitro was studied. The effect of morphine on expression of adhesive molecules on MSCs was 

also examined. Furthermore, the effect of morphine on migration properties of systemically 

administered exogenous MSCs in vivo was investigated in mouse models. Distribution of 

MSCs to individual organs and to the site of injury was tested after acute or chronic 

administration of morphine. The results show that opioids in high concentrations have potent 

inhibitory effects on MSCs survival as well as their expression and production of 

immunoregulatory molecules and growth factors. Furthermore, opioids have an effect on 

immunoregulatory properties of MSCs. Morphine reduced the expression of adhesive 

molecules on MSCs. In a mouse model, there were changes in the migration of exogenous 

MSCs into organs after morphine administration and the migration of these MSCs into 

damaged skin was reduced as well. The results showed that opioids have a negative effect on 

the properties of MSC and this may be one of the reasons for a reduced tissue healing and 

regeneration observed after their administration. 

 

Key words: Mesenchymal stem cells, opioids, immunoregulatory properties, migratory 

properties, cytokines 
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Zoznam použitých skratiek 
 

A-MSC  adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, mezenchymálne kmeňové bunky 

  izolované z tukového tkaniva 

APC  allophycocyanin, alofykocyanín 

BM-MSC bone marrow-derived MSC, MSC izolované z kostnej drene 

CCL  C-C motif ligand, ligand chemokínu s C-C motívom 

CCR  C-C motif receptor, receptor chemokínu s C-C motívom 

cDNA  complementary deoxyribonucleic acid, komplementárna deoxyribonukleová  

  kyselina 

Con A  concanavalin A, konkanavalín A 

COX  cyclooxygenase, cyklooxygenáza 

CTL  cytotoxic T lymphocytes, cytotoxické T lymfocyty 

CTLA4  CTL-associated protein 4, proteín 4 spojený s CTL 

DC  dendritic cells, dendritické bunky 

ELISA  enzyme-linked immunosorbent assay 

eNOS  endothelial nitric oxide synthase, endoteliálna syntáza oxidu dusnatého 

FasL  Fas ligand 

FCS  fetal calf serum, fetálne teľacie sérum 

FITC  fluorescein isothiocyanate, fluoresceín izotiokyanát 

FMO  a fluorescence minus one control, FMO kontrola 

GAPDH glyceraldehyd dehydrogenase, glyceraldehyd dehydrogenáza 

HBSS  Hank´s balanced salt solution, Hankov pufrovací roztok 

HGF  hepatocyte growth factor, hepatocytárny rastový faktor 

iDC  immature DC, nezrelé DC 

IDO  indoleamin-2,3-dioxygenase, indolamín 2,3-dioxygenáza 

IFN-γ  interferon γ, interferón γ 

Ig  imunoglobulin, imunoglobulín 

IGF-1  insulin-like growth factor 1, inzulínu podobný rastový faktor 1 

IL  interleukin, interleukín  
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ILC  innate lymphoid cells, prirodzené lymfoidné bunky 

IL1-RA  IL1- receptor antagonist, antagonista IL-1 receptoru 

i.p.  intraperitoneal, intraperitoneálne 

i.v.  intravenous, intravenózne 

LPS  lipopolysacharid 

MACS  magnetic-activated cell sorting, magnetická separácia buniek 

M-CSF  macrophage-colony stimulating factor, faktor stimulujúci kolónie makrofágov 

mDC   mature DC, zrelé DC 

MHC  major histocompatibility complex, hlavný histokompatibilný komplex 

MSC   mesenchymal stem cells, mezenchymálne kmeňové bunky 

OR  opioid receptor, opioidný receptor 

PCR  polymerase chain reaction, polymerázová reťazová reakcia 

PDGF  platelate-derived growth factor, doštičkový rastový faktor 

PD-L1  programmed death-ligand 1, ligand programovanej bunečnej smrti 1 

PE  phycoerythrin, fykoerytrin 

PGE2  prostaglandin E2, prostaglandín E2 

RT-PCR real time PCR 

s.c.  subcutaneous, subkutánne 

SCF  stem cell factor, faktor kmeňových buniek 

SD  standard deviation, smerodajná odchýlka 

SDF-1α  stromal cell-derived factor 1α, faktor bunečného stromatu 1 α 

TGF-β  transforming growth factor β, transformujúci rastový faktor β 

Th  helper T lymfocytes, pomocné T lymfocyty 

TLR  toll-like receptor 

TNF-α  tumor necrosis factor α, faktor nádorovej nekrózy α 

Treg  regulatory T lymfocytes, regulačné T lymfocyty 

VEGF  vascular endotelial growth factor, vaskulárny endoteliálny faktor  
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1. Úvod 

 Opioidy majú významnú úlohu pri tíšení bolesti jak akútnej, tak chronickej. Ich 

užívanie vyvoláva aj množstvo nežiadúcich účinkov. Jedným z nich je navodenie tolerancie, 

ktorá vzniká už po 4 až 6 týždňoch užívania opioidov. Ďalším negatívnym účinkom je 

hyperalgésia, kedy sa pacientom paradoxne zvýši citlivosť na bolesť. Pri dlhodobom užívaní 

sa môže vytvoriť závislosť. Zo štatistiky vyplýva, že v Českej republike je približne 48 000 

ľudí závislých na opioidoch a 100 ľudí z toho ročne umiera na predávkovanie. Bolo tiež 

dokázané, že morfín má negatívny vplyv na rôzne bunečné populácie, napríklad bunky 

imunitného systému a kmeňové bunky. Metadón je synteticky vyrobený opioid, ktorý sa 

používa pri substitučnej liečbe u drogovo závislých po vysadení morfínu. Má menej 

negatívnych účinkov na organizmus a na nervový systém v porovnaní s morfínom. Jeho 

pôsobenie na bunky imunitného systému a na kmeňové bunky zatiaľ nebolo dostatočne 

preskúmané. Po dlhodobom užívaní opioidov bolo pozorované spomalené hojenie rán. To by 

mohlo znamenať, že opioidy majú negatívny účinok na kmeňové bunky vrátane 

mezenchymálnych kmeňových buniek (mesenchymal stem cells, MSC), ktoré 

napomáhajú regenerácii tkanív.  

 MSC sa podieľajú na regeneračnom procese hlavne svojím imunoregulačným 

a protizápalovým pôsobením na bunky prirodzenej aj adaptívnej imunity v mieste 

poškodenia, kde preferenčne migrujú. Okrem toho MSC produkujú mnoho cytokínov, 

rastových a trofických faktorov a na hojení sa môžu zúčastniť aj priamou diferenciáciou na 

potrebný bunečný typ. Na všetky ich vlastnosti môžu vplývať opioidy buď priamo alebo 

nepriamo cez pôsobenie na nervový systém. 
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2. Cieľ práce 

 Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv morfínu a metadónu na imunoregulačné 

vlastnosti myších MSC, medzi ktoré patrí protizápalová regulácia buniek prirodzenej 

aj adaptívnej imunity. Boli študované zmeny v produkcii cytokínov aj zmeny v expresii 

povrchových molekúl u stimulovaných slezinných buniek po kultivácii s MSC, ktoré boli 

ovplyvnené morfínom alebo metadónom in vitro. Stanovené boli aj zmeny v expresii 

povrchových markerov u stimulovaných peritoneálnych buniek v prítomnosti MSC 

ovplyvnených opioidmi. Bol testovaný vplyv týchto opioidov na metabolickú aktivitu MSC 

ako aj na ich produkciu cytokínov a rastových faktorov a expresiu génov pre tieto molekuly 

aj pre imunomodulačné molekuly. Detekované boli tiež zmeny v expresii fenotypových 

a adhezívnych molekúl MSC, ktoré boli ovplyvnené opioidmi. Ďalej boli zisťované rozdiely 

v pôsobení morfínu a metadónu na MSC. Ďalším cieľom bolo zistiť, aký bude akútny alebo 

chronický vplyv morfínu na migračné vlastnosti exogénnych MSC podaných systémovo 

v myšom modeli. Testovaný bol vplyv morfínu na migráciu týchto MSC do orgánov ako aj 

do miesta poškodenia. 
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3. Literárny prehľad 

3.1.  Mezenchymálne kmeňové bunky 

 MSC sú multipotentné nediferencované kmeňové bunky pochádzajúce z mezodermu, 

ktoré sa dokážu sebeobnovovať a môžu diferencovať na rôzne bunečné typy mezodermálnej 

línie, ale dokážu aj transdiferencovať na ostatné bunečné typy napríklad hepatocyty (Shi 

et al. 2020), neuróny alebo astrocyty (Hernandez et al. 2020). Prvýkrát boli popísané 

Friedensteinom et al. v roku 1974, ktorí pozorovali ich diferenciáciu na adipocyty, 

chondrocyty a osteoblasty (Friedenstein et al. 1974). Doteraz nebol objavený jednotný 

špecifický znak, ktorý by bol charakteristický len pre MSC, preto výbor pre mezenchymálne 

a tkanivové kmeňové bunky Medzinárodnej spoločnosti pre bunkovú terapiu navrhol 

minimálne kritéria na určenie ľudských MSC. Tieto bunky musia byť adherentné k plastu za 

štandardných podmienok a musia exprimovať povrchové markery: diferenciačný antigén 

(cluster of differentiation, CD) CD73, CD105 a CD90. Nesmú exprimovať povrchové 

markery hematopoetických buniek CD45, CD34, CD14, CD11b, CD79α, CD19 a HLA-DR. 

Ďalej musia byť schopné diferencovať na osteoblasty, chondrocyty a adipocyty in vitro 

(Dominici et al. 2006).  

 MSC sa nachádzajú skoro vo všetkých tkanivách, sú relatívne ľahko izolovateľné a 

kultivovateľné. Najviac využívaným zdrojom MSC je kostná dreň (Friedenstein et al. 1974). 

Ďalšími zdrojmi sú tukové tkanivo (Zuk et al. 2001), krv z pupočnej šnúry (Lee et al. 2004), 

placenta (In´t Anker et al. 2004), Wartonov rôsol (Troyer and Weiss 2008) a zubná dreň 

(Gronthos et al. 2000). MSC sa podieľajú na hojení rán (Squillaro et al. 2016) a taktiež majú 

schopnosť migrovať do miesta zápalu alebo poranenia (Leibacher and Henschler 2016). 

Produkciou mnohých cytokínov, rastových a trofických faktorov ovplyvňujú bunky 

prirodzenej aj adaptívnej imunity (Hu et al. 2020). Tieto vlastnosti robia z MSC vhodný 

prostriedok pre využitie v regeneračnej medicíne a bunečnej terapii (Squillaro et al. 2016). 

3.1.1. Imunoregulačné vlastnosti MSC 

 MSC vykazujú silné protizápalové a imunosupresívne účinky ak je imunitný systém 

nadmerne stimulovaný. Ak je imunitný systém nedostatočne aktivovaný, MSC podporujú 

zápal (Aggarwal and Pittenger 2005). Na modulovaní imunitnej odpovede sa MSC podieľajú 

rozpoznávaním rôznych signálov nebezpečia prostredníctvom toll-like receptorov (TLR). 
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MSC exprimujú rôzne TLR na svojom povrchu v závislosti na tom, z akého tkaniva sú 

izolované (Delarosa et al. 2012). Aktivácia MSC pomocou TLR3 vyvolá protizápalový 

fenotyp, kdežto aktivácia pomocou TLR4 vyvolá zápalový fenotyp (Waterman et al. 

2010).Tieto fenotypy MSC sa líšia v produkcii cytokínov, chemokínov a imunomodulačných 

faktorov, ale aj expresiou adhezívnych molekúl na svojom povrchu. Ďalším činiteľom, ktorý 

sa podieľa na zmene fenotypu MSC je mikroprostredie, v ktorom sa nachádzajú. MSC 

pôsobia na bunky imunitného systému prostredníctvom priameho bunečného kontaktu alebo 

produkciou rôznych rozpustných faktorov. V prítomnosti interferónu γ (IFN-γ) 

alebo interleukínu (IL) 4 MSC znižujú produkciu IL-10 B regulačnými lymfocytmi (Holan 

et al. 2016). Po stimulácii IFN-γ, MSC exprimujú na svojom povrchu Fas ligand (FasL), 

ktorý sa viaže na Fas receptor T lymfocytov a spôsobuje ich apoptózu (Bulati et al. 2020). 

MSC taktiež podporujú zmenu fenotypu makrofágov typu 1 na makrofágy typu 2 (Regmi et 

al. 2019). Regulačným vplyvom na  bunky imunitného systému sa MSC podieľajú na hojení 

tkanív. Na regenerácii má podiel aj ich cielená migrácia do miesta zápalu alebo poškodenia, 

kde produkujú širokú škálu cytokínov a rastových faktorov (Squillaro et al. 2016). Týmito 

schopnosťami MSC zabraňujú aktivácii T lymfocytov a vytvárajú tolerogénne prostredie 

v priebehu regenerácie poškodení, čo prispieva k udržovaniu imunitnej homeostázy (Ma et 

al. 2014). Z toho vyplýva, že MSC môžu znižovať reaktivitu T a B buniek a taktiež 

dendritických buniek (dendritic cells, DC), makrofágov, NK (natural killer) buniek aj 

ostatných buniek imunitného systému. MSC sa podieľajú aj na znížení produkcie cytokínov 

týmito bunečnými populáciami (Li et al. 2019). 

3.1.2. Imunomodulačné molekuly MSC 

  MSC majú schopnosť regulovať bunky prirodzenej aj adaptívnej imunity (Obrázok 

1). Exprimujú a produkujú mnoho imunomodulačných molekúl napríklad prostagladín E2 

(PGE2), indolamín-2,3-dioxygenázu (indoleamin 2,3-dioxygenase, IDO), IL-6, 

transformujúci rastový faktor β (transforming growth factor, TGF-β) aj hepatocytárny 

rastový faktor (hepatocyte growth factor, HGF). Tieto molekuly modulujú imunitnú 

odpoveď. Pôsobením HGF na DC sa znižuje ich schopnosť aktivovať pomocné T lymfocyty 

(T helper cells, Th) typu 1, lebo u nich dochádza k zníženiu expresie kostimulačných 

molekúl CD80 a CD86 (Rutella et al. 2006). HGF sa podieľa aj na stimulácii T regulačných  
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Obrázok 1: Imunoregulačné vlastnosti MSC. MSC regulujú bunky prirodzenej aj adaptívnej imunity. 

Sekréciou PGE2 znižujú proliferáciu B lymfocytov a ich diferenciáciu na plazmatické bunky. MSC 

v prítomnosti IFN-γ znižujú proliferáciu cytotoxických T lymfocytov (CTL) a zvyšujú produkciu 

IL-4. Produkciou IDO znižujú aktiváciu T lymfocytov a podporujú ich diferenciáciu na Treg. 

V prítomnosti IFN-γ MSC znižujú proliferáciu a cytotoxicitu NK buniek. Produkciou PGE2, IL-6, 

IL-10, TGF-β MSC znižujú diferenciáciu monocytov na nezrelé dendritické bunky (iDCs) 

a produkciou HGF, TGF-β a PGE2 znižujú ich aktiváciu a maturáciu na zrelé dendritické bunky 

(mDCs) (prevzaté z Nauta et al. 2007). 

lymfocytov (regulatory T cell, Treg), ktoré produkujú IL-10, čím potlačujú rozvoj 

autoimunitných ochorení (Benkhoucha et al. 2010). MSC produkciou HGF vytvárajú 

rovnováhu medzi Th17 a Treg populáciami (Chen et al. 2020). TGF-β produkovaný MSC 

stimuluje Treg (Kushwah et al. 2010), znižuje maturáciu DC (Ghandi et al. 2007) a potlačuje 

aktiváciu Th17 (Romagnani 2008). PGE2 produkovaný MSC je tiež významným 

imunomodulátorom. PGE2 je produkovaný cyklooxygenázou (COX) 1, ktorá sa vyskytuje 

v konštitutívnej forme, aj COX2, ktorá sa vyskytuje v inducibilnej forme, z kyseliny 

arachidonovej uvoľňovanej z membránových fosfolipidov. Vo fibrotickom modeli PGE2 

potlačuje fibrózu a znižuje produkciu zápalových cytokínov produkovaných makrofágmi 

typu 1 (Wen et al. 2018). IDO exprimovaná MSC inhibuje zápal a potlačuje rozvoj 

autoimunity tým, že znižuje proliferáciu T lymfocytov (Li et al. 2019). Tento mechanizmus 

je založený na tom, že IDO katalyzuje tryptofán, čo je esenciálna aminokyselina pre 
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proliferáciu T lymfocytov (Bӧttcher et al. 2016). MSC exprimujú molekuly hlavného 

histokompatibilného komplexu (major histocompatibility complex, MHC) prvej triedy, ale 

nie MHC-II. Ukázalo sa, že MSC po stimulácii IFN-γ in vitro aj in vivo môžu začať 

exprimovať molekuly MHC-II (Romieu-Mourez et al. 2007). Neexprimujú však 

kostimulačné molekuly CD80, CD86 ani CD40 (Le Blank et al. 2003). 

3.1.2.1. Interakcia MSC s T lymfocytmi  

 MSC modulujú aktiváciu a funkciu T lymfocytov pomocou priameho bunečného 

kontaktu alebo expresiou a produkciou rôznych faktorov ako je IDO, PGE2, IL-10 a TGF-β. 

Pri začínajúcom zápale sú hladiny zápalových cytokínov faktoru nádorovej nekrózy α  (tumor 

necrosis factor α, TNF-α) a IFN-γ nízke a nedostatočne stimulujú MSC k sekrécii IDO, takže 

MSC podporujú imunitnú odpoveď (Li et al. 2012). Aktivácia väčšieho množstva T 

lymfocytov vedie k zvýšenej produkcii IFN-γ a TNF-α, tým dôjde k aktivácii MSC a tie 

sekréciou IDO znižujú proliferáciu T lymfocytov a indukujú diferenciáciu na Treg (Wang et 

al. 2014).  

 Proliferácia a cytotoxicita γδ T buniek je inhibovaná MSC, ktoré regulujú ich 

cytokínovú produkciu pomocou expresie FasL a ligandu spojeného s faktorom nádorovej 

nekrózy indukujúcim apoptózu (Liu et al. 2015). MSC izolované z alveolárnych kostí 

pôsobia inhibične na proliferáciu a aktiváciu T lymfocytov produkciou IL-6 a PGE2, ale aj 

priamym bunečným kontaktom Fas/FasL cestou (Cao et al. 2020). Konštitutívnou expresiou 

molekuly ligandu 1 programovanej bunečnej smrti (programed cell death ligand 1, PD-L1) 

na povrchu MSC, ktorá sa viaže na receptor PD-1 exprimovaný na aktivovaných 

T lymfocytoch dochádza k ich apoptóze (Bulati et al. 2020). Produkciou PGE2 a IL-10 MSC 

zvyšujú expresiu proteínu 4 spojeného s CTL (CTL-associated protein 4, CTLA-4) 

na bunečnom povrchu T lymfocytov, ktorý je po naviazaní ligandu zodpovedný za inhibíciu 

imunitnej odpovedi týmito bunkami. MSC taktiež znižujú produkciu IFN-γ a TNF-α T 

lymfocytmi (De la Rosa-Ruiz et al. 2019). 

 MSC ovplyvňujú aj NKT bunky. Ich proliferácia je inhibovaná pri kultivácii s MSC 

mechanizmom závislým na PGE2. Produkcia zápalových cytokínov TNF-α a IFN-γ NKT 

bunkami je tiež inhibovaná MSC. Expresia apoptických ligandov na povrchu NKT je zvýšená 

pôsobením MSC, čím dochádza k apoptóze NKT buniek a je znížená ich cytotoxicita (Gazdic 

et al. 2018). Milosavljevic et al. (2017) dokázali, že po systémovom podaní exogénnych 
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MSC do myšieho modelu akútnej hepatitídy, dôjde k zníženiu proliferácie NKT buniek na 

základe parakrinného pôsobenia IDO produkovanej MSC. Taktiež dôjde k zníženiu 

koncentrácie zápalového cytokínu IL-17 v sére a k zvýšeniu IL-10, čo vedie k inhibícii 

aktivácie zápalových NKT buniek a k stimulácii NKT regulačných buniek.  

3.1.2.2. Modulácia funkcie B lymfocytov pomocou MSC 

 Myšie MSC inhibujú proliferáciu stimulovaných B lymfocytov in vitro (Augello 

et al. 2005). Bola dokázaná aj inhibícia aktivácie a produkcie imunoglobulínu (Ig) G 

B lymfocytmi (Deng et al. 2005). MSC inhibujú proliferáciu, aktiváciu a diferenciáciu B 

lymfocytov na plazmatické bunky in vitro nepriamo, pôsobením na T lymfocyty, ktoré sú pre 

úplnú aktiváciu B lymfocytov potrebné (Rosado et al. 2015). Bola dokázaná aj inhibícia 

proliferácie a diferenciácie B lymfocytov na plazmocyty a indukcia B regulačných 

lymfocytov pôsobením antagonistu receptoru IL-1 (IL-1 receptor antagonist, IL-1RA) 

exprimovaného na MSC (Luz-Crawford et al. 2016). MSC izolované z kostnej drene 

inhibujú chemotaktickú funkciu B lymfocytov (Corcione et al. 2006). Pacienti s refraktérnou 

chronickou reakciou štepu proti hostiteľovi po liečbe MSC vykazujú vyšší počet B 

regulačných lymfocytov produkujúcich protizápalový cytokín IL-10, čím dochádza 

k zlepšeniu priebehu ochorenia. MSC modulujú  diferenciáciu B buniek na B regulačné 

lymfocyty produkciou IDO (Peng et al. 2015). 

3.1.2.3. Vplyv MSC na bunky prirodzenej imunity 

 Bolo dokázané, že MSC inhibujú funkciu, vyzrievanie a diferenciáciu DC in vitro 

(Chen et al. 2013). MSC pôsobia na DC priamym bunečným kontaktom alebo produkciou 

solubilných faktorov (Cahill et al. 2015). In vitro MSC tiež znižujú produkciu zápalových 

cytokínov TNF-α, IFN-γ, IL-12 DC a naopak, produkcia protizápalových cytokínov ako 

IL-10 je zvýšená (Favaro et al. 2016). Inhibíciou maturácie DC sa MSC nepriamo podieľajú 

na znížení proliferácie cytotoxických T lymfocytov (cytotoxic T lymphocytes, CTL) (Beyth 

et al. 2005) a Th1 buniek (Consentius et al. 2015). 

 MSC potlačujú proliferáciu NK buniek, ktoré patria do skupiny prirodzených 

lymfoidných buniek (innate lymphoid cells, ILC) 1, riadenú IL-2 alebo IL-15 a produkciou 

IFN-γ in vitro. Táto inhibícia je založená na produkcii rozpustných faktorov MSC, ale aj na 

bunečnom kontakte s NK bunkami (Sotiropoulou et al. 2006). Inhibícia založená na 

bunečnom kontakte súvisí s TLR4 exprimovaným na MSC (Najar et al. 2018). Na supresii 
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expresie týchto receptorov sa podieľa hlavne PGE2 a IDO (Cui et al. 2016). MSC izolované 

z kostnej drene potlačujú zápal pečene v myšom modeli inhibíciou akumulácie a aktivácie 

NK buniek v mieste zápalu. NK bunky vykazujú zníženú expresiu sfingozín-1 fosfátového 

receptoru typu 5, dôležitého pre migráciu (Qu et al. 2017). Vývoj a diferenciácia ILC2 sú 

podporované receptorom α mezenterického rastového faktora odvodeného z doštičiek 

a glykoproteínom 38 exprimovanými na MSC (Koga et al. 2018). Kultivácia MSC s ILC3 in 

vitro v prítomnosti IL-2 zvyšuje proliferáciu a produkciu IL-22 týmito bunkami. MSC 

ovplyvňujú ILC3 hlavne medzibunečným kontaktom (van Hoeven et al. 2018).  

 Makrofágy majú dôležitú úlohu v prirodzenej imunitnej odpovedi a významne 

prispievajú k oprave tkaniva a regulácii zápalu. MSC sa v prítomnosti IFN-γ, TNF-α 

a lipopolysacharidu (LPS) aktivujú, čo spôsobí väčšiu produkciu COX2 a IDO a tieto 

molekuly sa podieľajú na polarizácii makrofágov na fenotyp M2 (Francois et al. 2012). 

Naopak ak sú hladiny IFN-γ a TNF-α nízke, MSC polarizujú makrofágy smerom 

k zápalovému typu M1, ktoré exprimujú kostimulačné molekuly a sekretujú IFN-γ a TNF-α, 

čím stimulujú T lymfocyty. Vysoké hladiny zápalových signálov spúšťajú mechanizmus 

spätnej väzby, ktorá aktivuje protizápalovú cestu (Le Blanc and Mougiakakos 2012) 

(Obrázok 3). Na stimulácii polarizácie makrofágov na M2 fenotyp sa podieľa aj IL-1RA  

Obrázok 3: Zápalový a protizápalový vplyv MSC na makrofágy. Pri vysokých hladinách zápalových 

cytokínov MSC produkujú IL-6, IDO, PGE2 a polarizujú monocyty na makrofágy protizápalového 

fenotypu M2, ktoré produkujú IL-10 a znižujú produkciu TNF-α a aktivujú Treg, ktoré tiež produkujú 

IL-10 a znižujú TNF-α, čím dochádza k protizápalovému efektu. Zápalový vplyv MSC v prítomnosti 

nízkych hladín zápalových cytokínov sa prejavuje stimuláciou polarizácie monocytov na zápalové 

makrofágy typu M1, tie produkujú IFN-γ a TNF-α a aktivujú T lymfocyty, ktoré tiež produkujú IFN-γ 

a TNF-α, čím dochádza k podporeniu zápalovej reakcie. Touto schopnosťou MSC vytvárajú 

homeostázu medzi imunitnou aktiváciou a supresiou (prevzaté z Regmi et al. 2019). 
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exprimovaný na MSC (Luz-Crawford et al. 2016). MSC izolované z pupočnej šnúry 

produkujú veľké množstvo laktátu, ktorý sa tiež podieľa na stimulácii diferenciácie 

monocytov na makrofágy typu M2 (Selleri et al. 2016).  

 MSC izolované z kostnej drene, Whartonového rôsolu a trabekulárneho kostného 

tkaniva potlačujú adhéziu neutrofilov k poškodenému endotelu spoluprácou s endoteliálnymi 

bunkami. Kondiciované médium z MSC stimulovaných TNF-α inhibuje migráciu 

neutrofilov do miesta poškodenia pôsobením IL-6 (Munir et al. 2016). MSC izolované 

z pupočnej šnúry po subkutánnej aplikácii do myšieho modelu atopickej dermatitídy 

zmierňujú toto ochorenie a produkciou TGF-β a PGE2 znižujú degranuláciu mastocytov 

(Kim et al. 2015). 

3.1.3. Migračné vlastnosti MSC  

 MSC majú schopnosť migrovať do miesta zápalu, poranenia alebo nádoru. Po podaní 

MSC do krvného obehu myši (Rochefort et al. 2005), opice (Chapel et al. 2003) alebo 

človeka (Fouillard et al. 2003), sú tieto bunky schopné kolonizovať a pretrvávať v mnohých 

tkanivách, napríklad v kostnej dreni, svaloch, koži, črevách, pečeni aj v pľúcach. Táto 

migrácia je iniciovaná pomocou chemotaktických signálov chemokínov, rastových faktorov, 

zložiek komplementu alebo mechanickými faktormi napríklad hemodynamikou a šmykovým 

napätím v cievach ale aj tuhosťou extracelulárnej matrix.  

 MSC produkujú HGF, čo je motogénny faktor, ktorý je taktiež produkovaný 

v zápalovom prostredí alebo v prostredí nádoru. Bolo dokázané, že výskyt tohto faktoru 

v tkanivách atrahuje MSC do tohto miesta (Zhu et al. 2016). Migrácia MSC je tiež 

ovplyvnená aj inými rastovými faktormi medzi ktoré patrí ligand doštičkového rastového 

faktoru (platelate-derived growth factor, PDGF) BB, vaskulárny endoteliálny rastový faktor 

(vascular endothelial growth factor, VEGF) a TGF-β1 (Schar et al. 2015). Ligand PDGF-AA 

tiež podporuje migráciu MSC do miesta zápalu a poškodeného tkaniva (Li et al. 2014). Aj β 

receptor PDGF exprimovaný MSC sa podieľa na ich zvýšenej chemotaktickej a migračnej 

aktivite do miesta poranenia (Wang et al. 2018). Bazický fibroblastový rastový faktor 

zvyšuje migráciu a životnosť transplantovaných MSC v mieste infarktu myokardu (Wang et 

al. 2015).  

 Ďalšie solubilné faktory, ktoré sa podieľajú na migrácii MSC do miesta poranenia sú 

CCL21 (Sasaki et al. 2008), IL-8 (Birnbaum et al. 2007), CXC3L1 (Sordi et al. 2005), IL-6 
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(Liu et al. 2011) a CCL20 (Lejmi et al. 2015). MSC exprimujú chemokínové receptory, ktoré 

zachytávajú tieto signály. Pomocou týchto receptorov a schopnosťou adhézie môžu MSC 

migrovať do miesta poškodenia. Patrí sem receptor C-C (CCR) motívu 6, receptor C-X-C 

(CXCR) motívu 3, CXCR6 (Chamberlain et al. 2008) a CCR7 (Sasaki et al. 2008).  

3.1.4. Regeneračné vlastnosti MSC 

 MSC sa na regeneračnom procese podieľajú potlačením zápalovej reakcie, reguláciou 

imunitných buniek, produkciou rastových faktorov, aj diferenciáciou na potrebný bunečný 

typ v mieste poškodenia. Predklinické modely s podaním MSC zvieratám ukazujú ich 

schopnosť delenia, diferenciácie a opravy v zápalových prostrediach ako napríklad 

poškodenie mozgu (Li et al. 2001) alebo svalová dystrofia (Dezawa et al. 2005).  

 K oprave tkaniva dochádza pomocou parakrinnej sekrécie rozpustných molekúl, 

rôznych cytokínov a rastových faktorov, ale aj na základe bunečného kontaktu (Prockop 

2009). MSC produkujú HGF, VEGF, inzulínu podobný rastový faktor 1 (insuline like growth 

factor 1, IGF-1) a IL-6, čo sú rastové faktory, ktoré sa podieľajú na regenerácii tkanív (Yoon 

et al. 2010). MSC po stimulácii TNF-α a pri hypoxii začínajú produkovať parakrinné faktory, 

ktoré sa podieľajú na regulácii zápalu v mieste infarktu myokardu, taktiež podporujú hojenie 

a zlepšujú srdečné funkcie (Selvasandran et al. 2018). Bolo dokázané, že na regenerácii 

ischémie myokardu sa MSC podieľajú sekréciou 4 faktorov – angiogenín, IL-8, monocytovy 

chemoatraktantový proteín 1 a VEGF (Kim et al. 2019). Produkciou TGF-β a VEGF sa MSC 

podieľajú na regenerácii popálenín (Oh et al. 2018). Vysoko mobilný box 1 stimuluje MSC 

k migrácii a diferenciácii na endoteliálne bunky prostredníctvom signalizácie cez receptor 

konečného produktu pokročilej glykácie, čím sa podieľajú na regenerácii aterosklerózy 

(Meng et al. 2018). 

 Kondiciované médium z MSC obsahuje cytokíny, ktoré zlepšujú regeneráciu 

periodontálneho tkaniva (Kawai et al. 2015). MSC izolované z krvi pupočnej šnúry 

produkujú mnohé rastové faktory medzi nimi aj rastový diferenciačný faktor 11. 

Kondiciované médium z týchto MSC stimuluje regeneráciu pokožky mechanizmom iniciácie 

extracelulárnej matrix k produkcii dermálnych fibroblastov (Kim et al. 2018). Z toho 

vyplýva, že MSC majú veľký terapeutický potenciál vďaka svojej schopnosti endogénne 

reparovať tkanivá. 
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3.2.  Možnosti terapeutického využitia MSC 

 Schopnosť MSC migrovať do miesta zápalu alebo poranenia sa využíva v klinike 

pri liečbe zranení alebo degeneratívnych ochorení. Táto liečba je založená na systémovom 

alebo lokálnom podaní exogénnych MSC pacientom. MSC predstavujú sľubný terapeutický 

prostriedok pre liečbu neurologických chorôb vzhľadom k tomu, že ovplyvňujú priamo aj 

nepriamo neurodegeneráciu tkanív prostredníctvom imunoregulačného účinku v mieste 

poškodenia, kde preferenčne migrujú (Laroni et al. 2015). V potkaňom modeli chronickej 

cievnej mozgovej príhody, po intravenóznom (i.v.) podaní MSC dochádza k migrácii do 

miesta poškodenia v mozgu a MSC v tomto mieste znižujú zápal aj sekundárne spôsobenú 

bunečnú smrť neurónov v hipokampe a striatálny infarkt (Acosta et al. 2015). MSC injekčne 

podané in vivo migrujú preferenčne do miesta nádoru a sprostredkujú jeho bunečnú smrť bez 

toxicity voči zdravým tkanivám (Grisendi et al. 2016). Park et al. 2016 ukázali na myšom 

modeli poranenia kosterných svalov, že lokálne podané exogénne MSC diferencujú na 

myogénne bunky a účinne sa podieľajú na regenerácii poranenia. V experimentálnych 

modeloch poranenia kože bolo dokázané, že systémovo alebo lokálne podané MSC migrujú 

viac do poranenej kože než do zdravej kože (Lee et al. 2016). Pri systémovej aplikácii MSC, 

väčšina z nich migruje do pečeni a do pľúc a taktiež migrujú do sleziny, kostnej drene a kože 

(Hajkova et al. 2019). 

 Migrácia MSC závisí na mnohých chemických aj mechanických faktoroch. Na 

preferenčnej migrácii MSC do miesta zápalu alebo poškodenia sa podieľajú adhezívne 

molekuly a chemokínové receptory, ktoré exprimujú MSC na svojom povrchu (Deng et al. 

2018). V mieste zápalu a poranenia dochádza k zvýšenej produkcii signálnych molekúl ako 

napríklad osteopontín, ktoré zvyšujú migráciu MSC do týchto miest (Hirano et al. 2015). Po 

migrácii do miesta poškodenia sa MSC podieľajú na regenerácii tkanív svojím regulačným 

a protizápalovým vplyvom na bunky adaptívnej i vrodenej imunity, ale aj produkciou 

mnohých cytokínov a rastových faktorov. Diferenciáciou na potrebný bunečný typ môžu tiež 

podporiť hojenie poranení (Oh et al. 2018). 

 Pacienti s vážnymi zraneniami, s degeneratívnymi ochoreniami alebo po operáciách, 

často trpia veľkými bolesťami. Na tíšenie tejto bolesti dostávajú lieky na báze opioidov. 

Okrem ich účinku na zníženie bolesti majú opioidy mnoho nežiadúcich účinkov (Plein and 

Rittner 2017). Po podaní opioidov bolo pozorované znížené hojenie rán, čo by mohlo 
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nasvedčovať ich negatívny vplyv na migračné, regeneračné a imunomodulačné vlastnosti 

MSC. Z toho vyplýva, že by opioidy mohli znižovať účinnosť bunečnej terapie pomocou 

kmeňových buniek. 

3.3.  Opioidy 

 Opioidy sa často využívajú v klinike k tíšeniu akútnej alebo chronickej bolesti, 

pri nádorových ochoreniach alebo po operáciách a úrazoch pre svoj silný analgetický účinok. 

Dokážu potlačovať viscerálnu bolesť, pôsobia centrálne aj supraspinálne. Majú však mnoho 

nežiadúcich účinkov a môže sa na nich vytvoriť závislosť aj tolerancia (Nutt et al. 2010).  

3.3.1. Skupiny opioidov 

 Opioidy delíme na endogénne, ktoré sa tvoria v našom tele z prekurzorov v nervovom 

tkanive a exogénne, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode alebo sú synteticky pripravované 

(Antony et al. 2020).  

 Podľa štruktúry sa exogénne opioidy delia na dve skupiny: 

1. Opioidy odvodené od molekuly morfínu 

 prirodzené alkaloidy – napr. morfín, kodeín 

 polosyntetické alkaloidy – napr. heroín, oxykodón 

2. Opioidy syntetické odvodené od molekuly fenylpiperazínu 

 napr. metadón, pethidin 

3.3.2. Opioidné receptory (OR) 

 Poznáme tri druhy OR: µ, κ, δ. Pôsobením opioidov na µ receptor dochádza 

k analgézii, mióze, eufórii, dychovej depresii, zápche a potlačeniu kašľa. Pri pôsobení na κ 

a δ receptory dochádza k supraspinálnej aj spinálnej analgézii. Tieto receptory sa 

nenachádzajú len v centrálnej nervovej sústave, ale aj na periférii. Opioidy sa viažu hlavne 

na OR neurálnych buniek, ale tiež mnoho ďalších bunečných typov exprimuje na svojom 

povrchu OR, napríklad bunky imunitného systému. Pôsobením na OR môžu mať opioidy 

na tieto ostatné bunečné populácie rôzny vplyv. Zatiaľ je však málo poznatkov o prítomnosti 

OR na kmeňových bunkách. Všetky typy OR boli preukázané na embryonálnych kmeňových 

bunkách (Dholakiya et al. 2016) a na neurálnych kmeňových bunkách (Abdyazdani et al. 

2017). Výskyt všetkých OR bol ďalej dokázaný na ľudských MSC (Holan et al. 2018). 
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Po podaní opioidov bola pozorovaná znížená regenerácia tkanív, čo by mohlo mať vplyv na 

funkcie kmeňových buniek (Barlass et al. 2018). 

3.3.3. Účinky na centrálnu nervovú sústavu 

 Opioidy pôsobia hlavne ako analgetikum, skľudňujú, dokážu odstrániť napätie 

a strach. Vyvolávajú eufóriu a dlhodobé užívanie môže viesť k vytvoreniu tolerancie 

a závislosti (Morgan and Christie 2011). Niekedy môže nastať dysfória, čo je zlá nálada. 

Opioidy majú aj psychotomimetické účinky, čo spôsobuje vyvolanie zlých nočných snov. 

Človek sa môže cítiť ospalý, pri predávkovaní môže dôjsť až k bezvedomiu. Ďalej dochádza 

k zníženiu citlivosti respiračného centra na oxid uhličitý (CO2), čím dochádza k útlmu 

dýchania. Často sa vyskytuje antitusický efekt, môže dochádzať k nauzee a zvracaniu. 

Z neuroendokrinného pôsobenia dochádza k zvýšenej sekrécii antidiuretického hormónu, 

prolaktínu, somatostatínu a zníženej sekrécii folikulostimulačného hormónu a luteinizačného 

hormónu (Farag et al. 2018). Jedným z intoxikačných markerov je mióza. 

3.3.4. Nežiadúce účinky 

 Systémové nežiadúce účinky sú útlm dýchania, nauzea, zvracanie, závraty, depresie, 

svrbenie pokožky, zápcha, zvýšený tlak v žlčových cestách, retencia moču, hypotenzia 

a tolerancia, kedy je potrebné zvýšiť dávku opioidov, aby bol zachovaný pôvodný účinok. 

 Opioidy majú vplyv aj na bunky imunitného systému. Bol dokázaný negatívny vplyv 

morfínu na rôzne bunečné populácie. Užívanie morfínu pri akútnej pankreatitíde zhoršovalo 

jej priebeh ako aj hojenie a regeneráciu tkanív (Barlass et al. 2018). Opioidy sú častokrát 

zneužívané drogovo závislými jedincami. Bolo dokázané, že heroín u drogovo závislých 

alebo u chronických užívateľov znižoval neurogenézu prekurzorových neurálnych buniek 

(Bayer et al. 2015). Okrem toho bol dokázaný negatívny vplyv morfínu na proliferáciu, 

prežívanie a bunečné funkcie neurálnych kmeňových buniek (Abdyazdani et al. 2017, Feizy 

et al. 2016). Morfín sulfát znižoval diferenciáciu neurálnych buniek (Dholakiya et al. 2016). 

Dá sa preto predpokladať, že opioidy môžu pôsobiť aj na MSC a to buď priamo pomocou 

OR alebo nepriamo cez nervové zakončenia.  

3.3.5. Typy opioidov 

 Opioidy na základe afinity k OR a sile ich aktivácie môžeme rozdeliť na slabé a silné 

(Mathieson et al. 2020). Slabé opioidy sa zvyčajne viažu na µ OR alebo parciálne na κ OR 
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a ich podávanie môže dosiahnuť stropový efekt, čo znamená, že ďalšie zvyšovanie dávky by 

už neviedlo k analgézii. Patrí sem kodeín, tramadol, dihydrokodeín a pentazocín. 

 Silné opioidy sa viažu na µ OR a sú určené pre silné bolesti, ktoré sa nepodarilo 

zmierniť slabými opioidmi alebo liekmi neopioidného pôvodu. Patrí sem morfín, fentanyl, 

hydromorfón, oxykodón, bupremorfín, meperidín a piritramid. Naloxon sa užíva ako liek 

pri predávkovaní, pretože má silnú afinitu k OR (Shaw et al. 2019). Metadón je zatiaľ 

v Českej republike povolený len ako substitučná liečba závislosti na drogách opioidného 

pôvodu.  

3.3.6. Morfín 

Je to prírodný opiát izolovaný z opia získaného zo šťavy nezrelých makovíc maku 

siateho. V klinike sa používa ako analgetikum. Morfín sa viaže hlavne na µ OR. 

Pri chronickom užívaní sa rýchlo vytvorí tolerancia. Morfín často býva zneužívaný ako 

droga. Najčastejšie sa podáva orálne alebo intravenózne. Má sedatívne účinky, pri veľkých 

dávkach vyvoláva spánok až kómu. Znižuje kašliaci reflex a tlmí bolesť. Môže vyvolať 

nauzeu, zvracanie, zápchu aj útlm dýchania. Pri predávkovaní sa ako antidotum podáva 

naloxon. Pri užívaní morfínu môže veľmi rýchlo vzniknúť závislosť (Vahedi et al. 2019).  

Na tlmenie akútnej bolesti sa podáva 5-20 mg i.v., pri dlhodobom užívaní maximálne 

30 mg morfínu perorálne denne. Na tíšenie pooperačných bolestí dostávajú pacienti i.v. 

12 mg/deň. Pri chronických bolestiach je podávaných 5-20 mg, maximálna denná dávka je 

600 mg (Mercadante et al. 2020). Dávkovanie je vždy individuálne a závisí na aktuálnom 

stave pacienta, vhodnú dávku morfínu vždy určuje lekár. 

3.3.7. Metadón 

Je to synteticky pripravený opioid, ktorý sa používa ako substitučná liečba drogovo 

závislých. Z chemického hľadiska jeho štruktúry je to najjednoduchší opioid. Má dlhšiu dobu 

účinku než morfín, preto zvyčajne stačí len jedna dávka denne. Dá sa podávať orálne a tak 

nevznikajú rizika s vnútrožilným podaním. Metadón sa viaže na rovnaký receptor ako 

morfín, ale je metabolizovaný pomalšie. V organizme účinkuje dlhšiu dobu, lebo je 

rozpustný v tukoch (Fredheim et al. 2007). Pri dlhodobom užívaní sa na metadón taktiež 

vytvorí silná závislosť. Podobne ako morfín, aj metadón spôsobuje zápchu, útlm dýchania, 
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nespavosť, potenie, zvracanie, zníženie kašliaceho reflexu a pri nesprávnom dávkovaní alebo 

v kombinácii s alkoholom či inými drogami môže vyvolať úmrtie.  

3.3.8. Postup pri podávaní opioidov 

 V prípadoch akútnej bolesti sa podávajú opioidy i.v., aby bol efekt pôsobenia 

rýchlejší, pri chronickej bolesti sú podávané perorálnou formou. U ľudí s nádorovým 

ochorením nie je maximálna dávka opioidov stanovená. Pri chronickej nenádorovej bolesti 

sa vyššie dávky ako 200 mg morfínu neosvedčili. Pri ukončovaní opioidnej liečby je dôležité 

postupne znižovať dávku opioidov, aby nedošlo k abstinenčnému syndrómu (Chou et al. 

2009). 
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4. Metódy a materiál 

4.1.  Zvieratá 

 Na pokusy boli použité myši inbrédnych kmeňov BALB/c a B6 oboch pohlaví 

vo veku 2 až 4 mesiace. Tieto zvieratá boli získané z chovu Ústavu molekulárnej genetiky 

Akadémie vied Českej republiky, v.v.i (ÚMG AV ČR). Experimenty boli schválené etickou 

komisiou Ústavu experimentálnej medicíny AV ČR, v.v.i. 

4.2.  Roztoky a média 

 MSC boli izolované a kultivované v Dulbecco´s modified Eagle´s medium (DMEM, 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), do ktorého bolo pridaných 10 % tepelne inaktivovaného 

fetálneho teľacieho séra (fetal calf serum, FCS, Gibco, Saranac, NY), antibiotiká penicilín 

(100 U/ml, Sigma-Aldrich), streptomycín (100 μg/ml, Sigma-Aldrich) a HEPES pufer 

(10 mM, Sigma-Aldrich). Ďalej bude toto médium označované ako DMEM. MSC 

z tukového tkaniva boli izolované pomocou 1 % roztoku kolagenázy I (Sigma-Aldrich) 

v Hankovom pufrovacom roztoku (HBSS, Hank´s balanced salt solution, pripravený 

v servisnom laboratóriu ÚMG AV ČR) s horečnatými a vápenatými iónami. Adherované 

MSC boli uvoľňované pomocou 0,5 % roztoku trypsínu (Sigma-Aldrich). 

 Slezinné bunky boli kultivované v médiu RPMI 1640 (Sigma Aldrich), ktoré bolo 

obohatené o 5 alebo 10 % FCS, penicilín (100 U/ml), streptomycín (100 μg/ml), 

2-merkaptoetanol (5 x 10-5 M, Sigma-Aldrich) a HEPES pufer (10 mM). Ďalej sú tieto média 

označované ako 5 % alebo 10 % RPMI 1640 médium. 

 Na analýzu prietokovou cytometriou bol použitý fosfátový pufer (phosphate buffered 

saline; PBS; ÚMG AV ČR). Na zafixovanie buniek bolo použité fixativum Invitrogen 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) zložené z diluentu eBioscience fixation/Perm 

diluent a koncentrátu Fixation/permeabiliziation concentrate v pomere 3:1. Fixované bunky 

boli premývané permeabilizačným roztokom Invitrogen (Thermo Fisher Scientific), ktorý 

bol nariedený v pomere 1:10 s destilovanou vodou. 

4.3.  Technické vybavenie 

 DNA/RNA UV-cleaner box UVC/T –AR na PCR a RT (Biosan, Riga, LV) 

 Centrifúga Universal 32 (Hettich, Beverley, ME) 
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 Centrifúga Universal 320 (Hettich) 

 Centrifúga Universal 320R (Hettich) 

 CO2 inkubátor (Sanyo Electric, Osaka, JP) 

 Cycler PTV-200 (MJ research, Warertoen, MA) 

 Cycler StepOne Plus RT-PCR system (Applied Biosystems, Foster city, CA) 

 ELISA reader Sunrise (TECAN, Männensdorf, CH) 

 Magnetický separátor AutoMACS Pro (Miltenyi Biotech, Auburn, CA) 

 Minicentrifúga Cleaver (Cleaver Scientific Ltd, Warwickshire, UK) 

 Optický mikroskop Olympus CKX31 (Olympus, Praha, CZ) 

 Optický mikroskop Olympus CKX41 (Olympus) 

 Prietokový cytometer LSR II (BD, Franklin Lakes, NJ) 

 Trepačka IKA MS3 digital shaker (IKA Works, Wilmington, NC) 

 Vortex Lab dancer (IKA-Werke GmbH & Co. KG, Staufen, DE) 

4.4.  Použitý software 

 FACSDiva Software (BD) – ovládací software prietokového cytometru 

 FlowJo 10 (LCC, Ashland, OR) – vyhodnocovací software dát získaných prietokovou 

cytometriou 

 GraphPad Prism 8.2.1 (GraphPad Software, La Jolla, CA) – program štatistickej 

analýzy výsledkov 

 Kim 32 (Schoeller instruments, s.r.o., Praha, CZ) – software pre spracovanie 

spektrofotometrických dát 

 Microsoft Excel – vyhodnotenie dát z kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie 

(real-time PCR, RT-PCR) 

 StepOne Software 2.2.2 (Applied Biosystems) – software pre spracovanie dát 

z RT-PCR 

4.5.  Izolácia a kultivácia MSC 

 MSC boli izolované z kostnej drene alebo tukového tkaniva. MSC z kostnej drene 

boli získané výplachom lýtkových a stehenných kostí BALB/c myší. Kostná dreň bola 

zhomogenizovaná, prefiltrovaná a zcentrifugovaná 8 minút pri 170 g. Paleta buniek bola 
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rozsuspendovaná v DMEM. Suspenzia buniek (cca 75 x 106  v 20 ml DMEM) bola prenesená 

do 75 cm2 kultivačnej fľašky (TPP, Trasadingen, CH) a kultivovaná pri 37 °C v 5 % 

atmosfére CO2.  

 MSC boli tiež izolované z tukového tkaniva získaného odberom z trieslovej oblasti 

myši BALB/c. Tukové tkanivo bolo rozstrihané a bolo k nemu pridaných 900 µl HBSS 

a 100 µl kolagenázy I (Sigma-Aldrich) na rozvoľnenie buniek. Suspenzia bola inkubovaná 

pri 37 °C za občasného premiešania 60 minút. K uvoľneným bunkám bolo pridaných 8 ml 

DMEM a suspenzia bola centrifugovaná 8 minút pri 170 g. Vrchná časť média s uvoľneným 

tukom bola odsatá a paleta bola prenesená do 8 ml DMEM a centrifugovaná 8 minút pri 170 

g. Paleta (cca 40 x 106 buniek) bola rozsuspendovaná v 20 ml DMEM a prenesená do 75 cm2 

kultivačnej fľašky (TPP).  

 MSC z kostnej drene alebo z tukového tkaniva boli po 48 hodinách opláchnuté 

DMEM na odstránenie neadherentných buniek. Adherentné bunky boli kultivované cca 15 

dní a počas toho prešli 3 – 4 pasážami. MSC izolované z kostnej drene boli separované 

magnetickou separáciou a použité do in vitro pokusov. Pre in vivo experimenty boli použité 

MSC izolované z tukového tkaniva, lebo pre tieto experimenty bolo potrebné veľké 

množstvo buniek (10 x 106 na 1 myš). MSC izolované z tukového tkaniva rastú oveľa 

rýchlejšie ako MSC izolované z kostnej drene a požadovaného počtu dosiahnu za 14 dní. 

MSC izolované jak z tukového tkaniva, tak z kostnej drene, majú takmer totožné fenotypové 

aj funkčné vlastnosti. 

4.6.  Magnetická separácia MSC z kostnej dreni 

 Magnetickou separáciou boli oddelené MSC od ostatných buniek z kostnej drene. Na 

separáciu bol použitý magnetický separátor autoMACS Pro (Miltenyi Biotech) spolu 

s CD11b a CD45 MicroBeads (Miltenyi Biotech), ktoré obsahujú konjugát magnetických 

mikročastičiek, anti-CD11b a anti-CD45 protilátky.     

 Pre uvoľnenie MSC bolo z kultivačnej fľaše odsaté médium a bol k nim pridaný 1 ml 

0,5 % trypsínu. Bunky s trypsínom boli inkubované 5 minút pri 37 °C. Potom bolo do fľaše 

pridaných 5 ml DMEM na zablokovanie pôsobenia trypsínu a zvyšné adherentné bunky boli 

oškrabané škrabkou na bunky (TPP). Suspenzia buniek bola centrifugovaná 8 minút pri 

170 g. Paleta bola rozsuspendovaná v 8 ml autoMACS pufru (Miltenyi Biotech). Pomocou 

Bürkerovej komôrky bola určená koncentrácia buniek a suspenzia bola centrifugovaná 
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(8 minút, 170 g). Potom boli pridané CD11b a CD45 MicroBeads v 1,5x väčšej koncentrácii 

než bola koncentrácia buniek a suspenzia bola inkubovaná 15 minút pri 4 °C. Po inkubácii 

bolo pridaných 5 ml autoMACS pufru a suspenzia bola centrifugovaná (8 minút, 170 g). 

Paleta bola rozsuspendovaná v autoMACS pufru, prefiltrovaná a separovaná autoMACS Pro 

separátorom (Miltenyi Biotech) na program Depletes. 

4.7. Stimulácia MSC a ich kultivácia s opioidmi 

Vyseparované MSC boli kultivované v 24-jamkovej kultivačnej doštičke (TPP) v počte 

cca 8 x 104 buniek na jamku v 1 ml samostatne alebo v prítomnosti cytokínov TNF-ɑ a IL-1β 

(PeproTech, Rocky Hill, NJ) alebo IFN-γ (PreproTech) v konečnej koncentrácii 10 ng/ml.  

K takto stimulovaným MSC bol pridávaný morfín alebo metadón v koncentračnej rade 

od 1000 do 0,1 µM. Bunky boli kultivované v DMEM po dobu 48 hodín, potom boli zbierané 

supernatanty na meranie cytokínov pomocou ELISA testu a bunky na zisťovanie expresie 

génov pomocou RT-PCR.  

MSC ovplyvnené opioidmi na kultiváciu so slezinnými alebo peritoneálnymi bunkami 

boli pripravené nasledovne: MSC v počte cca 8 x 105 boli kultivované v 25 cm3 kultivačných 

fľašiach (TPP) samostatne, s morfínom v koncentrácii 1000 µM alebo s metadónom 

v koncentrácii 100 µM po dobu 48 hodín v 6 ml DMEM. Potom boli bunky uvoľnené 

pridaním 300 µl 0,5 % trypsínu. Pridaním 3 ml DMEM bolo zastavené pôsobenie trypsínu a 

pomocou škrabky boli bunky doškrabané. Bunečná suspenzia bola centrifugovaná (8 minút, 

170 g). Paleta bola rozsuspendovaná v DMEM a bunky boli nariedené do požadovanej 

koncentrácie. Takto pripravené MSC boli ďalej pridávané k slezinným bunkám alebo 

k peritoneálnym bunkám. 

4.8. Test metabolickej aktivity MSC 

 Na stanovenie vplyvu opioidov na metabolickú aktivitu MSC bol použitý test WST-1 

(cell proliferation reagent WST-1, Sigma-Aldrich). WST-1 je tetrazoliová soľ, ktorá je 

redukovaná v mitochondriách pomocou dehydrogenáz za vzniku formazánu, ktorý je 

merateľný spektrofotometricky. K redukcii dochádza len v metabolicky aktívnych bunkách. 

MSC boli kultivované samostatne a v prítomnosti morfínu (1000 - 1 µM) alebo metadonu 

(1000 - 1 µM) v 96-jamkovej kultivačnej doštičke (Nunc, Thermo Scientific, Waltham, MA) 

v počte cca 10 000 buniek na jamku v objeme 200 µl po dobu 48 hodín. Potom bolo 
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do kultúry pridané WST-1 v pomere 1:10 (20 µl zásobného roztoku WST-1 do 200 µl 

vzorku). Metabolická aktivita MSC bola meraná po 3 hodinách inkubácie pri 37 °C pomocou 

spektrofotometru Sunrise (Tecan) s použitím meracieho (450 nm) a referenčného (550 nm) 

filtru. 

4.9.  Izolácia a kultivácia slezinných buniek 

 Slezina bola odobraná z myší kmeňa BALB/c, nastrihaná a homogenizovaná  v 5 % 

RPMI 1640 médiu. Suspenzia buniek bola prefiltrovaná a centrifugovaná 8 minút pri 170 g. 

Paleta bola rozsuspendovaná v 15 ml 10 % RPMI 1640 média. Pomocou Bürkerovej 

komôrky bola spočítaná koncentrácia jaderných buniek.  

 Tieto bunky boli kultivované v 48-jamkovej kultivačnej doštičke (TPP) 

v koncentrácii 0,6 x 106 buniek/ml samostatne a stimulované konkanavalínom A (Con A, 

Sigma-Aldrich) s výslednou koncentráciou 1,25 µg/ml v 10 % RPMI 1640 médiu. Con A je 

rastlinný mitogén, ktorý stimuluje T bunečnú populáciu. K stimulovaným bunkám boli 

pridávané MSC pripravené podľa bodu 4.7. MSC boli pridávané v pomere 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 

1:32 a 1:64. Supernatanty na detekciu cytokínov pomocou ELISA testu boli zbierané po 24 

hodinách (IL-2), 48 hodinách (IFN-γ) a 72 hodinách (IL-17). Po 48 hodinách boli bunky 

zbierané na detekciu expresie povrchových znakov aj transkripčných faktorov pomocou 

prietokovej cytometrie.  

 Slezinné bunky boli tiež stimulované LPS (Difco Laboratories, Detroit, ME) 

v konečnej koncentrácii 5 µg/ml. LPS je mitogén zložený z lipidov a polysacharidov 

spojených kovalentnou väzbou, nachádza sa vo vonkajšej membráne gram negatívnych 

baktérii. K stimulovaným bunkám boli pridávané MSC pripravené podľa bodu 4.7. MSC boli 

pridávané v pomere 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 a 1:64. Bunky boli kultivované 

v 10 % RPMI 1640 médiu pri 37 °C a v 5 % CO2 48 hodín. Po uplynutí tejto doby boli bunky 

zbierané na detekciu povrchových znakov pomocou prietokovej cytometrie.  

4.10.  Izolácia a kultivácia peritoneálnych buniek 

 Bunky boli získané vypláchnutím brušnej dutiny myši kmeňa BALB/c 10 ml 5 % 

RPMI média. Suspenzia buniek bola centrifugovaná 8 minút pri 170 g. Paleta (cca 3 x 106 

buniek) bola rozsuspendovaná v 5 ml 10 % RPMI média. Pomocou Bürkerovej komôrky 

bola určená koncentrácia buniek. Bunky boli rozpipetované do 24-jamkovej kultivačnej 
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doštičky (TPP) s finálnou koncentráciou 1 x 106 buniek/ml a kultivované samostatne alebo 

stimulované LPS v konečnej koncentrácii 5 µg/ml a IFN-γ v konečnej koncentrácii 10 ng/ml. 

K stimulovaným bunkám boli pridávané MSC pripravené podľa bodu 4.7. Takto kultivované 

bunky boli inkubované 48 hodín v 5 % CO2  pri 37 °C. Po uplynutí tejto doby boli zbierané 

bunky na detekciu povrchových znakov pomocou prietokovej cytometrie. 

4.11.  Model akútneho alebo chronického pôsobenia morfínu na distribúciu 

systémovo podaných exogénnych MSC do orgánov 

 V akútnom modeli myši dostali subkutánne (s.c.) injekciu morfínu v dávke 25 mg/kg 

v 0,2 ml PBS. Druhú dávku morfínu (50 mg/kg) dostali po 24 hodinách. PKH26 značené 

MSC boli podané i.p. v množstve 10 x 106 buniek v 1 ml PBS s prvou dávkou morfínu. 

Kontrolné myši dostali injekciu PBS namiesto morfínu. Po 48 hodinách od podania MSC 

boli myšiam odobrané obe pľúca, slezina, pečeň a kostná dreň z jedného femuru a jednej 

tibie. 

 V chronickom modeli myši dostávali počas prvých troch dní s.c. injekciu morfínu 

v koncentrácii 10 mg/kg v 0,2 ml PBS. Ďalšie tri dni bola dávka zvýšená na 30 mg/kg, ďalšie 

tri dni bolo podávaných 40 mg/kg a posledné tri dni bolo podaných 50 mg/kg. V 11. deň od 

podania prvej dávky morfínu boli myšiam podané i.p. PKH26 značené MSC v počte 10 x 106 

buniek v 1 ml PBS. Po 48 hodinách od podania MSC boli myšiam odobrané obe pľúca, 

slezina, pečeň a kostná dreň z jedného femuru a jednej tibie. 

4.11.1. Izolácia buniek z odobraných orgánov 

 Suspenzia buniek z pľúc bola pripravená pomocou kolagenázy II (Sigma-Aldrich) 

podľa Hajkova et al. (2019). Suspenzia z kostnej drene bola pripravená ako v bode 4.5. 

Slezina a pečeň boli nastrihané na malé kúsky a zhomogenizované v 5 % RPMI 1640 médiu. 

Bunky jednotlivých orgánov boli prefiltrované a scentrifugované 8 minút pri 170 g. 

Suspenzie buniek z orgánov boli ďalej použité pre detekciu živých CD45-PKH26+ MSC 

pomocou prietokovej cytometrie.  

4.12. Model akútneho alebo chronického pôsobenia morfínu na migráciu 

systémovo podaných exogénnych MSC do miesta poškodenia 

 V akútnom modeli myšiam kmeňa BALB/c bola transplantovaná koža z alogénneho 

darcu myšieho kmeňa B6 podľa Amos et al. (1954). Kožné štepy (8 x 8 mm) boli pripravené 
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z chvostu darcov, transplantované na chrbtovú časť príjemcov a fixované bandážou. Týmto 

myšiam boli podané i.p. PKH26 značené MSC v počte 10 x 106 buniek v 1 ml PBS. Polovica 

recipientov bola injikovaná s.c. morfínom v dávke 25 mg/kg v 0,2 ml PBS v stejný deň, ako 

im bol transplantovaný štep. Po 24 hodinách bola podaná vyššia dávka morfínu (50 mg/kg). 

Druhej polovici myší (kontroly) bol podaný namiesto morfínu PBS.  Po 48 hodinách od 

transplantácie a podania MSC bol myšiam odobraný transplantát a zdravá koža rovnakých 

rozmerov v jeho blízkosti. 

 V chronickom modeli bol myšiam podávaný morfín v dávke 10 mg/kg s.c. po dobu 

tri dni, potom bola dávka navýšená na 30 mg/kg a podávaná myšiam opäť tri dni, ďalšie tri 

dni dostávali myši 40 mg/kg. V posledné tri dni bol myšiam injikovaný morfín v dávke 

50 mg/kg. V 11. deň od podania prvej dávky morfínu bola myšiam kmeňa BALB/c 

transplantovaná koža od alogénneho darcu myšieho kmeňa B6 a i.p. im boli podané MSC 

značené PKH26. Po 48 hodinách od transplantácie a podania MSC bol myšiam odobraný 

transplantát a zdravá koža rovnakých rozmerov v jeho blízkosti.  

 Odobrané vzorky kože z akútneho aj chronického modelu boli nastrihané a natrávené 

pomocou 1 % kolagenázy II v PBS po dobu 90 minút pri 37 °C. K vzorkám bola pridaná 

Dnase I (0,05 mg/ml, Roche, Bazilej, CH) na posledných 15 minút inkubácie, aby nedošlo 

k zhlukovaniu buniek. Tieto vzorky boli pripravené pre detekciu živých CD45-PKH26+ MSC 

pomocou prietokovej cytometrie. 

4.13. Prietoková cytometria 

 Prietoková cytometria bola použitá na stanovenie zmien v expresii povrchových 

molekúl MSC, T lymfocytov, B lymfocytov aj makrofágov povrchovým farbením, ako aj 

na stanovenie expresie transkripčných faktorov T lymfocytov pomocou intracelulárneho 

farbenia molekúl protilátkami konjugovanými s fluorochrómami. Pomocou prietokovej 

cytometrie bola detekovaná aj migrácia MSC do orgánov a do miesta poškodenia v myších 

modeloch. Boli použité monoklonálne protilátky konjugované s fluorochrómami 

alofykocyanin (APC, allophycocyanine), fluorescein isotiokyanát (FITC, fluorescein 

isothiocyanate), pacific blue (PB) a fykoerytrín (PE, phycoerythrin) (viz Tabuľka č.1). 

Všetky vzorky boli zmerané na prietokovom cytometri LSRII (BD). 
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Tabuľka č.1: Zoznam použitých monoklonálnych protilátok na prietokovú cytometriu 

Znak Fluorochróm Klon Koncentrácia 

(mg/ml) 

Výrobca Značenie 

CD11b APC M1/70 0,2 BioLegend povrchové 

CD45 FITC 30-F11 0,5 BioLegend povrchové 

CD31 PE MEC13.3 0,2 BioLegend povrchové 

CD44 APC IM7 0,2 BioLegend povrchové 

CD54 FITC YN1/1.7.4 0,5 BioLegend povrchové 

CD105 PE MJ7/18 0,2 eBioscience povrchové 

CD106 PE 429 0,2 BioLegend povrchové 

CD3 FITC 17A2 0,5 BioLegend povrchové 

CD3 APC 17A2 0,2 BioLegend povrchové 

CD4 PE 557308 0,2 BioLegend povrchové 

CD8 PE 53-6.7 0,2 BioLegend povrchové 

CD11c PE MO17481 0,2 BioLegend povrchové 

CD25 FITC PC61 0,2 BioLegend povrchové 

CD40 FITC MO13907 0,5 BioLegend povrchové 

CD19 PE 6D5 0,2 BioLegend povrchové 

CD19 APC 6D5 0,2 BioLegend povrchové 

F4/80 FITC BM8 0,5 BioLegend povrchové 

F4/80 PE BM8 0,2 BioLegend povrchové 

CD206 FITC C068C2 0,5 BioLegend povrchové 

CD86 PE GL-1 0,2 Invitrogen povrchové 

CD80 APC 16-10A1 0,5 BioLegend povrchové 

CD193 PE J073E5 0,2 BioLegdnd povrchové 

MHCII APC NIMR-4 0,5 BioLegend povrchové 

Ter119 PB TER-119 0,5 BioLegend povrchové 

Gr-1 FITC RB6-8C5 0,5 BioLegend povrchové 

T-bet Alexa Fluor 647 4B10 0,5 BioLegend intracelulárné 

GATA3 PE TWAJ 0,5 eBioscience intracelulárné 

Foxp3 Alexa Fluor 647 150D 0,1 BioLegend intracelulárné 

RORγt PE AFKJS-9 0,2 eBioscience intracelulárné 

4.13.1. Značenie povrchových markerov MSC 

 Vyseparované MSC boli kultivované samostatne a v prítomnosti morfínu alebo 

metadónu a po 48 hodinách boli trypsinizované, scentrifugované a prevedené do PBS. Bunky 

boli rozpipetované do mikrokultivačnej doštičky s guľatým dnom (Nunc) približne 0,2 x 106  

buniek na jamku. Doštička bola centrifugovaná 3 minúty pri 140 g a premytá PBS. Palety 

boli rozvoľnené vortexom a k vzorkám boli pridané protilátky anti-CD11b, anti-CD45, anti-

CD31, anti-CD44, anti-CD105, anti-CD54 a anti-CD106 v PBS v koncentrácii viz. Tabuľka 

č.1 s konečným objemom 10 µl. Potom bola doštička inkubovaná po dobu 30 minút pri 4 °C 

v tme. Po uplynutí tejto doby boli vzorky premyté dvakrát 200 µl PBS a mŕtve bunky boli 

označené 20 µl fluorescenčnej farby Hoechst 33258 (1 µg/ml, Sigma-Aldrich).  

 CD11b, je marker granulocytárnych a monocytárnych prekurzorov v kostnej dreni, 

CD45 je spoločný antigén leukocytov a CD31 je adhezívna molekula exprimovaná na 

leukocytoch, spolu tvoria znaky, ktoré MSC nesmú exprimovať na svojom povrchu. CD105 

je transmembránový proteín, ktorý je súčasťou receptoru TGF-β. CD44, inak nazývaný 

HCAM (homing cell adhesion molecule), je povrchový glykoproteín, ktorý sa podieľa na 
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medzibunečných interakciách, bunečnej adhézii a migrácii. CD54 sa nazýva aj ICAM 

(intracellular cell adhesion molecule), taktiež je to povrchový glykoproteín, ktorý sa viaže na 

integríny a po zápalovej stimulácii umožňuje migráciu do tkanív. CD106 je nazývaný 

VCAM (vascular cell adhesion molecule), patrí medzi sialoglykoproteíny a jeho funkciou je 

adhézia k epitelu a migrácia do zápalových tkanív. Fenotypové znaky aj expresia 

adhezívnych molekúl boli určené prietokovou cytometriou tak, že najskôr bola analyzovaná 

populácia živých jednotlivých buniek a na základe FMO kontrol (fluorescence minus one) 

bolo určené percento buniek exprimujúcich dané povrchové molekuly (Príloha - Obrázok 1, 

Obrázok 6). 

4.13.2. Značenie MSC pomocou PKH26 farby 

 MSC izolovaným z tukového tkaniva a kultivovaným približne 15 dní bolo z fľaší 

odsaté médium a bolo pridaných 0,7 ml 0,5 % trypsínu. Fľaše boli inkubované pri 37 °C 

5 minút. Potom bolo do každej fľaše pridaných 5 ml DMEM a bunky boli oškrabané 

z povrchu gumovou škrabkou. Suspenzia buniek bola centrifugovaná 8 minút pri 170 g. 

Bunky boli rozsuspendované v 8 ml DMEM a pomocou Bürkerovej komôrky bola určená 

koncentrácia a opäť boli točené 8 minút pri 170 g. Bunky boli rozsuspendované v 8 ml PBS 

a stočené 8 minút pri 170 g. PBS bolo dôkladne odsaté. Bunky v počte 1 x 106 boli 

rozsuspendované v 200 µl Diluentu C (Sigma-Aldrich). Potom bola pripravená farba 

nariedením 2 µl PKH26 ethanolic dye solution (Sigma-Aldrich) v 200 µl Diluentu C 

s výslednou koncentráciou 1,6 x 10-6 M. Bunky boli rozmiešané v suspenzii s farbou 

a inkubované 5 minút v tme pri laboratórnej teplote a pravidelnom miešaní. Po uplynutí tejto 

doby bola reakcia zastavená pridaním 400 µl FCS a inkubovaná 1 minútu. Bunky boli 

centrifugované 8 minút pri 170 g a paleta bola rozsuspendovaná v 8 ml DMEM. Bunky boli 

ešte dvakrát centrifugované 8 minút pri 170 g. Takto označené MSC boli ďalej využité 

v myších modeloch akútneho alebo chronického podávania morfínu. 

4.13.3. Detekcia PKH26 značených MSC 

 Bunečné suspenzie z orgánov (pľúca, kostná dreň, pečeň, slezina, koža viz. kapitoly 

4.11. a 4.12.) odobraných z myších modelov akútneho i chronického podávania morfínu boli 

nariedené do požadovaného známeho objemu pomocou PBS. Časti objemov suspenzií 

z jednotlivých orgánov boli odobraté a použité na analýzu prietokovou cytometriou. 

Suspenzie z jednotlivých orgánov v známom objeme boli napipetované do 96-jamkovej 
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mikrokultivačnej doštičky s guľatým dnom (Nunc), centrifugované 8 minút pri 170 g 

a označené protilátkou anti-CD45 v koncentrácii podľa Tabuľky 1. Po inkubácii 30 minút pri 

4 °C v tme boli všetky vzorky dvakrát premyté 200 µl PBS a stočené 3 minúty pri 140 g. Po 

stočení boli vzorky rozvoľnené pomocou vortexu a ku každému vzorku bolo pridaných 200 

µl PBS. Mŕtve bunky boli označené pomocou Hoechst 33258 (1 µg/ml). Na populácii živých 

buniek z jednotlivých orgánov bol určený celkový počet CD45-PKH26+ MSC pomocou 

LSRII cytometru (Príloha Obrázok 7-10,12). PKH26 je žlto-oranžové fluorescenčné farbivo 

s alifatickými uhľovodíkovými reťazcami, ktoré sa viažu na lipidové regióny v bunečných 

membránach. CD45- populácia bola vybraná preto, aby sa zamedzilo falošnej pozitivite 

fagocytov, ktoré endocytovali PKH26+ MSC. 

4.13.4. Povrchové značenie buniek 

 Splenocyty aj bunky získané výplachom peritonea boli scentrifugované a prevedené 

do PBS. Bunečné suspenzie boli prenesené do 96-jamkovej mikrokultivačnej doštičky 

s guľatým dnom (Nunc) v koncentrácii 0,2 x 106 buniek na jamku. Doštička bola dvakrát 

centrifugovaná 3 minúty pri 140 g a premytá PBS. Palety boli rozvoľnené vortexom a vzorky, 

ktoré boli pred tým stimulované Con A, boli označené protilátkami anti-CD25 a anti-CD3, 

k vzorkám stimulovaným LPS boli pridané protilátky anti-CD19, anti-CD40 a anti-CD86, 

k vzorkám buniek získaných výplachom peritonea boli pridané protilátky anti-F4/80, anti-

CD206, anti-CD86 a anti-CD80, bunečná suspenzia z pečene bola označená protilátkami 

anti-Ter119, anti-Gr-1, anti-CD193, anti-CD11b, anti-CD3, anti-CD25, anti-CD4, anti-CD8, 

anti-CD19, anti-F4/80, anti-MHCII, anti-CD80, anti-CD86, anti-CD206 a anti-CD11c 

v koncentráciách viz. Tabuľka 1. Potom bola doštička inkubovaná 30 minút pri 4 °C v tme. 

Po inkubácii boli vzorky dvakrát premyté PBS a mŕtve bunky boli označené 20 µl 

fluorescenčnej farby Hoechst 33258 (1 µg/ml).  

 CD25 je α-podjednotka IL-2 receptoru a slúži ako marker aktivácie T lymfocytov. 

CD3 je proteínový komplex a T bunečný koreceptor, ktorý sa podieľa na aktivácii Th aj CTL 

populácii, spolu s TCR vytvára TCR komplex, v experimente slúži ako marker T lymfocytov. 

CD25+ bunky boli určené z CD3+ populácie (Príloha – Obrázok 2). CD19 je označovaný ako 

B lymfocytárny antigén, je to signaliznačný proteín, ktorý slúži ako koreceptor BCR, v tomto 

experimente označuje B lymfocytárnu populáciu. Analyzované boli populácie CD19+CD40+ 

a CD19+CD86+ buniek (Príloha – Obrázok 4). F4/80 je marker myších makrofágov. 
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Molekula CD206 je manózový receptor exprimovaný na regulačných makrofágoch. CD80, 

CD86 a CD40 sú kostimulačné molekuly. U peritoneálnych buniek boli skúmané populácie 

F4/80+CD80+, F4/80+CD86+ a F4/80+CD206+ buniek (Príloha – Obrázok 5). Ter119 

protilátka slúži na označenie erytrocytov, ktoré boli z analýzy vylúčené. Gr-1 je povrchový 

znak granulocytov, monocytov a makrofágov. Gr-1+CD193+ populácia predstavuje bazofily 

a eozinofily. Gr-1+CD11b+ populácia predstavuje neutrofily, CD3+CD4+ bunky sú Th 

lymfocyty, CD3+CD8+ populácia sú CTL, CD11c+ bunky predstavujú populáciu DC. 

Populácia na analýzu buniek imunitného systému v pečeni bola vybraná ako v Prílohe – 

Obrázok 10. Na tejto populácii boli ďalej skúmané zastúpenia jednotlivých buniek 

imunitného systému (Príloha – Obrázok 11). 

4.13.5. Intracelulárne značenie T lymfocytov 

 Slezinné bunky boli kultivované ako v bode 4.9. Potom boli bunky centrifugované 

v PBS 8 minút pri 170 g a rozpipetované do kultivačnej 96-jamkovej doštičky s guľatým 

dnom (Nunc) v koncentrácii 0,6 x 106 buniek na jamku a premyté 200 µl PBS, 

centrifugované 3 minúty pri 140 g a palety boli uvoľnené vortexom. Protilátky boli 

rozriedené na koncentráciu podľa Tabuľky č. 1 v roztoku PBS a Live/Dead Fixable Violet 

Dead Cell Stain Kit (Life Technologies, Carlsbad, CA) s pomerom 1000:1, ktorý označuje 

mŕtve bunky. K vzorkám bola pridaná anti-CD3 protilátka v konečnom objeme 10 µl 

a doštička bola inkubovaná 30 minút pri 4 °C v tme. Po uplynutí tejto doby boli vzorky 

scentrifugované 2x pri 140 g po dobu 3 minút a premyté 200 µl PBS. Potom boli vzorky 

zvortexovné a zafixované 100 µl fixatívom (Thermo Fisher Scientific) a doštička bola 

inkubovaná 30 min pri 4 °C v tme. Po uplynutí tejto doby boli vzorky dvakrát premyté 

200 µl permeabilizačného roztoku a zcentrifugované 3 minúty pri 190 g. Vzorky boli 

zvortexované a boli k nim pridané protilátky anti-T-bet, anti-GATA3, anti-Foxp3 a anti-

RORγt, tak boli vzorky opäť vortexované a inkubované 30 minút pri 4 °C v tme. Potom boli 

vzorky 2x centrifugované 3 minúty pri 190 g a premyté 200 µl permeabilizačným roztokom 

a nakoniec boli zvortexované a doplnené 200 µl PBS. T-bet je špecifický transkripčný faktor 

pre Th1 lymfocyty, GATA3 je dôležitý pre vývoj Th2 lymfocytov a taktiež ILC2, Foxp3 je 

hlavný regulátor dráhy vývoja a funkcie Treg a RORγt je exprimovaný v Th17 bunkách. Na 

CD3+ populácii bolo skúmané jednotlivé rozdelenie buniek exprimujúcich tieto transkripčné 

faktory, určené na základe FMO kontrol (Príloha-Obrázok 3). 
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4.14. Stanovenie génovej expresie 

 Bunky pre stanovenie génovej expresie boli odobrané do 500 µl TRI REAGENT 

činidla (Molecular Reseach Center, Cincinnati, OH) a zmrazené na – 80 °C. 

4.14.1. Izolácia mRNA 

  RNA bola izolovaná z buniek odobraných do 500 µl TRI REAGENT činidla. Do 

tohto roztoku bolo pridaných 1,5 µl roztoku Polyacryl carrier (Molecular Research Center, 

Cincinnati, OH) a 100 µl chloroformu (PENTA, Chrudim, CZ). Suspenzia bola premiešaná 

a 10 minút inkubovaná pri laboratórnej teplote. Potom boli mikroskúmavky so suspenziou 

centrifugované 15 minút pri 12 000 g a 4 °C. Horná číra fáza bola odobraná do nových 

mikroskúmaviek a bolo k nej pridaných 250 µl izopropanolu (PENTA). Suspenzia bola 

premiešaná a inkubovaná 10 minút pri laboratórnej teplote. Zmes bola centrifugovaná 

10 minút pri 12 000 g a pri 4 °C. Palety boli premyté 500 µl 75 % etanolu (PENTA) a 

centrifugované 5 minút pri 1610 g. Potom boli palety vysušené pri laboratórnej teplote a 

rozsuspendované v 10 µl PCR H2O (polymerase chain reaction, Top-Bio, Praha, CZ). 

Vzorky boli zmrazené na – 80 °C. 

4.14.2. Reverzná transkripcia 

  Izolovaná RNA bola prepísaná do komplementárnej DNA (cDNA, complementary 

DNA) podľa nasledujúceho postupu: 1 µg RNA bol doplnený do celkového objemu 8 µl 

PCR vodou (Top-Bio) a k roztoku boli pridané 2 µl roztoku reakčného pufru Dnase I 

(Promega, Madison, WI) a Dnázy I (koncentrácia 1 U/µl, Promega) v pomere 1:1. Vzorky 

boli inkubované 30 minút v cykléri pri 37 °C. Potom bol k vzorkám pridaný 1 µl roztoku 

RQ1 Dnase Stop Solution (Promega) a boli inkubované v cykléri 10 minút pri 65 °C. 

Po uplynutí tejto doby bolo k vzorkám pridaných 14 µl roztoku zloženého z 5 µl M-MLV 

Reaction Buffer (Promega), 5 µl dNTP (koncentrácia 40 mM, Promega), 1 µl Random 

primerov (koncentrácia 100 ng/µl, Promega); 0,5 µl inhibítoru ribonukleáz (koncentrácia 

40 U/µl, Promega); 0,5 µl reverznej transkriptázy M-MLV (koncentrácia 200 U/ml, 

Promega) a 2 µl PCR vody. Prepis RNA do formy cDNA prebiehal v cykléri pri 37 °C 

1 hodinu. 
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4.14.3. Real-time PCR 

  Pripravená cDNA bola analyzovaná pomocou RT-PCR. Primery použité pre RT-PCR 

sú uvedené v Tabuľke č. 2. 

Tabuľka č.2: Zoznam použitých primerov na RT-PCR 

Primer Sekvencia 

COX2 S 5´-AAATATGATCTGGATGTCAGCACATATT-3´ 

COX2 A 5´-AGCCCACCCCAAACACAGT-3´ 

FAS S 5´-GCTGCAAGCACAGCCTCTCT-3´ 

FAS A 5´-GGCATCATTGGGCACTCCTT-3´ 

FASL S 5´-TGGGTAGACAGCAGTGCCAC-3´ 

FASL A 5´-GCCCACAAGATGGACAGGG-3´ 

GAPDH S 5´-AGAACATCATCCCTGCATCC-3´ 

GAPDH A 5´-AGAACATCATCCCTGCATCC-3´ 

HGF S 5´-CACCCCTTGGGAGTATTGTG-3´  

HGF A 5´-GGGACATCAGTCTCATTCACAG-3´ 

IDO S 5´-AAGGACCCAGGGGCTGTAT-3´ 

IDO A 5´-GGGCTTTGCTCTACCACATC-3´ 

IGF-1 S 5´-ACGACATGATGTGTATCTTTATTGC-3´ 

IGF-1 A 5´-TCGGCCTCATAGTACCCACT-3´ 

IL-6 S 5´-GCTACCAAACTGGATATAATCAGGA-3´ 

IL-6 A 5´-CCAGGTAGCTATGGTACTCCAGAA-3´ 

PD-L1 S 5´-GTCCCTAGAAGTGCCCAACA-3´ 

PD-L1 A 5´-CGTCCCTCAGTCAAGAGGAG-3´ 

TGF-β S 5´-CAGCCGGTTGCTGAGGTA-3´ 

TGF-β A 5´-GCAGCACGTGGAGCTGTA-3´ 

VEGF S 5´-AAAAACGAAAGCGCAAGAAA-3´ 

VEGF A 5´-TTTCTCCGCTCTGAACAAGG-3´ 

S – sense; A- antisense 
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 K cDNA bolo pridaných 50 µl PCR H2O. Do 96-jamkovej PCR doštičky (Life 

Technologies) bolo prepipetovaných 7 µl roztoku tvoreného 1 µl PCR H2O, 1 µl sense 

a antisense primerov (Generi Biotech, Hradec Králové, CZ) a 5 µl Power SYBR Green PCR 

master MIX (Applied Biosystems), potom boli pridané 3 µl cDNA testovanej vzorky. 

 PCR reakcia prebiehala v cykléri Step One Plus RT-PCR pri nastavení: denaturácia 

3 minúty pri 95 °C, potom 40-krát opakovaný cyklus denaturácie počas 20 sekúnd pri 95 °C, 

hybridizácia 30 sekúnd pri 60 °C, elongácia 30 sekúnd pri 72 °C, načítanie fluorescencie 

5 sekúnd pri 78 °C, tak došlo k analýze kriviek tania zvyšovaním teploty o 0,5 °C každých 

10 sekúnd pri 55 °C až 95 °C. 

 Špecifita primerov bola overená pomocou kriviek tania a génová expresia bola určená  

výpočtom relatívnej expresie génu s použitím relatívneho modelu kvantifikácie v porovnaní  

s referenčným génom glyceraldehyd dehydrogenázy (GAPDH, Glyceraldehyde 

dehydrogenase). 

4.15. Detekcia cytokínov ELISA testom 

  Pomocou ELISA testu bola detekovaná produkcia cytokínov IL-6, HGF, VEGF a 

IGF-1 produkovaných MSC a IL-2, IFN-γ a IL-17 produkovaných slezinnými bunkami. 

  Na meranie produkcie cytokínov bol použitý DuoSet ELISA test (R&D Systems). 

Do vysokoadsorbčnej 96-jamkovej doštičky (Costar, Corning, NY) bolo napipetovaných 100 

µl primárnej protilátky pre dané cytokíny do každej jamky a to z nasledovných koncentrácii 

anti-IL-6 (2 µg/ml), anti-HGF (800 ng/ml), anti-VEGF (400 ng/ml), anti-IGF-1 (4 µg/ml), 

anti-IL-2 (1 µg/ml), anti-IFN-γ (4 µg/ml), anti-IL-17 (2 µg/ml). Doštička bola inkubovaná 

cez noc v tme pri laboratórnej teplote. Po uplynutí tejto doby bola doštička 3x premytá 

premývacím roztokom (PBS s 0,05% Tween 20) a zablokovaná 250 µl roztoku (PBS s 1 % 

BSA pre IL-10, IL-17, IL-6, IL-2, IFN-γ, HGF a VEGF) a pre IGF-1 bol použitý roztok PBS 

s 5% Tween 20. Doštičky boli inkubované 1 hodinu pri laboratórnej teplote. Po uplynutí 

inkubačnej doby boli doštičky premyté trikrát premývacím roztokom a boli napipetované 

analyzované vzorky po 100 µl a 100 µl riediacej rady štandardu. Doštičky boli inkubované 

2 hodiny pri laboratórnej teplote. Po inkubácii boli doštičky premyté premývacím roztokom 

a do jamiek boli pridané po 100 µl detekčné protilátky anti-IL-2 (400 ng/ml), anti-IL-6 

(75 ng/ml), anti-IFN-γ (200 ng/ml), anti-IL-17 (50 ng/ml), anti-IL-10 (150 ng/ml), anti-HGF 
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(200 ng/ml), anti-IGF-1 (200 ng/ml) a anti-VEGF (100 ng/ml) v PBS s 1 % BSA (pre HGF 

v PBS s 1 % BSA a 2 % kozieho séra) a doštičky boli inkubované 2 hodiny pri laboratórnej 

teplote. Po premytí bolo do jamiek pridaných 100 µl streptavidín peroxidázy riedenej 1:40 

v PBS s 1 % BSA. Doštičky boli inkubované 20 minút v tme a pri laboratórnej teplote. Potom 

boli doštičky opäť premyté a do každej jamky bolo pridaných 100 µl substrátového mixu 

zloženého z H2O2 a tetrametylbenzidínu v pomere 1:1 (R&D Systems). Doštičky boli 

kultivované v tme pri laboratórnej teplote do vyvinutia farebnej reakcie. Na zastavenie 

reakcie bolo do každej jamky pridaných 50 µl inhibičného roztoku 2N H2SO4 (PENTA). 

Absorbancia bola meraná na spektrofotometru Sunrise (Tecan) s meracím filtrom (450 nm) 

a referenčným filtrom (550 nm).    

4.16. Štatistická analýza 

 Prezentované data sú aritmetickým priemerom so smerodajnou odchýlkou (SD, 

standard deviation). Štatistická signifikancia je stanovená pomocou Študentovho t-testu. 

Hodnoty P ≤ 0,05 (*), P ≤ 0,01 (**) a P ≤ 0,001 (***) sú považované za signifikantné. 
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5. Výsledky 

5.1.  Vplyv opioidov na fenotypové a funkčné vlastnosti BM-MSC in vitro 

 V tejto práci bol analyzovaný vplyv morfínu a metadónu na fenotypovú 

charakteristiku, metabolickú aktivitu, expresiu génov pre rastové faktory aj imunomodulačné 

molekuly. Taktiež bol testovaný účinok MSC preinkubovaných s morfínom alebo 

metadonom na slezinné bunečné populácie a na peritoneálne bunky. Na in vitro experimenty 

boli použité MSC izolované z kostnej drene, ktoré boli následne vyseparované magnetickou 

separáciou. 

5.1.1. Charakteristika MSC 

 Ľudské MSC sú charakterizované súborom fenotypových vlastností (Dominici et al. 

2006). Patrí sem expresia povrchových znakov CD44, CD73, CD90, CD106, CD105 

a absencia povrchových znakov hematopoetických buniek CD11b, CD45, CD31 a ďalších. 

Taktiež sú definované adhéziou k plastu a schopnosťou diferenciácie na osteoblasty, 

chondrocyty a adipocyty. V pokusoch boli použité myšie MSC izolované z kostnej drene 

(BM-MSC) aj MSC izolované z tukového tkaniva (A-MSC). Detekované boli znaky CD44, 

CD105, CD106, CD11b, CD45 a CD31. Z výsledkov vyplýva, že BM-MSC a A-MSC 

exprimujú CD44, CD105 a CD106 (Obrázok 3A a 3B) a neexprimujú CD11b, CD45 a CD31 

(Obrázok 3C a 3D). Adhéziu k plastu a diferenciáciu MSC sme už niekoľkokrát popísali 

v iných naších publikáciách (Holan and Javorkova 2013, Hajkova et al. 2017).  
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Obrázok 3: Fenotypová charakterizácia expresie povrchových znakov MSC. Prietokovou 

cytometriou bola analyzovaná expresia CD44, CD105, CD106, CD11b, CD45 a CD31 

vyseparovanými myšími BM-MSC (A,C) aj A-MSC (B,D). 

5.1.2. Vplyv morfínu a metadónu na expresiu fenotypových znakov 

MSC 

 Pomocou prietokovej cytometrie bol analyzovaný vplyv morfínu a metadónu 

na expresiu fenotypových znakov BM-MSC. Boli študované povrchové znaky CD44, CD105 

a CD106. Výsledky ukázali, že morfín aj metadón v použitej koncentrácii, znižovali expresiu 

týchto znakov oproti MSC, ktoré boli kultivované samostatne (Obrázok 4). 
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Obrázok 4: Vplyv opioidov na expresiu fenotypových znakov BM-MSC. Analýza expresie CD44, 

CD105 a CD106 prietokovou cytometriou po kultivácii MSC s morfínom (1000 µM) alebo 

metadónom (100 µM). Data sú priemerom z troch nezávislých meraní + SD (**P < 0,01; *P < 0,05 

porovnávané s MSC kultivovanými len v médiu). 

5.1.3. Vplyv morfínu a metadónu na metabolickú aktivitu MSC 

 Metabolická aktivita BM-MSC kultivovaných s morfínom alebo metadónom 

v rôznych koncentráciách bola meraná pomocou WST-1 testu. Z experimentu vyplýva, že 

morfín v použitých koncentráciách nemá vplyv na metabolickú aktivitu MSC, kdežto 

metadón znižuje metabolickú aktivitu MSC v závislosti na svojej koncentrácii (Obrázok 5).  

 

Obrázok 5: Vplyv morfínu a metadónu na metabolickú aktivitu BM-MSC. Pomocou WST-1 testu 

bola meraná metabolická aktivita MSC kultivovaných samostatne a v rôznych koncentráciách 

morfínu alebo metadónu. Data sú priemerom zo štyroch nezávislých meraní + SD (***P < 0,001; 

**P < 0,01 v porovnaní s MSC kultivovanými len v médiu). 
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5.1.4. Vplyv opioidov na expresiu génov pre rastové faktory 

produkované MSC 

 Jeden z hlavných mechanizmov MSC, ktorým sa podieľajú na regenerácii tkanív je 

produkcia rastových faktorov. Preto bol testovaný vplyv morfínu a metadónu na expresiu 

génov pre HGF, VEGF, IGF-1 a IL-6 MSC stimulovanými zápalovými cytokínmi TNF-α 

a IL-1β pomocou RT-PCR. Po stimulácii sa zvýšila expresia génov pre VEGF a IL-6, ale 

expresia génov pre HGF a IGF-1 naopak klesla. Analýza ukázala, že v závislosti na 

koncentrácii morfínu a metadónu klesá expresia génov pre HGF, VEGF a IGF-1. Na expresiu 

génu pre IL-6 nemal morfín významný vplyv v žiadnej z testovaných koncentrácii, metadón 

znižoval expresiu génu pre IL-6 až pri koncentrácii 1000 µM, v nižších koncentráciách na 

expresiu génu pre IL-6 signifikantný vplyv nemal (Obrázok 6).  

 

Obrázok 6: Expresia génov pre rastové faktory stimulovanými BM-MSC kultivovanými s morfínom 

alebo metadónom. Pomocou RT-PCR bola stanovená relatívna génová expresia rastových faktorov 

MSC nestimulovanými (-), po stimulácii TNF-α a IL-1β (+) a po stimulácii v prítomnosti rôznych 

koncentrácii morfínu alebo metadónu. Data sú priemerom zo štyroch nezávislých meraní + SD 

(***P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05 vzťahované k MSC stimulovaným TNF-α a IL-1β). 
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5.1.5. Vplyv opioidov na produkciu rastových faktorov MSC 

 Produkcia rastových faktorov stimulovanými BM-MSC bola analyzovaná 

na proteínovej úrovni. V supernatante MSC kultivovaných ako v experimente 5.1.4. bola 

detekovaná prítomnosť HGF, VEGF, IGF-1 a IL-6 pomocou ELISA testu. Analýza ukázala, 

že tak ako na génovej úrovni, tak aj na proteínovej úrovni bola znížená produkcia HGF, 

VEGF a IGF-1 pri kultivácii stimulovaných MSC s morfínom alebo metadónom. Toto 

zníženie je závislé na koncentrácii opioidov. Metadón znižoval produkciu týchto rastových 

faktorov viac ako morfín. V prípade IL-6, podobne ako na úrovni expresie jeho génu, morfín 

na jeho produkciu nemal významný vplyv, ale metadón jeho produkciu signifikantne 

znižoval v dvoch najvyšších použitých koncentráciách (Obrázok 7).  

 

Obrázok 7: Produkcia rastových faktorov stimulovanými BM-MSC po kultivácii s opioidmi. MSC 

boli kultivované samostatne (-) alebo stimulované po dobu 48 hodín zápalovými cytokínmi (+) 

a stimulované v prítomnosti morfínu alebo metadónu v rôznych koncentráciach. Pomocou ELISA 

testu bola meraná produkcia rastových faktorov MSC. Data sú priemerom zo štyroch nezávislých 

meraní + SD (***P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05 v porovnaní s MSC kultivovanými s TNF-α a 

IL-1β). 
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5.1.6. Vplyv opioidov na expresiu génov pre imunoregulačné 

molekuly MSC 

 Pôsobenie morfínu a metadónu na expresiu génov pre imunoregulačné molekuly 

nestimulovaných BM-MSC a BM-MSC stimulovaných zápalovým cytokínom IFN-γ bolo 

merané pomocou RT-PCR. U nestimulovaných aj stimulovaných MSC bola analyzovaná 

expresia génov pre Fas, FasL, PD-L1 a TGF-β. U stimulovaných MSC bola expresia týchto 

génov nižšia než u nestimulovaných MSC. Študované boli aj COX-2 a IDO, ktorých gény sú 

exprimované len po stimulácii MSC. Nestimulované aj stimulované MSC boli kultivované 

s morfínom alebo metadónom v rôznych koncentráciách. Expresia génov pre 

imunoregulačné molekuly nestimulovanými MSC bola v prítomnosti morfínu alebo 

metadónu znížená v závislosti na koncentrácii opioidov. Metadón znižoval túto génovú 

expresiu viac ako morfín (Obrázok 8). V prípade stimulovaných MSC expresia génov pre 

Fas, FasL a COX2 bola zvýšená s rastúcou koncentráciou morfínu alebo metadónu. 

V prípade expresie génov pre PD-L1, TGF-β a IDO bola ich expresia znížená v prítomnosti 

morfínu alebo metadónu (Obrázok 9).  

 

Obrázok 8: Expresia génov pre imunoregulačné molekuly BM-MSC kultivovanými s opioidmi. 

Expresia génov pre imunoregulačné molekuly nestimulovaných MSC (-) bola meraná pomocou RT-

PCR v prítomnosti rôznych koncentrácii morfínu alebo metadónu. Data sú priemerom zo štyroch 

nezávislých meraní + SD (***P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05 v porovnaní s MSC kultivovanými 

len v médiu). 
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Obrázok 9: Expresia génov pre imunoregulačné molekuly stimulovanými BM-MSC v prítomnosti 

opioidov. MSC nestimulované (-) alebo stimulované IFN-γ (+) a stimulované v prítomnosti rôznych 

koncentrácii morfínu alebo metadónu exprimujú gény pre imunoregulačné molekuly, ktoré boli 

merané pomocou RT-PCR. Data sú priemerom zo štyroch nezávislých meraní + SD (***P < 0,001; 

**P < 0,01; *P < 0,05 v porovnaní s MSC stimulovanými IFN-γ). 

5.1.7. Efekt MSC ovplyvnených opioidmi na expresiu aktivačnej 

molekuly CD25 slezinnými bunkami stimulovanými Con A 

 Vplyv morfínu alebo metadónu na imunoregulačné vlastnosti MSC bol analyzovaný 

v experimente, kedy boli BM-MSC kultivované len v médiu, v prítomnosti morfínu 

(1000 µM) alebo metadónu (100 µM) a po 48 hodinách boli pridávané k slezinným bunkám 

stimulovaným Con A v rôznom pomere. Po 48 hodinách boli merané zmeny v expresii CD25 
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stimulovanými slezinnými bunkami pomocou prietokovej cytometrie. Výsledky ukázali, že 

aktivácia slezinných buniek s Con A viedla k významnému zvýšeniu CD25+ buniek. Po 

kultivácii stimulovaných slezinných buniek s MSC bola expresia CD25 molekuly znižovaná 

s rastúcou koncentráciou MSC. Po ovplyvnení MSC morfínom a následnej kultivácii so 

stimulovanými slezinnými bunkami bola expresia CD25 znížená oproti expresii tejto 

molekuly bunkami, ktoré boli kultivované s MSC bez prítomnosti morfínu v stejných 

koncentráciách. MSC ovplyvnené metadónom znižovali expresiu CD25 u stimulovaných 

slezinných buniek podobne ako MSC kultivované bez opioidov (Obrázok 10). 

 

Obrázok 10: Expresia aktivačnej molekuly CD25 slezinnými bunkami stimulovanými Con A po 

kultivácii s BM-MSC ovplyvnenými opioidmi. Pomocou prietokovej cytometrie bolo určené 

percento CD3+CD25+ buniek v kultúre bez stimulácie (-), po stimulácii Con A (+), po stimulácii 

a v prítomnosti MSC v rôznych pomeroch MSC:SPL, po stimulácii v prítomnosti rôznych pomerov 

MSC ovplyvnených morfínom (MSCMO:SPL) a po stimulácii v prítomnosti rôznych pomerov MSC 

po ovplyvnení metadónom (MSCME:SPL). Data sú priemerom z troch nezávislých meraní + SD 

(***P < 0,001; **P < 0,01 porovnávané s MSC:SPL v odpovedajúcich pomeroch). 

5.1.8. Efekt MSC ovplyvnených opioidmi na expresiu 

transkripčných faktorov slezinnými bunkami stimulovanými 

Con A 

 Imunoregulačné vlastnosti BM-MSC ovplyvnených opioidmi boli testované 

po kultivácii so stimulovanými slezinnými bunkami ako v experimente 5.1.7. Pomocou 

prietokovej cytometrie bola meraná expresia transkripčných faktorov T-bet, GATA3, Foxp3 

a RORγt v slezinných bunkách stimulovaných Con A po kultivácii s MSC alebo s MSC 

*** 

** 
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ovplyvnenými morfínom alebo metadónom. V experimente bolo zisťované, ako sa bude líšiť 

zastúpenie buniek exprimujúcich tieto transkripčné faktory po stimulácii a kultivácii s MSC 

ovplyvnenými opioidmi. Po stimulácii slezinných buniek Con A sa zvýšila expresia 

transkripčných faktorov T-bet, GATA3 a RORγt, naopak expresia Foxp3 bola znížená oproti 

nestimulovaným bunkám. Po kultivácii stimulovaných buniek s MSC v rôznych pomeroch 

došlo k zníženiu expresie T-bet, GATA3 a RORγt s rastúcim pomerom MSC, expresia Foxp3 

bola zvýšená oproti stimulovaným slezinným bunkám kultivovaným bez MSC. Po 

ovplyvnení MSC morfínom alebo metadónom a kultivácii so stimulovanými slezinnými 

bunkami nebol rozdiel v expresii T-bet oproti stimulovaným slezinným bunkám 

kultivovaným s neovplyvnenými MSC v rovnakej koncentrácii. Expresia GATA3 bola 

mierne zvýšená u stimulovaných slezinných buniek kultivovaných s MSC ovplyvnenými 

morfínom alebo metadónom v porovnaní s expresiou stimulovaných slezinných buniek 

kultivovaných s MSC v rovnakých koncentráciách (výsledky neprezentované). Po kultivácii 

stimulovaných slezinných buniek s MSC ovplyvnenými morfínom alebo metadónom bola 

expresia Foxp3 zvýšená v najvyššej koncentrácii týchto opioidov oproti expresii 

stimulovanými slezinnými bunkami kultivovanými s neovplyvnenými MSC v rovnakých 

koncentráciách. Expresia RORγt stimulovanými slezinnými bunkami kultivovanými s MSC 

ovplyvnenými morfínom alebo metadónom bola tiež zvýšená v porovnaní s expresiou 

stimulovaných slezinných buniek kultivovaných s MSC neovplyvnenými v rovnakých 

koncentráciách (Obrázok 11).  

 

Obrázok 11: Expresia transkripčných faktorov slezinnými bunkami stimulovanými Con A a kultivovanými 

s BM-MSC ovplyvnenými opioidmi. Prietokovou cytometriou bolo určené percento CD3+RORγt+ 

a CD3+Foxp3+ buniek nestimulovaných (-), po stimulácii (+), po stimulácii a v prítomnosti MSC v rôznych 

pomeroch (MSC:SPL), po stimulácii v prítomnosti rôznych pomerov MSC ovplyvnených morfínom 

(MSCMO:SPL) a po stimulácii v prítomnosti rôznych pomerov MSC po ovplyvnení metadónom 

(MSCME:SPL). Data sú priemerom z troch nezávislých meraní + SD (**P < 0,01; *P < 0,05 porovnávané s 

MSC:SPL v odpovedajúcich pomeroch). 
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5.1.9. Efekt MSC ovplyvnených opioidmi na produkciu cytokínov 

slezinnými bunkami stimulovanými Con A 

 Medzi imunoregulačné vlastnosti BM-MSC patrí aj ich vplyv na produkciu cytokínov 

slezinnými bunkami stimulovanými Con A. MSC boli kultivované so stimulovanými 

slezinnými bunkami ako v experimente 5.1.7. a 5.1.8. V ich supernatante bola detekovaná 

produkcia IL-2, IFN-γ a IL-17 pomocou ELISA testu. Po stimulácii slezinných buniek 

Con A došlo k zvýšenej produkcii týchto cytokínov oproti nestimulovaným bunkám. Po 

kultivácii stimulovaných slezinných buniek s MSC v rôznych pomeroch bola produkcia IL-2 

takmer nezmenená, k menšiemu poklesu produkcie došlo pri kultivácii týchto buniek s MSC 

len v najvyššom pomere. Po kultivácii stimulovaných slezinných buniek s MSC 

ovplyvnenými morfínom alebo metadónom bola produkcia IL-2 znížená oproti produkcii 

tohto cytokínu bunkami kultivovanými s MSC v rovnakom pomere v prípade najvyšších 

pomerov MSC (1:2, 1:4). MSC ovplyvnené morfínom znižovali produkciu IL-2 viac ako 

MSC ovplyvnené metadónom (Obrázok 12A). Produkcia IFN-γ po kultivácii stimulovaných 

slezinných buniek s MSC v rôznych pomeroch sa znižovala s rastúcim pomerom MSC. 

Po ovplyvnení MSC morfínom a kultivácii týchto buniek so stimulovanými slezinnými 

bunkami bola produkcia IFN-γ nižšia, než po kultivácii slezinných buniek s MSC, ktoré 

neboli ovplyvnené opioidmi v rovnakých pomeroch. V produkcii IFN-γ slezinnými bunkami 

nebol rozdiel medzi ich kultiváciou s MSC ovplyvnenými metadónom a MSC 

neovplyvnenými (Obrázok 12B).  Produkcia IL-17 sa znižovala po kultivácii stimulovaných 

slezinných buniek s MSC s rastúcim pomerom. Keď boli tieto MSC ovplyvnené morfínom 

alebo metadónom a kultivované so stimulovanými slezinnými bunkami v najvyšších 

pomeroch, produkcia IL-17 bola znížená oproti produkcii týchto buniek kultivovanými 

s MSC neovplyvnenými v stejných pomeroch. MSC ovplyvnené morfínom znižovali 

produkciu IL-17 stimulovanými slezinnými bunkami viac ako MSC ovplyvnené metadónom 

(Obrázok 12C).  
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Obrázok 12: Produkcia IL-2, IFN-γ a IL-17 slezinnými bunkami stimulovanými 

Con A v prítomnosti BM-MSC ovplyvnenými opioidmi. Pomocou ELISA testu bola meraná 

produkcia IL-2, IFN-γ a IL-17 nestimulovanými slezinnými bunkami (-), stimulovanými slezinnými 

bunkami (+), po stimulácii a v prítomnosti MSC v rôznych pomeroch (MSC:SPL), po stimulácii 

v prítomnosti rôznych pomerov MSC ovplyvnených morfínom (MSCMO:SPL) a po 

stimulácii v prítomnosti rôznych pomerov MSC po ovplyvnení metadónom (MSCME:SPL). Data sú 

priemerom zo štyroch nezávislých meraní + SD (**P < 0,01; *P < 0,05 porovnávané s MSC:SPL v 

odpovedajúcich pomeroch). 

5.1.10. Efekt MSC ovplyvnených opioidmi na expresiu povrchových 

imunoregulačných molekúl slezinými bunkami stimulovanými 

LPS 

 MSC boli kultivované 48 hodín s morfínom alebo metadónom. Následne boli tieto 

MSC kultivované so slezinnými bunkami stimulovanými LPS. Po 48 hodinách boli merané 

zmeny v expresii povrchových kostimulačných molekúl CD40 a CD86 na CD19+ bunkách 

prietokovou cytometriou. Z výsledkov vyplýva, že po stimulácii LPS vyššie percento CD19+ 

buniek exprimovalo CD40 a CD86 ako bez stimulácie. Po kultivácii stimulovaných 
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slezinných buniek s MSC bola expresia týchto kostimulačných molekúl znižovaná s rastúcim 

pomerom MSC oproti expresii CD40 a CD86 stimulovanými slezinnými bunkami 

kultivovanými bez MSC. Po ovplyvnený MSC opioidmi a kultivácii so stimulovanými 

slezinnými bunkami bola expresia kostimulačných molekúl znížená oproti expresii týchto 

molekúl bunkami, ktoré boli kultivované s MSC bez prítomnosti opioidov v rovnakých 

pomeroch (Obrázok 13).  

 

Obrázok 13: Analýza CD19+CD40+ a CD19+CD86+ populácii slezinných buniek stimulovaných 

LPS v prítomnosti BM-MSC ovplyvnených opioidmi. Prietokovou cytometriou bolo analyzované 

percento CD19+CD40+ a CD19+CD86+ buniek po kultivácii bez stimulácie (-), po stimulácii LPS (+), 

po stimulácii a v prítomnosti MSC v rôznych pomeroch (MSC:SPL), po stimulácii v prítomnosti 

rôznych pomerov MSC ovplyvnených morfínom (MSCMO:SPL) a po stimulácii v prítomnosti 

rôznych pomerov MSC po ovplyvnení metadónom (MSCME:SPL). Data sú priemerom z troch 

nezávislých meraní + SD (**P < 0,01; *P < 0,05 porovnávané s MSC:SPL v odpovedajúcej 

koncentrácii). 

5.1.11. Efekt MSC ovplyvnených opioidmi na expresiu 

kostimulačných molekúl peritoneálnymi bunkami stimulovanými 

LPS a IFN-γ 

 Peritoneálne bunky boli stimulované LPS a IFN-γ k indukcii zápalového prostredia 

a kultivované samostatne, v prítomnosti MSC a v prítomnosti MSC ovplyvnených morfínom  

alebo metadónom. Pomocou prietokovej cytometrie bola študovaná zmena v expresii 

povrchových molekúl CD80, CD86 a CD206 na F4/80+ bunkách. Analýza ukázala, že po 

stimulácii LPS a IFN-γ F4/80+ bunky exprimovali vyššie percento kostimulačných molekúl 

CD80, CD86 a regulačnú molekulu CD206. Po kultivácii týchto buniek s MSC bola expresia 

meraných kostimulačných molekúl znižovaná s rastúcim pomerom MSC oproti expresii 
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CD80 a CD86 molekúl stimulovanými peritoneálnymi bunkami kultivovanými len v médiu. 

V prípade expresie regulačnej molekuly CD206 došlo k zvýšeniu po kultivácii s MSC s ich 

rastúcim pomerom oproti expresii tejto molekuly stimulovanými bunkami bez prítomnosti 

MSC. Po ovplyvnený MSC opioidmi a kultivácii so stimulovanými peritoneálnymi bunkami 

bola expresia kostimulačných molekúl aj regulačnej molekuly znížená oproti expresii týchto 

molekúl bunkami, ktoré boli kultivované s MSC bez prítomnosti opioidov v stejných 

pomeroch (Obrázok 14).  

 

Obrázok 14: Percento F4/80+CD80+, F4/80+CD86+ a F4/80+CD206+ stimulovaných peritoneálnych 

buniek v prítomnosti BM-MSC ovplyvnených opioidmi. Prietokovou cytometriou bolo analyzované 

percento F4/80+CD80+, F4/80+CD86+ a F4/80+CD206+ peritoneálnych buniek v kultúre bez 

stimulácie (-), po stimulácii LPS a IFN-γ (+), po stimulácii a v prítomnosti MSC v rôznych pomeroch 

(MSC:MA), po stimulácii a v prítomnosti rôznych pomerov MSC ovplyvnených morfínom 

(MSCMO:MA) a po stimulácii a v prítomnosti rôznych pomerov MSC po ovplyvnení metadónom 

(MSCME:MA). Data sú priemerom z troch nezávislých meraní + SD (***P < 0,001; **P < 0,01; 

*P < 0,05 porovnávané s MSC:MA v odpovedajúcom pomere). 

5.2. Vplyv morfínu na migračné vlastnosti A-MSC v in vivo modeloch 

 V myších modeloch po systémovom podaní exogénnych A-MSC bol detekovaný 

vplyv morfínu na migráciu týchto MSC do orgánov alebo do miesta poškodenia. Na in vivo 
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experimenty bolo potrebné väčšie množstvo MSC ako na in vitro analýzy a preto boli použité 

MSC izolované z tukového tkaniva, ktoré rastú oveľa rýchlejšie. Bolo dokázané, že MSC 

izolované z kostnej drene alebo z tukového tkaniva majú veľmi podobné fenotypové aj 

funkčné vlastnosti (Strioga et al. 2012). 

5.2.1. Vplyv morfínu na expresiu adhezívnych molekúl MSC 

 Adhezívne molekuly exprimované MSC majú dôležitú úlohu pre ich migráciu do 

miesta poškodenia, zápalu alebo tumorového tkaniva. Preto bol testovaný možný vplyv 

morfínu na expresiu adhezívnych molekúl A-MSC. MSC boli kultivované samostatne 

a v prítomnosti morfínu v rôznych koncentráciách a prietokovou cytometriou bola u nich 

meraná expresia CD44, CD54 a CD106. Z výsledkov vyplynulo, že morfín s rastúcou 

koncentráciou znižuje expresiu CD44, CD54 a CD106 molekúl oproti MSC kultivovaným 

samostatne (Obrázok 15). 

 

Obrázok 15: Expresia adhezívnych molekúl A-MSC po kultivácii s morfínom. Prietokovou 

cytometriou bola stanovená expresia CD44, CD54 a CD106 na MSC kultivovaných s rôznymi 

koncentráciami morfínu. Data sú priemerom z troch nezávislých pokusov + SD (**P < 0,01; 

*P < 0,05 v porovnaní s MSC kultivovanými len v médiu). 
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5.2.2. Model migrácie systémovo podaných exogénnych MSC do 

orgánov 

5.2.2.1. Migrácia systémovo podaných exogénnych MSC pri akútnom 

alebo chronickom podaní morfínu 

 Myšiam bol dva dni podávaný morfín, v prvý deň aj PKH26 značené A-MSC 

v akútnom modeli alebo myši dostávali 12 dní morfín a 11. deň dostali aj PKH26 značené 

A-MSC v chronickom modeli. Kontrolné myši dostávali PBS namiesto morfínu. 

Po 48 hodinách od podania MSC boli myši usmrtené a boli im odobrané pečeň, pľúca, 

slezina a kostná dreň. Bunečná suspenzia z orgánov bola označená protilátkou anti-CD45 

a mŕtve bunky boli označené Hoechst 33258. Pomocou prietokovej cytometrie boli 

analyzované živé CD45-PKH26+ bunky v jednotlivých orgánoch. Z analýzy vyplýva, že po 

akútnom podaní morfínu bola znížená migrácia CD45-PKH26+ MSC do pľúc, sleziny 

a kostnej drene, kdežto v pečeni bola táto migrácia zvýšená oproti orgánom z kontrolných 

myší, ktorým boli podané len PKH26 značené MSC (Obrázok 16). Z analýzy vyplýva, že po 

chronickom podaní morfínu bola znížená migrácia CD45-PKH26+ MSC do sleziny a kostnej 

drene, ale v pľúcach a pečeni bola migrácia týchto buniek zvýšená oproti kontrolám 

(Obrázok 17).  

5.2.2.2. Zmeny v zastúpení populácii imunitných buniek v pečeni po 

akútnom podaní morfínu 

 Experiment migrácie PKH26 značených MSC v myšom modeli akútneho podávania 

morfínu ukázal vyšší výskyt týchto MSC v pečeni. Hypotéza bola, že by k tomu mohlo 

dochádzať z dôvodu zápalových zmien pri odbúravaní morfínu v pečeni a že by pri 

odbúravaní mohlo dochádzať k jej poškodzovaniu. Preto bolo testované zastúpenie buniek 

imunitného systému v pečeni po akútnom podaní morfínu v porovnaní so zastúpením týchto 

populácii v kontrolnej pečeni po podaní PBS. V pečeni boli prietokovou cytometriou stanove 

počty GR-1+, Gr-1+CD11b+, Gr-1+CD193+, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD4+CD25+, 

CD3+CD8+, CD3+CD8+CD25+, CD19+, CD19+CD40+, F4/80+, F4/80+CD206+, 

F4/80+MHC-II+, F4/80+CD86+, F4/80+CD80+ a CD11c+ buniek. Výsledky ukázali, že 

populácie CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD8+CD25+, F4/80+CD80+ 

a F4/80+CD206+ boli mierne zvýšené po podaní morfínu oproti kontrole (data 

neprezentované). CD3+CD8+, F4/80+ a F4/80+MHC-II+ boli zvýšené po podaní morfínu 



56 

  

 

Obrázok 16: Migrácia systémovo podaných PKH26+ A-MSC do orgánov po akútnom podaní morfínu. 

Prietokovou cytometriou bol zmeraný celkový počet CD45-PKH26+ živých MSC v slezine, kostnej dreni, 

pľucach a pečeni po podávaní morfínu oproti kontrolám, ktoré namiesto morfínu dostali PBS. Data predstavujú 

priemer zo štyroch nezávislých meraní, kde bolo v jednej skupine vždy štyri až šesť myší + SD (***P < 0,001; 

**P < 0,01; *P < 0,05 oproti kontrole).  

 

Obrázok 17: Migrácia systémovo podaných exogénnych A-MSC po chronickom podávaní morfínu. 

Prietokovou cytometriou bol stanovený počet živých CD45-PKH26+ buniek v slezine, kostnej dreni, pľúcach 

a pečeni oproti kontrole. Data sú priemerom z troch nezávislých pokusov, kde v každej skupine bolo vždy štyri 

až šesť myší + SD (***P < 0,001; **P < 0,01 porovnávané s kontrolou). 
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oproti kontrole. Populácie Gr-1+, CD11c+ a CD19+ boli po podaní morfínu naopak znížené 

oproti kontrolám (Obrázok 18). Gr-1+CD11b+, Gr-1+CD193+, F4/80+CD86+ a CD19+CD40+ 

boli mierne znížené po podaní morfínu oproti kontrole (data neprezentované).  

 

Obrázok 18: Analýza populácii buniek imunitného systému v pečeni po akútnom podaní morfínu. 

Prietokovou cytometriou bol stanovený počet buniek Gr-1+, CD11c+, F4/80+, F4/80+MHC-II+, 

CD3+CD8+ a CD19+. Data sú priemerom z troch nezávislých pokusov, kedy každá skupina 

obsahovala štyri až šesť myší + SD (***P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05 oproti kontrole). 

5.2.2.3. Migrácia systémovo podaných exogénnych MSC do miesta 

poškodenia kože po akútnom alebo chronickom podaní morfínu 

 Myšiam kmeňa BALB/c bola transplantovaná koža z alogénneho darcu kmeňa B6. 

Tieto myši dostali v deň transplantácie morfín a PKH26 značené MSC v akútnom modeli. 

V chronickom modeli myši najskôr 11 dní dostávali morfín a v 11. deň im bola 
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transplantovaná koža a podané PKH26 značené MSC. Po 24 hodinách dostali opäť morfín v 

zvýšenej dávke. Kontrolné myši dostávali namiesto morfínu PBS. Na druhý deň boli myši 

usmrtené a bola im odobratá transplantovaná koža a zdravá koža rovnakej veľkosti. Bunečné 

suspenzie boli označené protilátkou anti-CD45 a Hoechst 33258. Prietokovou cytometriou 

bol zmeraný počet živých CD45-PKH26+ MSC v jednotlivých vzorkách. Z výsledkov 

vyplýva, že CD45-PKH26+ MSC viac migrujú do miesta poškodenia, ako do zdravej kože 

a po podaní morfínu bola táto migrácia významne znížená (Obrázok 19). V chronickom 

modeli podávania morfínu boli výsledky podobné ako v akútnom modeli (Obrázok 20). 

 

Obrázok 19: Migrácia CD45-PKH26+ buniek do miesta poškodenia po akútnom podávaní morfínu. 

Prietokovou cytometriou bol analyzovaný počet CD45-PKH26+ buniek, ktoré migrovali do zdravej 

kože a do transplantátu po akútnom podávaní morfínu oproti kontrolám. Data sú aritmetickým 

priemerom z troch nezávislých meraní, kedy každá skupina obsahovala štyri až šesť myší + SD 

(**P < 0,01 oproti kontrole). 
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Obrázok 20: Migrácia CD45-PKH26+ buniek do miesta poškodenia pri chronickom podávaní 

morfínu. Prietokovou cytometriou bol analyzovaný počet CD45-PKH26+ buniek, ktoré migrovali do 

zdravej kože a do transplantátu po chronickom podávaní morfínu oproti kontrolám. Data sú 

aritmetickým priemerom z troch nezávislých meraní, kde každá skupina obsahovala štyri až šesť myší 

+ SD (*P < 0,05 oproti kontrole). 

  

* 
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6. Diskusia 

 Opioidy pôsobia pomocou OR hlavne na bunky nervového systému, ale expresia OR 

bola dokázaná aj na rôznych iných bunečných populáciách, napríklad na bunkách imunitného 

systému (Cechova et al. 2018) alebo kmeňových bunkách (Abdyazdani et al. 2017, 

Dholakiya et al. 2016, Holan et al. 2018). Väzbou na OR alebo nepriamo cez nervové 

zakončenia môžu opioidy ovplyvňovať funkčné vlastnosti týchto bunečných populácií. Tiež 

bol dokázaný negatívny vplyv opioidov na makrofágy, neutrofily, NK bunky, T lymfocyty 

(Plein and Rittner 2017) a ďalšie bunečné populácie, ale ich vplyv na kmeňové bunky zatiaľ 

nebol bližšie preskúmaný. Práve kmeňové bunky sú jednou z bunečných populácii, ktoré sa 

podieľajú na hojení tkanív. Do tejto skupiny buniek patria aj MSC, ktoré majú schopnosť 

migrovať do miesta poškodenia. Na regenerácii sa podieľajú hlavne produkciou mnohých 

cytokínov aj rastových faktorov. Pôsobia protizápalovo na bunky vrodenej aj adaptívnej 

imunity a sú schopné diferenciácie na potrebný bunečný typ (Ceccarelli et al. 2020). Po 

liečebnej aplikácii opioidov a u drogovo závislých bolo pozorované zhoršené hojenie rán, čo 

naznačuje možný negatívny dopad týchto látok na funkčné vlastnosti kmeňových buniek 

(Barlass et al. 2018). 

 V predkladanej práci bol testovaný vplyv opioidov na imunoregulačné a migračné 

vlastnosti myších MSC. Pre in vitro experimenty boli použité MSC izolované z kostnej 

drene, ktoré boli purifikované pomocou magnetickej separácie použitím MicroBeads CD11b 

a CD45. Pre in vivo experimenty boli použité MSC získané z tukového tkaniva z toho 

dôvodu, že pre tieto experimenty bol potrebný veľký počet buniek a tieto MSC rastú veľmi 

rýchlo. Bolo dokázané, že oba typy MSC majú podobné vlastnosti (Strioga et al. 2012). 

Ľudské MSC sú charakterizované súborom vlastností, medzi ktoré patrí aj expresia molekúl 

CD44, CD73, CD90, CD105 a CD106 (Dominici et al. 2006). Ukázali sme, že myšie MSC 

izolované z kostnej drene alebo tukového tkaniva, používané v tejto práci exprimovali CD44, 

CD105 a CD106. Po ovplyvnení MSC morfínom a metadónom v použitých koncentráciách 

bola expresia týchto molekúl signifikantne znížená. Metadón znižoval expresiu povrchových 

molekúl MSC viac ako morfín. Tieto povrchové molekuly sú dôležité pre správnu funkciu 

MSC a opioidy môžu v určitých koncentráciách meniť ich expresiu. Zmeny v expresii 

fenotypových molekúl by mohli byť spôsobené vplyvom opioidov na génovú expresiu pre 

dané molekuly. Bolo dokázané, že po podaní opioidov dochádzalo k zmenám v expresii 
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génov pre fenotypové molekuly u rôznych populácii imunitných buniek (Beagles et al. 

2004). Vplyv opioidov na metabolickú aktivitu MSC bol testovaný pomocou WST-1 testu. 

Morfín v použitých koncentráciách nemal vplyv na metabolickú aktivitu ale metadón 

znižoval metabolickú aktivitu MSC so svojou rastúcou koncentráciou. Tento rozdielny vplyv 

by mohol byť spojený s inou štruktúrou testovaných opioidov, z ktorého vyplýva aj 

nerovnaké pôsobenie na bunečnú signalizáciu. Morfín, je prírodný opioid, štruktúrne 

podobný endogénnym opioidom a z tela je kompletne odbúraný bez narušenia metabolickej 

dráhy buniek. Metadón je syntetický opioid, ktorý sa viaže na OR s vyššou afinitou a pri 

odbúravaní sa až 10 % vylúči v nezmenenej forme (Ferrari et al. 2004).  

 MSC modulujú imunitnú odpoveď priamym bunečným kontaktom prostredníctvom 

povrchových molekúl alebo produkciou imunoregulačných molekúl (Squillaro et al. 2016). 

Preto bol testovaný vplyv morfínu a metadónu na expresiu génov pre imunoregulačné 

molekuly MSC nestimulovaných aj stimulovaných zápalovým cytokínom IFN-γ pomocou 

RT-PCR. U nestimulovaných MSC došlo k signifikantnému poklesu expresie génov pre Fas, 

FasL, TGF-β a PD-L1 s rastúcou koncentráciou morfínu a metadónu. Metadón znižoval 

expresiu génov pre dané imunoregulačné molekuly viac ako morfín. U MSC po stimulácii 

došlo k zníženej expresii génov pre Fas, FasL, TGF-β a PD-L1. Gény pre COX2 a IDO sú 

exprimované naopak len po stimulácii. Stimulované MSC po kultivácii s opioidmi mali 

zníženú expresiu génov pre IDO, TGF-β a PD-L1, ale expresia génov pre Fas, FasL a COX2 

naopak stúpla s rastúcou koncentráciou morfínu alebo metadónu. Metadón v najvyššej 

použitej koncentrácii vždy znižoval expresiu génov pre merané molekuly. V tejto 

koncentrácii má metadón silné inhibičné účinky na MSC. Rozdiel medzi expresiou génov 

pre dané imunoregulačné molekuly medzi nestimulovanými a stimulovanými MSC môže 

byť spôsobený tým, že po stimulácii sa v bunkách aktivujú odlišné signálne dráhy a na tie 

môžu mať opioidy rozdielny vplyv.  

 Testované bolo aj pôsobenie opioidov na expresiu génov pre rastové faktory 

produkované MSC. Po stimulácii zápalovými cytokínmi TNF-α a IL-1β bola expresia génov 

pre HGF a IGF-1 znížená oproti expresii génov pre tieto molekuly MSC, ktoré neboli 

stimulované. Naopak expresia génov pre VEGF a IL-6 bola po stimulácii zvýšená. Po 

kultivácii stimulovaných MSC s opioidmi bola expresia génov pre HGF, VEGF a IGF-1 

signifikantne znížená s rastúcou koncentráciou morfínu alebo metadónu. Metadón znižoval 
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expresiu génov pre dané molekuly viac ako morfín. Na expresiu génu pre IL-6 morfín nemal 

vplyv v použitých koncentráciách, metadón inhiboval túto expresiu len v najvyššej použitej 

koncentrácii. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že gén pre IL-6 je exprimovaný hneď po 

stimulácii MSC, ale opioidy potrebujú určitý čas na bunky pôsobiť, aby došlo k inhibícii. 

Vplyv opioidov na produkciu rastových faktorov MSC bol overený na proteínovej úrovni 

pomocou ELISA testu. Z experimentu vyplynulo, že opioidy inhibovali produkciu rastových 

faktorov MSC, u IL-6 opäť k inhibícii nedošlo. Tieto rastové faktory sa podieľajú na 

bunečnej diferenciácii, obnovovaní a regenerácii tkanív (Hofer and Tuan 2016), takže 

zníženie ich produkcie by mohlo vysvetľovať zhoršenie hojenie rán po liečebnom podávaní 

opioidov alebo u drogovo závislých (Bortolotto and Grilli 2017).  

 MSC pôsobia imunoregulačne na bunky vrodenej aj adaptívnej imunity (Li et al. 

2019). Testovaný bol preto vplyv MSC ovplyvnených morfínom alebo metadónom na 

expresiu aktivačnej molekuly CD25 u slezinných buniek stimulovaných Con A pomocou 

prietokovej cytometrie. Bolo dokázané, že MSC potlačujú aktiváciu T lymfocytov (Ma et al. 

2014). MSC ovplyvnené morfínom signifikantne inhibovali expresiu CD25 na CD3+ 

bunkách viac ako MSC neovplyvnené. MSC ovplyvnené metadónom mali na expresiu CD25 

podobný vplyv ako MSC neovplyvnené. MSC modulujú polarizáciu T buniek na Treg, čím 

sa podieľajú na navodení protizápalového prostredia (Selmani et al. 2008). Taktiež bolo 

dokázané, že MSC inhibujú Th1 lymfocyty (Consentius et al. 2015). Po kultivácii MSC so 

slezinnými bunkami stimulovanými Con A, MSC znižovali expresiu transkripčných faktorov 

T-bet, GATA3 a RORγt, naopak expresia Foxp3 bola zvýšená. MSC ovplyvnené morfínom 

alebo metadónom nemali signifikantný vplyv na expresiu T-bet a GATA3 v použitých 

pomeroch, kdežto expresia Foxp3 a RORγt bola zvýšená po kultivácii s MSC ovplyvnenými 

morfínom alebo metadónom v najvyššom pomere. MSC znižujú produkciu zápalových 

cytokínov T lymfocytmi (Li et al. 2019). Po kultivácii MSC so slezinnými bunkami 

stimulovanými Con A došlo k zníženej produkcii IFN-γ a IL-17 týmito bunkami, ale nemali 

signifikantný vplyv na produkciu IL-2. Zrejme to bude tým, že IL-2 je produkovaný hneď po 

stimulovaní buniek a MSC potrebujú určitý čas pôsobiť na bunky, aby došlo k inhibícii. MSC 

ovplyvnené morfínom alebo metadónom znižovali produkciu týchto cytokínov 

stimulovanými slezinnými bunkami s rastúcim pomerom viac ako MSC neovplyvnené. 

Z výsledkov vyplýva, že opioidy menia imunoregulačné pôsobenie MSC na aktiváciu, 
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diferenciáciu a produkciu cytokínov T lymfocytmi. Týmto negatívnym pôsobením opioidov 

na imunoregulačné vlastnosti MSC môžu byť narušené imunitné reakcie založené na T 

lymfocytoch.  

 Skúmaný bol aj vplyv MSC ovplyvnených opioidmi na expresiu kostimulačných 

molekúl na slezinných bunkách stimulovaných LPS. Bolo dokázané, že MSC znižujú 

aktiváciu a proliferáciu B lymfocytov (Rosado et al. 2015). Po kultivácii CD19+ buniek 

s MSC došlo k zníženej expresii CD86 a CD40 molekúl na povrchu CD19+ buniek. Po 

kultivácii týchto buniek s MSC ovplyvnenými morfínom alebo metadónom bola expresia 

kostimulačných molekúl ešte nižšia než pri kultivácii s MSC neovplyvnenými v rovnakých 

pomeroch.  

 MSC znižujú expresiu kostimulačných molekúl u makrofágov a modulujú ich 

diferenciáciu na regulačný fenotyp v závislosti na prostredí, v ktorom sa nachádzajú (Regmi 

et al. 2019). Peritoneálne bunky boli stimulované LPS a IFN-γ a kultivované s MSC a MSC 

ovplyvnenými opioidmi. Z experimentu vyplynulo, že F4/80+ populácia buniek exprimovala 

menej CD80, CD86 aj CD206 molekúl po kultivácii s MSC ovplyvnenými morfínom alebo 

metadónom oproti bunkám kultivovaným len s MSC neovplyvnenými v rovnakých 

pomeroch. Získané výsledky ukázali zmeny v imunoregulačných vlastnostiach MSC po 

ovplyvnení opioidmi, čo tiež môže viesť k zhoršenej regenerácii tkanív. 

 Jednou z vlastností MSC je aj schopnosť migrovať do miesta poškodenia a tam sa 

podieľať na procese hojenia (Leibacher and Henschler 2016). Preto sa začali testovať MSC 

v klinike ako nástroj na liečbu diabetickej nohy, kardiovaskulárnych chorôb, infarktu 

myokardu, mozgovej mŕtvice, Crohnovej choroby, cirhózy pečene a mnohých ďalších 

ochorení (Laroni et al. 2015, Lu et al. 2011, Squillaro et al. 2016). Týmto pacientom sú 

lokálne alebo systémovo podávané MSC, ktoré migrujú do miesta poranenia a zúčastnia sa 

regenerácie (Oh et al. 2018). Títo pacienti častokrát dostávajú opioidy na tíšenie bolesti. 

Preto bol skúmaný vplyv morfínu na migráciu MSC, ktorý môže viesť k zníženiu účinnosti 

tejto bunečnej terapie. MSC sú schopné prijímať chemotaktické signály pomocou 

chemokínových receptorov a na základe toho migrovať do miesta poškodenia 

prostredníctvom adhezívnych molekúl, ktoré exprimujú na svojom povrchu (Deng et al. 

2018). Skúmali sme vplyv morfínu na expresiu adhezívnych molekúl na MSC. Morfín 

s rastúcou koncentráciou signifikantne znižoval expresiu molekúl CD44, CD54 a CD106 na 
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MSC. Tieto molekuly sa podieľajú na medzibunečných kontaktoch, bunečnej adhézii 

a migrácii. Molekula CD44 je priamo zapojená do migrácie MSC (Herrera et al. 2007). Tento 

negatívny vplyv morfínu na expresiu adhezívnych molekúl na MSC by mohol mať vplyv na 

ich schopnosť migrácie, preto boli zavedené myšie modeli akútneho a chronického 

podávania morfínu. Na týchto modeloch bola testovaná migrácia exogénne podaných MSC 

do rôznych orgánov.  

 MSC môžu byť podané do organizmu rôznym spôsobom, buď lokálne do miesta 

poškodenia alebo systémovo. Bolo dokázané, že väčšina MSC podávaných i.v. migruje 

preferenčne do pľúc a hromadia sa tam, keďže ich priemer je približne 20 µm, čo je viac ako 

šírka pľúcnych mikrokapilár. Ďalej bolo dokázané, že MSC podávané týmto spôsobom 

prežívajú v organizme krátku dobu, približne 24 hodín (Eggenhofer et al. 2012). MSC sa 

môžu podávať tiež s.c., intraarteriálne, i.p. alebo do portálnej žily (Leibacher and Henschler 

2016). My sme zvolili i.p. spôsob podania MSC, ktoré boli značené fluorescenčnou farbou 

PKH26, slúžiacou k detekcii podaných buniek. MSC sú CD45-, ale po podaní do organizmu 

môžu byť pohltené CD45+ fagocytmi. Preto bol pomocou prietokovej cytometrie stanovený 

počet živých CD45-PKH26+ buniek v jednotlivých orgánoch. Po akútnom podávaní morfínu 

bola signifikantne znížená migrácia MSC do sleziny, kostnej drene a pľúc, naopak do pečeni 

bola migrácia týchto MSC zvýšená. V chronickom modeli morfín pôsobil na migráciu 

podobne, ako v akútnom modeli. MSC migrujú preferenčne do miesta poškodenia a zápalu 

a po podaní morfínu bola ich migrácia zvýšená v pečeni. Preto bol testovaný tiež vplyv 

morfínu na populácie buniek imunitného systému v pečeni. Z experimentu vyplynulo, že po 

podaní morfínu došlo v pečeni k nárastu počtu CTL (CD3+CD8+ bunky) a makrofágov 

(F4/80+ bunky). Populácia makrofágov vykazovala taktiež zvýšenú expresiu kostimulačných 

molekúl CD80 a MHC-II na svojom povrchu. Naopak bunečné populácie granulocytov (Gr-

1+), DC (CD11c+) a B lymfocytov (CD19+) boli po podaní morfínu znížené. Tieto výsledky 

by mohli signalizovať, že pri odbúravaní morfínu v pečeni dochádza k tvoreniu zápalového 

prostredia a mohli by sa tvoriť mikropoškodenia, čo by mohlo vysvetľovať zvýšenú migráciu 

MSC do týchto miest.  

 Keďže MSC sú schopné migrovať preferenčne do miesta zápalu a poškodenia (Lee 

et al. 2016), zaviedli sme myší model poškodenia kože, ktorému bol podávaný morfín akútne 

alebo chronicky. Po podaní morfínu bola študovaná migrácia exogénne podaných MSC do 
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miesta poškodenej kože a porovnávaná s migráciou do zdravej kože. Bolo potvrdené, že 

MSC migrujú viac do miesta poškodenia ako do zdravej kože a po akútnom podaní morfínu 

bola migrácia do miesta poškodenia signifikantne znížená. V chronickom modeli podávania 

morfínu bola taktiež znížená migrácia do miesta poškodenia.. Tieto výsledky naznačujú, že 

by opioidy mohli mať negatívny vplyv na bunečnú terapiu chronických alebo 

degeneratívnych ochorení pomocou MSC u pacientov užívajúcich opioidy na tíšenie bolesti. 

 Zistili sme, že kultivácia MSC v prítomnosti morfínu alebo metadónu ovplyvnila ich 

funkčné aj migračné vlastnosti. Opioidy majú vplyv na fenotypové vlastnosti MSC. 

V prítomnosti opioidov došlo k zníženiu expresie imunomodulačných molekúl a produkcie 

rastových faktorov MSC. Znížený bol aj imunoregulačný vplyv MSC na bunky vrodenej 

a adaptívnej imunity. Tieto poznatky by mohli vysvetľovať spomalené hojenie rán po podaní 

opioidov. Morfín mal tiež vplyv na expresiu adhezívnych molekúl a taktiež menil migráciu 

MSC do orgánov a do miesta poškodenia. Z toho vyplýva, že podávanie opioidov ako 

prostriedku na tíšenie bolesti, by mohlo znižovať účinnosť bunečnej terapie pomocou MSC. 
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7. Záver 

 Opioidy majú negatívny vplyv na rôzne typy bunečných populácii vrátane 

kmeňových buniek. Taktiež môžu negatívne ovplyvňovať funkčné aj migračné vlastnosti 

MSC. V tejto práci bolo zistené, že morfín aj metadón v použitých koncentráciách znižovali 

expresiu fenotypových znakov exprimovaných na MSC. Pilotné výsledky ukázali, že 

metadón má 10x silnejšie inhibičné účinky než morfín, preto bol v pokusoch používaný 

v nižšej koncentrácii. Testovaný bol aj vplyv morfínu a metadónu na metabolickú aktivitu 

MSC. Morfín v použitých koncentráciách nemal na metabolickú aktivitu vplyv, ale metadón 

znižoval metabolickú aktivitu s rastúcou koncentráciou.  

 MSC sa na protizápalovej regulácii imunitnej odpovede podieľajú buď priamym 

kontaktom prostredníctvom imunomodulačných molekúl alebo produkciou cytokínov 

a rastových faktorov. Skúmaný bol vplyv opioidov na expresiu génov pre imunomodulačné 

molekuly. Morfín aj metadón s rastúcou koncentráciou znižovali expresiu génov pre Fas, 

FasL, PD-L1 a TGF-β u nestimulovaných MSC. U MSC stimulovaných IFN-γ, opioidy 

znižovali expresiu génov pre PD-L1, TGF-β a IDO, ale naopak expresiu génov pre COX2, 

Fas a FasL zvyšovali s rastúcou koncentráciou. Morfín aj metadón s rastúcou koncentráciou 

znižovali produkciu rastových faktorov MSC jak na génovej, tak na proteínovej úrovni. MSC 

ovplyvnené opioidmi v použitých koncentráciách mali vplyv na produkciu 

cytokínov, expresiu povrchových molekúl a transkripčných faktorov slezinnými bunkami 

stimulovanými Con A alebo LPS oproti MSC, ktoré neboli ovplyvnené opioidmi. 

Peritoneálne bunky stimulované LPS a IFN-γ v prítomnosti MSC ovplyvnených morfínom 

alebo metadónom mali zníženú expresiu kostimulačných molekúl, taktiež počet regulačných 

makrofágov bol znížený.  

 Morfín znižoval signifikantne expresiu adhezivných molekúl na MSC s rastúcou 

koncentráciou. V in vivo modeloch akútneho aj chronického podávania morfínu bola 

zmenená migrácia MSC do orgánov a do miesta poškodenia. 

 Negatívny vplyv opioidov na funkčné a migračné vlastnosti MSC by mohol 

vysvetľovať zhoršené hojenie tkanív po podaní týchto látok. Inhibícia migrácie MSC po 

podaní morfínu by mohla komplikovať bunečnú terapiu chronických alebo degeneratívnych 

ochorení u pacientov, ktorí užívajú opioidy na tíšenie bolesti. 
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9. Príloha 

 

Obrázok 1: Vzorové dot ploty ukazujúce základnú gatovaciu stratégiu MSC. Gatovanie bunečných 

udalostí, životnosti buniek a singletov. 

 

 

 

Obrázok 2: Vzorové dot ploty analýzy CD25+ splenocytov po kultivácii s MSC. Gatovanie 

bunečných udalostí, živých buniek a singletov. Ďalej boli analyzované CD3+ bunky, aby boli 

vylúčené MSC. Výsledné dotploty ukazujú CD25 FMO kontrolu a percento CD3+CD25+ lymfocytov. 
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Obrázok 3: Ukážka vzorových dot plotov ukazujúcich vplyv BM-MSC na subpopulácie CD3+ T 

lymfocytov. Reprezentatívne dot ploty znázorňujúce gatovaciu stratégiu značenia transkripčných 

faktorov T-bet, GATA3, Foxp3 a RORγt. Pri analýze dat boli najskôr gatované CD3+ bunky, na 

ktorých boli následne gatované transkripčné faktory s ohľadom na FMO kontroly. 

 

 

Obrázok 4: Reprezentatívne dot ploty ukazujúce základnú gatovaciu stratégiu splenocytov 

stimulovaných LPS po kultivácii s MSC. Dot ploty znázorňujú bunečné udalosti, životnosť buniek 

a singlety. Ďalej boli gatované CD19+ bunky a na nich bolo analyzované percento CD40+ a CD86+ 

buniek na základe FMO kontrol. 
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Obrázok 5: Vzorová ukážka dotplotov ukazujúcich základnú gatovaciu stratégiu stimulovaných 

peritoneálnych buniek kultivovaných s BM-MSC. Dot ploty znázorňujú bunečné udalosti, životnosť 

buniek a singlety, na ktorých boli gatované F4/80+ bunky. Na tejto populácii bola analyzovaná 

expresia CD80, CD86 a CD206 s ohľadom na FMO kontroly. 
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Obrázok 6: Reprezentatívne gaty CD44+, CD54+ a CD106+ A-MSC určené na základe FMO kontrol. 

 

 

 

Obrázok 7: Vzorová ukážka výberu CD45-PKH26+ buniek v slezine. Reprezentatívne gaty ukazujú 

bunečné udalosti, životnosť buniek a singlety. Ďalej bola analyzovaná CD45- populácia a z nej bola 

vybratá PKH26+ populácia buniek s ohľadom na kontrolu, ktorá namiesto PKH26 značených MSC 

dostala PBS. 



78 

  

 

Obrázok 8: Reprezentatívne dot ploty ukazujúce analýzu CD45-PKH26+ buniek v kostnej dreni. Dot 

ploty znázorňujú bunečné udalosti, životnosť buniek, singlety. Na takto vybranej populácii boli 

skúmané CD45- bunky a z nich bola vybratá PKH26+ populácia buniek s ohľadom na kontrolu, ktorá 

namiesto PKH26 značených MSC dostala PBS.  

 

Obrázok 9: Vzorová ukážka výberu CD45-PKH26+ buniek v pľúcach. Dot ploty ukazujú bunečné 

udalosti, živé bunky a singlety. Z tejto populácie boli ďalej vybrané CD45- bunky, na ktorých boli 

analyzované PKH26+ bunky vzhľadom ku kontrole, ktorá dostala namiesto PKH26 značených MSC 

len PBS. 



79 

  

 

Obrázok 10: Vzorová ukážka výberu CD45-PKH26+ buniek v pečeni. Dot ploty ukazujú bunečné 

udalosti, živé buňky a singlety. Potom bola analyzovaná populácia CD45- buniek a z nej bola vybratá 

PKH26+ populácia buniek na základe kontroly, ktorá dostala PBS namiesto PKH26 značených MSC. 
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Obrázok 11: Vzorová ukážka výberu jednotlivých populácii imunitných buniek v pečeni s ohľadom 

na FMO kontroly. 
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Obrázok 12: Vzorová ukážka výberu populácie CD45-PKH26+ buniek v kožnom transplantáte. Dot 

ploty ukazujú gaty bunečných udalosti, životnosti buniek a singletov. Ďalej boli gatované CD45- 

bunky, z ktorých boli vybrané PKH26+ bunky na základe kontroly, ktorá dostala PBS namiesto 

PKH26 značených MSC. 


