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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. 
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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. 
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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. 

 


