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Zkratky 

AEC   3-amino-9-etylkarbazol 

AMV   reverzní transkriptáza z ptačího myeloblastického viru 

APAP   imunohistochemická reakce peroxidáza-antiperoxidáza 

CaCl2  chlorid vápenatý 

CD   označení povrchových molekul leukocytů (cluster of differentiation) 

cDNA   komplementární kyselina deoxyribonukleová 

CK   cytokeratin 

CN   4-chlor-1-naftol 

CO2   oxid uhličitý 

C6H5Na3O7 citrát sodný 

DAB   3,3´-diaminobenzidin tetrahydrochlorid 

DMEM  Dulbeckovo upravené médium 

DMSO  dimetylsulfoxid 

DNA   kyselina deoxyribonukleová 

EBs   embryoidní tělíska (embryoid body) 

EDTA   etylendiaminotetraoctová kyselina 

EG   pluripotentní buňky odvozené z prvopohlavních zárodečných 

buněk (embryonic germ) 

ELISA  enzymimunoanalýza 

EMA-1  povrchový marker charakteristický pro prvopohlavní zárodečné 

buňky 

ES   pluripotentní diploidní embryonální kmenové buňky  

(embryonic stem) 

FBS   fetální hovězí sérum 

FGF   fibroblastový růstový faktor 

FKF   fixační směs s formolem a kyselinou octovou 

GLUT-1  bílkovinný přenašeč glukózy  

HBSS  Hankův roztok 

hEG   lidské embryonální zárodečné kmenové buňky 

hES   lidské embryonální kmenové buňky  

HIV   virus lidské imunodeficience (human imunodeficience virus) 
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HLA   lidské leukocytární antigeny (human leukocyte antigen)   

hTERT  lidská telomerázová reverzní transkriptáza  

ICSI   mikromanipulační metoda in vitro fertilizace  

(intracytoplasmic sperm injection) 

Ig   imunoglobuliny 

IKEM   Institut klinické a experimentální medicíny 

IVF   in vitro fertilizace 

KCl   chlorid draselný 

KO-DMEM  „knockout“ Dulbeckovo upravené médium 

LIF   faktor inhibující leukémii (leukemia inhibitory factor) 

MLV   reverní transkriptáza z Moloneyho myšího leukemického viru 

MRI   magnetická rezonance 

mRNA  mediátorová ribonukleová kyselina 

MSA   specifický aktin  

MSCs  mezenchymové kmenové buňky 

NF   neurofilamenta 

Oct-4   transkripční faktor 

PBS   fosfátový pufr 

PCR   řetězová polymerázová reakce (Polymerase Chain Reaction) 

PFA   paraformaldehyd 

PGCs   prvopohlavní zárodečné buňky (primordial germ cells) 

RNA   kyselina ribonukleová 

rRNA   ribozomální ribonukleová kyselina 

RT-PCR  reverzní transkripce RNA na komnlementární DNA 

SOP   Standardní operační proces 

S-HRP  reakce streptavidin - kořenová peroxidáza 

SSEA   povrchové karbohydrátové epitopy  

(stage - specific embryonic antigen) 

TRA   povrchové glykoproteinové epitopy 

Tth   bakteriální termostabilní DNA-polymeráza 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je rešerše odborné literatury a informačních 

zdrojů, které se zabývají problematikou kmenových buněk, zejména 

embryonálními. 

Začátek této práce je zaměřen na typy kmenových buněk podle jejich 

diferenciačního potenciálu, popis jejich vlastností a možnosti získávání těchto 

buněk. 

V dalších částech se zaměřuji na dělení buňky - buňky somatické, 

zárodečné a kmenové - a jejich typické rysy. Dále na typy lidských kmenových 

buněk. U lidských embryonálních zárodečných kmenových buněk se jedná o 

jejich charakteristiku, vlastnosti a výběr pracovních postupů při jejich manipulaci 

v laboratoři, ať už od jejich primární kultivace, charakterizace a  také uskladnění 

buněčných suspenzí lidských embryí s obsahem kmenových buněk. 

Závěrem zmiňuji problémy, které vyvstávají při výzkumu kmenových 

buněk z řad široké veřejnosti, ať už příslušníku církve nebo politiků, také 

potenciální využití kmenových buněk a výzkum zaměřený na tuto problematiku 

v České republice. 
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Teoretická část 

2 Kmenové buňky 

Kmenové buňky jsou nediferencované buňky, které jsou schopny 

produkovat diferencující se buňky a současně jsou schopné neomezené 

sebeobnovy (produkovat samy sebe). Z kmenových buněk vznikají základy 

jednotlivých tkání a v dospělosti tyto buňky udržují tkáňovou homeostázu a 

obstarávají regeneraci poškozené tkáně. Tyto funkce plní kmenové buňky ve 

všech fázích vývoje organismu. Během vývoje organismu vzniká celá hierarchie 

kmenových buněk lišících se svým diferenciačním potenciálem1. 

 

2.1 Typy kmenových buněk 

Kmenové buňky se dělí do tří tříd:  

1. Totipotentní kmenové buňky 

2. Pluripotentní kmenové buňky 

3. Multipotentní kmenové buňky2. 

 

1. Totipotentní kmenové buňky – kmenové buňky s nejširším diferenciačním 

potenciálem. Za totipotentní buňku byla pokládána zygota a elementy 

dvoubuněčného embrya 3. 

Totipotence = totipotentní schopnost buňky přeměnit se v jakýkoliv typ 

buňky bez omezení. Vzniknou splynutím vajíčka a spermie. Buňky vzniklé 

prvním dělením oplozeného vajíčka jsou také totipotentní 4. 

2. Pluripotentní kmenové buňky – kmenové buňky s širokým diferenciačním 

potenciálem, např. buňky schopné produkovat většinu buněčných typů uvnitř 

organismu, ale neschopné spontánní produkce některých jiných tkání (např. 

extraembryonálních tkání jako je placenta). Rovněž buňky jednoho 

zárodečného listu generují široké spektrum tkání, ale nejsou schopny 

produkovat tkáně jiného zárodečného listu 5. 

Jsou potomci totipotentních buněk a mohou produkovat jakékoliv jiné 

buňky, kromě buňky totipotentní 6. 



 8

3. Multipotentní kmenové buňky – kmenové buňky produkující potomstvo 

tvořené jen několika málo buněčnými typy, které se však všechny nacházejí 

v dané tkáni. Mohou produkovat pouze buňky příbuzné danému typu buňky 

(např. krevní buňka) 7. 

 

2.2 Vlastnosti kmenových buněk 

Všechny kmenové buňky - bez ohledu na jejich původ – mají tři základní 

vlastnosti:  

1.  Jsou nespecializované. 

2. Jsou schopny se dlouhodobě dělit a obnovovat se 8.  

Charakteristickým rysem kmenových buněk je jejich schopnost produkovat 

jak kmenové buňky, tak buňky určené k terminální diferenciaci. Tato 

vlastnost se uskutečňuje asymetrickým dělením 9. 

3. Mají schopnost produkovat specializované buňky. Stále nejsou přesně 

známy vnitřní a vnější signály, které umožní diferenciaci kmenových  

buněk 10. 

 

2.3 Možnosti získávání kmenových buněk 

1. In vitro fertilizace 

2.  Pupečníková krev 

3.  Terapeutické klonování 

 

2.3.1 In vitro fertilizace 

In vitro fertilizace (IVF) je technika, při které je lidské vajíčko oplodněno 

spermií mimo dělohu ženy (in vitro). IVF je hlavní léčba neplodnosti, když 

ostatní metody selhaly 11.  

IVF lze provádět dvěma způsoby, buď inseminací vajíčka spermií nebo 

mikromanipulační metodou ICSI (intracytoplasmic sperm injection). U první 

metody se ke každému vajíčku, které bylo odebráno ženě a při pokojové teplotě 

inkubováno tři hodiny, přidá 150,000 až 225,000 spermií. Oplodnění je 

ukončeno, když spermie pronikne do vajíčka. U metody ISCI je do vajíčka přímo 

injektovaná spermie 12.   
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Následující tři dny embrya obsahují 8 buněk, nazývají se blastomery. 

Embryo může být další dva nebo tři dny kultivováno a vyvine se do stádia 

blastocysty. Tyto embrya obsahují od 60-100 buněk a představují embrya, které 

s největší pravděpodobností mohou navodit těhotenství 13.  

Podaří-li se transplantace hned napoprvé, zůstává několik embryí, z 

nichž lze získat kmenové buňky. Z těchto „přebytečných“ embryí vzniklých při 

IVF lze jejich potomstvo cíleně nasměrovat k vývoji a diferenciaci buněk pro 

potřeby regenerace poškozených tkání 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Pupečníková krev 

Pupečníková krev a placenta jsou bohatým zdrojem kmenových buněk 

(obsahují až miliony kmenových buněk), které lze snadno a bez rizika pro dítě 

nebo matku odebrat a uchovat. 

Výhody uchování kmenových buněk z pupečníkové krve: 

1. Snadný a bezpečný odběr s minimálním rizikem pro dárce. 

2.  Nedostane-li se pupečníková krev do banky kmenových buněk, likviduje se 

jako biologický odpad. 

3. V případě nutnosti léčby kmenovými buňkami jsou uskladněné buňky ihned 

k dispozici. 

Obrázek 1: Metoda ISCI; 
http://uuhsc.utah.edu/andrology/photo_gallery.html  
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4.  Použití kmenových buněk z vlastní pupečníkové krve je v porovnání s 

kmenovými buňkami od cizího dárce bezpečné a úspěšné - perfektní shoda. 

5.  S pomocí běžných screeningových metod je možné prakticky vyloučit riziko 

infekce. 

6.  Kmenové buňky lze použít i při léčbě pokrevních příbuzných.  

 

Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou skvělou alternativou přijatelnou 

z etického hlediska zejména u zástupců církve a některých odborníků, které 

pokládají za nepřístupné, aby se pomocí in vitro fertilizace získávaly kmenové 

buňky 15.  

Pupečníková krev se v České republice začala sbírat v roce 1993. Do 

dnešní doby více než 50 jednotek pupečníkové krve bylo odebráno pro rodinné 

příslušníky, většinou s hematologickými a / nebo imunologickými malignitami. 

Odebírání krve pro nepříbuzné osoby začalo v roce 1996.  

Soubor Standardního operačního procesu byl vyvinut pro veškeré kroky 

uchovávání pupečníkové krve v tkáňové bance, zahrnující odběr pupečníkové 

krve od dárců v posledním trimestru těhotenství. Pupečníková krev byla 

testována a kryokonzervována během 48 hodin (většinou během 24 hodin) 

podle doporučení Eurocord / Netcord. Banka pupečníkové krve v Praze dávala 

instrukce týmům a spolupracujícím centrům v Brně a Hradci Králové a nyní 

používají stejný SOP.  

HLA typizace se provádí v laboratořích v centru Českého registru dárců 

kostní dřeně v IKEM v Praze. DNA technologie se používají k typizaci HLA 

molekul I. a II. třídy. Poslední kontrola pupečníkové krve se provádí šest měsíců 

od porodu opakovanými virologickými testy u matky a dítěte neinvazními 

zkouškami.  

Jednotky pupečníkové krve jsou zamraženy bez manipulace, ale jsou 

rozděleny na dvě části a udržují se v kapalném stavu v tekutém dusíku poté, co 

byly postupně zamraženy. Ke konci března roku 2002 bylo v Praze 

shromážděno 1300 jednotek, v Brně 75 a 30 odběrů bylo provedeno v Hradci 

Králové 16.  
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2.3.3 Terapeutické klonování 

Terapeutické klonování je proces, při kterém dochází k tvorbě lidských 

embryí. Cílem není vytvářet lidské klony, ale získávat tak kmenové buňky, které 

se využívají při studiu lidského vývoje a léčby některých chorob 17.  

Při terapeutickém klonování se nejdříve z ženského vajíčka odstraní 

jádro s DNA. Tímto způsobem se vytvoří pre-embryo. Z jakékoli lidské buňky se 

odebere DNA a vloží se do vajíčka, kterému byla odebrána DNA. Takto 

upravené vajíčko začne vytvářet embryo, začne se vyvíjet a produkovat mnoho 

kmenových buněk. Kmenové buňky se izolují z pre-embrya, rostou 

v laboratořích a mohou být využity k výzkumu 18.  

 

 

 

 

 

Obrázek 2: 
http://www.biotechnologyonline.gov.au/popups/img_cellextraction.cfm 
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3 Buněčné dělení u buňky somatické, zárodečné a kmenové 

3.1 Buňka somatická 

V současné etapě evoluce vznikají nové buňky pouze reprodukcí buněk 

existujících, tj. jejich dělením. 

Reprodukce buněk obecně má tři biologické cíle: 

1.  Dělení buněk zajišťuje reprodukci jedinců (individuí). U vícebuněčných 

organismů (pokud se nerozmnožují vegetativně) zajišťuje dělení 

prapohlavních buněk namnožení gamet, z nichž každá je potenciálně novým 

jedincem. 

2.  U mnohobuněčných organismů realizuje dělení zygoty a všechna následující 

dělení spojená s diferenciací, embryonální vývoj jedince a jeho růst 

v postembryonálním vývoji. Dospělý lidský organismus je složen z asi 80 

biliónů buněk. Všechny vznikly postupně dělením z jedné buňky – 

oplozeného vajíčka. 

3.  Dělením buněk se nahrazují ztráty způsobené jejich fyziologickým 

opotřebováním. 

 

Vidíme tedy, že existence života v jeho dnešní podobě je vázaná na 

neustálou reprodukci buňky. Buněčné dělení je tedy jedním ze základních 

biologických fenoménů. Nepřetržitá cyklická reprodukce buněk, kterou 

nazýváme buněčný cyklus, je obecnou vlastností každé buňky a je zakódována 

v její genetické informaci 19.  

 

3.1.1 Buněčný cyklus u somatické buňky 

Eukaryontní buněčný cyklus je tradičně rozdělován do čtyř částí neboli 

fází. Při pohledu do mikroskopu jsou nejdramatičtějšími událostmi dělení jádra 

(mitóza) a dělení buňky na dvě v procesu nazývaném cytokineze. Oba procesy 

spolu tvoří M fázi buněčného cyklu. U typické savčí buňky trvá M fáze přibližně 

hodinu, což je pouze malá část z celkové délky buněčného cyklu. Doba mezi 

dvěma M fázemi se nazývá interfáze. Interfáze je pro buňku velice rušné 

období, které je rozděleno do dalších tří fází buněčného cyklu 20.  
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3.1.1.1 Fáze G1 a G2, interfáze 

Studie počátku 50.let ukázaly, že ke zdvojení genetického materiálu, tj. 

replikaci DNA, dochází jenom v určité části interfáze. Replikace DNA je 

většinou oddělena časovou prodlevou jak od předchozí mitózy, tak i od mitózy 

následující. G1 fáze představuje časovou prodlevu mezi ukončením předchozí 

mitózy plus cytokinezi a začátkem replikace DNA. Následující období, replikace 

DNA je S fáze, tedy fáze syntézy DNA. Časová prodleva mezi ukončením 

replikace DNA a následující mitózou se označuje jako G2 fáze. Závěrem mitóza 

spojená s cytokinezí pak představuje M fázi 21. 

Některé buňky setrvávají v G1 fázi velmi dlouhou dobu, měřitelnou na 

dny nebo dokonce měsíce, jiné projdou tímto stádiem během několika hodin. 

Přestože molekulární mechanismus řídící průchod buňky cyklem je řízen sérií 

kontrolních bodů, které určují trvání každého období cyklu. Po G1 fázi následuje 

S fáze. Během tohoto stádia se každý chromozom, který je v G1 fázi tvořen 

jednou molekulou DNA, replikuje 22 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3: 
http://images1.clinicaltools.com/images/gene/cellcycle.jpg 
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3.1.1.2 Replikace DNA 

Účelem replikace jaderné DNA je vytvoření dvou plnohodnotných a 

identických sad genetické informace pro obě dceřiné buňky. Replikace DNA 

proto musí být úplná a přesná 23. 

Ačkoliv je princip replikace dvoušroubovice DNA jednoduchý, ve 

skutečnosti je to velmi složitý proces, který vyžaduje řadu enzymů, dalších 

proteinů a rovněž i RNA. Průběh replikace DNA je v podstatě stejný jak u 

prokaryontů, tak i u eukaryontů.  

Replikace začíná v definované sekvenci molekuly DNA, v tzv. 

replikačním počátku. Na tuto sekvenci se váže iniciační protein, který rozvine 

dvoušroubovici, což dovolí, aby se do tohoto místa navázaly další součásti 

replikačního aparátu. Replikace DNA je zpravidla dvousměrná; od místa 

počátku se na obě strany molekuly rozšiřují tzv. replikační vidlice. Replikace 

DNA neprobíhá ve všech replikonech současně, nýbrž postupně, v průběhu 

celé S fáze buněčného cyklu 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA každého chromozomu je replikována podle pravidel o párování 

bazí. K zahájení (iniciaci) syntézy DNA je třeba krátké RNA, dlouhé asi 10-200 

Obrázek 4: 
http://www.vscht.cz/eds/knihy/uid_es-002/hesla/replikace_dna.html 
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nukleotidů, zvané primer. Jediný enzym replikuje jeden řetězec (vedoucí) 

kontinuálně ve směru 5´-3´. Druhý řetězec (otálející) replikuje diskontinuálně po 

krátkých úsecích o 150-200 nukleotidech, ve směru 3´-5´. Fragmenty 

(Okazakiho) jsou pak DNA-ligázou spojeny 25 .  

Na konci S fáze je obsah buněčné DNA zdvojnásoben a buňka vstupuje 

do dalšího krátkého stádia zvaného G2 fáze. G2 fáze končí vlastním mitotickým 

dělením – mitózou, začínající kondenzací individuálních chromozomů, které se 

stávají mikroskopicky rozeznatelné jako tenká protáhlá vlákna 26.  

 

3.1.1.3 Mitóza 

V profázi replikované chromozomy, každý sestávající ze dvou 

sesterských chromatid, kondenzují. Vně jádra se tvoří mitotické vřeténko mezi 

dvěma centrosomy, jež se replikovaly a nyní se kondenzují.  

Prometafáze začíná náhle rozpadem jaderného obalu. Chromozomy se 

nyní mohou připojit k mikrotubulům vřeténka svými kinetochory a zahájit aktivní 

pohyb.  

V metafázi jsou chromozomy srovnány v ekvatoriální rovině vřeténka 

uprostřed mezi póly. Párové kinetochorové mikrotubuly na každém 

chromozomu jsou připojeny k opačným pólům vřeténka.  

V anafázi se párové chromatidy synchronně oddělují od sebe  a tvoří dva 

dceřiné chromozomy, při čemž je každý z nich pomalu tažen k pólu svého 

vřeténka. Kinetochorové mikrotubuly se zkracují a póly se oddalují, což obojí 

přispívá k separaci chromozómů 27. 

V telofázi kinetochorové mikrotubuly zcela zmizí, polární se ještě 

prodlužují až do doby, kdy se kolem chromozomů vytvoří nový jaderný obal. Ke 

konci telofáze chromozomy postupně kondenzují a rekonstruuje se jadérko 

(resp. jadérka).  

Cytokineze je proces rozdělující mateřskou buňku na dvě samostatné 

existence schopné buňky dceřiné. V buňkách živočišných dochází k zaškrcení 

buňky aktivitou kontraktilního prstence 28. 
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Obrázek 5: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gray2.png 

 

3.2 Buňka zárodečná 

3.2.1 Meióza 

Speciální typ buněčného dělení zárodečných buněk, při kterém se tvoří 

vajíčka a spermie. Zahrnuje snížení počtu chromozomů z diploidního na 

haploidní. Dvě následná dělení jádra s pouhou jedinou replikací DNA dávají 

z původní diploidní buňky vzniknout čtyřem haploidním dceřiným buňkám 29.  

Fáze buněčného cyklu meiózy jsou podobné mitóze. Meióza zahrnuje 

dvě po sobě následující dělení buňky nazývaná I. a II. meiotické dělení. První 
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bývá také označováno heterotypické (redukční) dělení a druhé homeotypické 

(ekvační). 

 

3.2.1.1 I. meiotické dělení 

I. meiotické dělení se od běžné mitózy odlišuje komplikovaností své 

profáze. Časově zahrnuje I.profáze asi 90% z celého průběhu meiózy. V jejím 

průběhu se rozlišuje pět fází 30.  

Leptotene. Chromozomy, které byly již replikovány v předcházející S fázi, 

se stávají viditelnými jako tenká vlákna, která se začínají kondenzovat. V tomto 

časném stádiu jsou sesterské chromatidy k sobě tak těsně přiložené, že 

nemohou být odlišeny. 

Zygotene. V tomto stádiu se začínají homologní chromozomy po celé 

délce párovat. Proces párování, nazývaný synapse, je za normálních okolností 

velmi přesný, spojuje korespondující DNA segmenty po celé délce 

chromozomů. 

Pachytene. Během tohoto stádia začínají být chromozomy kolem sebe 

velmi těsně stočené. Synapse je dokončena, každý pár homologů se jeví jako 

bivalent (někdy nazývaný tetráda, neboť obsahuje čtyři chromatidy). 

V pachytenním stádiu dochází ke crossing-overu. 

Diplotene. Po rekombinaci synaptonemální komplex mizí a dvě součásti 

každého bivalentu se od sebe začínají oddělovat. Přestože se homologní 

chromozomy separují, každá z jejich centromer je samostatná, sesterské 

chromatidy zůstávají zprvu spojené. Oddělování homologních chromozomů 

pokračuje, až je každý bivalent spojen jen v místě zvaných chiasmata 

(překřížení), která jsou považována za místa, kde proběhl crossing- over. 

Diakineze. V tomto stádiu dosahují chromozomy maximální kondenzace. 

Metafáze I. Metafáze začíná, tak jako v mitóze, vymizením jaderného 

obalu. Vytváří se dělící vřeténko a spárované homologní chromozomy se řadí 

v ekvatoriální rovině a centromerami orientovanými k opačným pólům vřeténka. 

Anafáze I. Oba homologní chromozomy každého bivalentu se pohybují 

odděleně, jejich centromery se sesterskými chromatidami jsou taženy 

k protilehlým pólům buňky v procesu zvaném disjunkce. Počet chromozomů se 
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tedy redukuje na polovinu a každý buněčný produkt prvého meiotického dělení 

má haploidní počet chromozomů. 

Telofáze I. V průběhu telofáze se obě haploidní sady chromozomů 

shluknou v opačných pólech buňky 31.  

 

3.2.1.2 II. meiotické dělení 

II. meiotické dělení je v podstatě mitózou haploidních buněk. Centromery 

sesterských chromatid se oddělí, sesterské chromatidy se stávají dceřinými 

chromozomy, které mikrotubuly rozdělí k opačným pólům buňky. Po proběhnutí 

II. telofáze a cytokineze tak vznikají celkem čtyři haploidní buňky. 

Významné rozdíly v gametogenezi nacházíme mezi spermiogenezí a 

oogenezí člověka. Spermiogeneze se rozbíhá u muže na začátku pohlavní 

dospělosti a přetrvává po celé období jeho života. Oogeneze začíná v kůře 

vaječníků již v 8.-9. měsíci nitroděložního vývoje ženského plodu 32. 

 

3.3 Buňka kmenová 

3.3.1 Asymetrické dělení 

Při asymetrickém dělení vznikají dvě vzájemně odlišné dceřiné buňky. 

Jedna z nich je totožná s mateřskou buňkou, a proto se při tomto způsobu 

mitotického dělení počet mateřských (např. kmenových) buněk nemění a 

zásoba kmenových buněk pro tvorbu a regeneraci tkání zůstává 

nevyčerpatelná. Asymetrické dělení je předpokladem pro neomezenou 

schopnost sebeobnovy kmenových buněk. V symbolech by bylo možné tuto 

vlastnost vyjádřit jako A → A + B, kde A značí kmenovou buňku a B buňku 

předurčenou k diferenciaci. Teoreticky lze v rámci buněčné populace dosáhnout 

tohoto výsledku dvěma způsoby. Při prvním je výsledek každého dělení předem 

rozhodnut a nemění se: A → A + B. Při druhém způsobu mohou dělení 

jednotlivých kmenových buněk poskytovat různé výsledky, jako A → A + A nebo 

A → B + B nebo A → A + B. Tuto situaci lze navodit třemi různými způsoby: je-li 

výsledek každého dělení náhodný (stochastický), je-li regulován prostředím; 

nebo je-li populace kmenových buněk heterogenní.  
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Symetrická a asymetrická dělení lze nejsnáze identifikovat 

morfologickým vyšetřením bazálních vrstev vrstevnatých a víceřadých krycích 

epitelů, a to podle charakteristické orientace dělícího vřeténka. V určitých fázích 

vývoje lze těsně vedle sebe zastihnout mitózy vertikálních (symetrických) i 

horizontálních (asymetrických) dělení. Tato skutečnost naznačuje, že povaha 

buněčného dělení není řízena na dálku difundibilními faktory, ale je určována 

vnitřními faktory nebo zprostředkována mezibuněčnými kontakty. Poloha 

vřeténka v metafázi předurčuje osud novotvořených dceřiných buněk. 

Mechanismem, zabezpečující asymetrii profilu potomstva kmenové buňky a 

jeho determinaci, je v řadě případů prostorové umístění buněk ve tkáni. Buňka, 

která zaujme pozici původní kmenové buňky, si uchovává její původní vlastnost, 

zatímco druhá buňka je určená k diferenciaci.   

V roce 1975 prezentoval Cairns hypotézu, ve které tvrdil, že v průběhu 

asymetrického dělení kmenové buňky si nová kmenová buňka vždy uchová 

rodičovské vlákno DNA, zatímco dceřiná buňka, která je určená k dělení, dědí 

nově syntetizované vlákno. Tímto způsobem je DNA kmenových buněk 

chráněna před chybami, k nimž může dojít během replikačního procesu.  

 

3.3.2 Segregace DNA v kmenové buňce. 

DNA kódující genetickou informaci je dvouvláknová. Jedno vlákno (3´-5´ 

vlákno) je komplementární. Komplementární vlákno má do jisté míry stabilizační 

funkci, neboť umožňuje dotvoření protějšího vlákna v případě jeho poškození 

nebo při buněčné replikaci. K přímé transkripci genů však toto vlákno neslouží. 

Při buněčném dělení dochází k rozpletení dvoušroubovice DNA a 

komplementárnímu dotvoření DNA vláken podél původních motivů tak, že 

vzniknou nové DNA dvoušroubovice, které budou základem genomu nově 

vzniklých buněk.  

Poněvadž každý děj, včetně přepisu genetické informace, je zatížen 

určitou, byť malou chybou, znamená to, že ty buňky, které nevlastní původní 

(3´-5´) vlákno, budou hromadit ve svém genomu stále větší množství chyb. Pro 

kmenovou buňku je výhodné, když v rámci asymetrického dělení ponechá 

původní 3´-5´ vlákno, neboť tato okolnost jí poskytuje vyšší záruku, že její 

genetická informace bude co nejvíce odpovídat původní podobě. 
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V roce 1967 Curry a Trentin vyslovili názor, že diferenciace 

hematopoetických buněk ovlivňuje ve slezině i kostní dřeni řada tkáňových 

faktorů, charakteristických pro dané mikroprostředí, vykazujících 

hematopoetickou indukční aktivitu.  

Tento názor byl později rozšířen o Schofieldovu hypotézu (1978), podle 

níž kmenová buňka sídlí v optimálním mikroprostředí, označovaném jako niche  

[nyš]  - francouzského slova výklenek, uhnízděný, usazený. Po mitotickém 

dělení zůstává uvnitř jen jedna kmenová buňka, zatímco druhá je nasměrována 

k diferenciaci, pokud je nemohou obsadit jiné, např. prázdné niche. Kmenová 

buňka uvnitř niche získá vysokou schopnost pro sebeobnovu. Je možné, že 

různá místa v mikroprostředí tkání budou vykazovat odlišné vlastnosti a 

jednotlivá niche by se tak mezi sebou mohla lišit. Výsledkem budou kmenové 

buňky s různou schopností sebeobnovy a různým potenciálem pro diferenciaci.  

Jako niche se označuje speciální mikroprostředí uvnitř tkání hostící 

kmenové buňky. Na jeho složení participují okolní buňky a extracelulární 

komponenty jako je bazální membrána, extracelulární matrix, případně další 

složky jako vazivová vlákna. Buňky niche produkují signální molekuly ovlivňující 

další osud lokálních kmenových buněk; tyto molekuly mohou být zakotveny do 

buněčné membrány a zprostředkovány přímým buněčným kontaktem 

(adhezivní molekuly aj.) nebo mohou být uvolňovány do okolí (růstové faktory, 

cytokiny). Kmenové buňky se mohou z niche uvolnit, jejich osud pak není 

lokálními faktory nadále determinován. Uvolněné niche může přijmout jiné 

exogenní kmenové buňky 33 . 
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4 Typy lidských kmenových buněk 

Rozlišují se tři typy lidských kmenových buněk, které se zkoumají pro 

jejich potenciální využití v medicíně a jiných oblastech výzkumu. 

1.  Embryonální kmenové buňky 

2.  Dospělé kmenové buňky  

3.  Embryonální zárodečné kmenové buňky 34 . 

 

4.1  Lidské embryonální kmenové buňky 

Embryonální kmenové buňky (ES buňky) jsou nediferencované a 

nespecializované kmenové buňky, které mají schopnost stát se jakoukoli 

dospělou buňkou v těle. Protože tyto buňky mají unikátní schopnost 

sebeobnovy a mnohonásobně se dělí, když jsou pěstovány v laboratoři, mají 

potenciál vytvářet neomezenou zásobu specializovaných dospělých buněk,  

jako např. buňky srdečního svalu, kostní buňky, krevní buňky atd.35 . 

Lidské embryonální kmenové buňky jsou pluripotentní kmenové buňky, 

které jsou odvozené z blastocysty přibližně 5 dnů staré. Jedná se o časné 

stádium vývoje embrya tvořené zhruba 200 - 250 buňkami. Blastocysta má 

sférický tvar a je tvořena třemi strukturami: trofoblastem – vrstva buněk, která 

obklopuje blastocystu a je nezbytná pro vytvoření placenty, blastocélem – 

tekutina vyplňující dutou dutinu nacházející se uvnitř blastocysty a 

embryoblastem – skupinkou asi 30 buněk, ze kterých se získávají embryonální 

kmenové buňky. Z této skupinky buněk lze vytvářet linie lidských ES buněk 

(hES) 36. 
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4.1.1 Princip zakládání linií lidských ES buněk 

Lidská embrya ve stádiu rýhování, pro klinické účely vzniklá fertilizací in 

vitro, darují jednotlivé osoby po informovaném souhlasu. Jakmile embrya 

dorostou do stádia blastocysty, se buňky embryoblastu imunochirurgicky oddělí 

od trofoektodermu a nanesou se na mitoticky inaktivované podpůrné vrstvy 

myších fibroblastů v tkáňovém médiu obsahujícím fetální telecí sérum. Po 9-15 

dnech buňky, které vyrostly z embryoblastu se dělí a tvoří skupinky buněk, které 

se mechanicky nebo chemicky oddělí a jsou kultivovány za stejných podmínek. 

Homogenní kolonie buněk jsou vyjmuty, mechanicky disociovány a kultivovány. 

Tyto buňky se rozšiřují, pasážují a vytvářejí buněčnou linii 37. 

Obrázek 6: Lidská blastocysta s embryoblastem; 
http://uuhsc.utah.edu/andrology/photo_gallery.html series3-4 
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4.1.2 Vlastnosti lidských embryonálních kmenových buněk 

Lidské ES buňky mají normální a pozoruhodně stabilní karyotypy. 

Exprimují  vysoké hodnoty telomeráz, tj. ribonukleoproteinu, který doplňuje   

chybějící úseky telomer na koncích lineárních chromozomů, a tak udržují jejich 

konstantní délku, vysoce koreluje s nesmrtelností lidských buněčných linií. 

Mohou se diferencovat na deriváty všech tří embryonálních zárodečných 

listů po přenesení do prostředí in vivo. Lidské ES buňky vytvářejí relativně 

ploché, kompaktní kolonie, které se snadno disociují na jednotlivé buňky 

v trypsinu nebo v médiu neobsahujícím Ca2+ a Mg2+. Lidské ES buňky rostou 

pomaleji než myší ES buňky, populace myších ES buněk se zdvojnásobí za 12 

hodin, u hES za 36 hodin 38.  

V laboratorních podmínkách rostou více jak dva roky. Velké množství 

hES buněk může růst v laboratoři velmi snadno, někdy je poukazováno, že jsou 

Obrázek 7: 
http://www.news.wisc.edu/packages/stemcells/illustration.html 
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tyto buňky nesmrtelné, protože si uchovávají schopnost sebeobnovy po mnoho 

generací. Mohou vytvářet tumory po přenesení do těla 39 . 

 Homogenní (čisté populace) diferencovaných hES buněk neprodukují 

tumory 40. 

 Lidské ES buňky exprimují embryonální antigeny, specifické pro 

vývojové stádium 3 a 4 (SSEA-3 a SSEA-4), glykoproteiny s vysokou 

molekulární hmotností TRA-1-60 a TRA-1-81 a alkalickou fosfatázu 41 . 

 

4.2 Dospělé kmenové buňky 

Dospělé kmenové buňky jsou mnohem více specializované než 

embryonální kmenové buňky a jsou multipotentní 42 . 

Dospělé kmenové buňky jsou nediferencované buňky, které se nacházejí 

ve tkáních a orgánech. Jsou schopné sebeobnovy a mohou se diferencovat, 

aby vytvořily hlavní specializované buněčné typy tkání a orgánů. Jejich hlavní 

role je udržení a oprava tkání, ve kterých se nacházejí 43 . 

Kmenové buňky jsou umístěny ve specifické oblasti každé tkáně, kde 

zůstávají v klidu po dobu několika let, až do doby kdy jsou aktivovány nějakým 

poraněním nebo chorobou 44 . 

 

4.3 Lidské embryonální zárodečné kmenové buňky 

Embryonální zárodečné kmenové buňky (EG) jsou primitivní kmenové 

buňky odvozené z prvopohlavních buněk (PGCs) získaných z plica genitalis 

časného embrya. Svými vlastnostmi se  velmi blíží ES buňkám 45. 

 Lidské ES buňky jsou odvozeny z buněk embryoblastu blastocysty 

získané IVF. Tyto prekurzorové buňky normálně in vivo vytvářejí embryo 

obsahující diploidní PGCs. Během vývoje PGCs přecházejí ze zadního 

endodermu žloutkového vaku do genitálních lišt, aby zde začaly vývoj gonád, 

proliferují tady a vstupují do meiózy, aby vytvářely spermie a vajíčka. PGCs 

mohou být izolovány a použity k vytváření diploidních hEG buněk. Migrace 

PGCs a proliferace v lidské fetální gonády poskytuje zdroj diploidních buněk, 

které teoreticky mohou být schopné tvořit deriváty všech tří zárodečných listů 46 

.  
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Ačkoli se domníváme, že pluripotentní a proliferační kapacita lidských 

embryonálních zárodečných buněk (hEG) je shodná s kapacitou hES buněk, 

vyskytují se problémy jak nejlépe izolovat a udržovat hEG buněčné linie in vitro 

a omezuje se tak jejich dostupnost k experimentálnímu použití. Přes tyto 

problémy však byly objeveny některé faktory, které ovlivňují vývoj PGCs, jejich 

transformaci v EG buňky a diferenciaci EG buněk do specifických buněčných 

fenotypů. Navzdory všem problémům hEG buňky představují pro vědecké 

odborníky důležitou alternativu k hES buňkám, protože potenciálně mají 

rozdílné epigenetické postavení než hES buňky, a proto mohou být lépe využity 

v buněčné terapii. Mimo to hEG buňky jsou důležitým nástrojem jak studovat 

faktory, které se podílejí na přežití PGCs, proliferaci a regulaci, a které mají 

nějakou klinickou souvislost. 

Mechanismus, jak se PGCs přeměňují v nesmrtelné EG buňky, které 

mohou tvořit embryoidní tělíska (EBs) a u myší mohou tvořit chimerická 

embrya, zůstává nadále neznámý 47 . 

 

4.3.1 Vlastnosti hEG buněk 

Vytvářejí kompaktnější, kulatější kolonie, které se více podobají 

morfologii kolonií myších ES buněk 48. 

Obrázek 8:  
http://www.sciencedirect.com 
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EG buňky jsou pluripotentní, mívají normální XX nebo XY karyotypy, po 

obdržení vhodného signálu jsou schopny se diferencovat do tří zárodečných 

listů (ektoderm, entoderm, mezoderm) nebo mohou tvořit teratomy, když jsou 

transplantovány do organismu 49. 

 Počáteční generace hEG buněk je relativně jednoduchá. Lidské EG 

buňky zůstávají jako kompaktní valy buněk, které jsou mnohovrstevné a 

odolávají disagregačním procesům za použití trypsinu a  bez Ca2+/Mg2+ 

v médiu. Kapacita hEG buněk, aby zůstaly disociované v malé agregáty určené 

pro pasážování a udržet je schopné života a nediferencované, je proto velmi 

nízká.  

Lidské EG buňky exprimují povrchové znaky zahrnující SSEA-3 a SSEA-

4, Tra-1-60 a Tra-1-81. Pozoruhodně hEG buňky exprimují SSEA-1 povrchový 

marker. Tento marker chybí v embryoblastu lidské blastocysty (ačkoli je 

exprimován na trofoektodermu) a chybí u nediferencovaných hES buněk  a 

jedině jsou detekovány u buněk diferencovaných. Navzdory tomu, že jsou hEG 

a hES buňky pluripotentní líší se například v expresi povrchového markeru: u 

hEG buněk – SSEA-1+/Tra-1-60+ na rozdíl u hES buněk – SSEA-1-/Tra-1-60+ 50.  

 

4.3.2 Výběr pracovních technik 

Ke studiu vlastností hEG buněk se v laboratořích používají tyto uvedené 

techniky.  

 

4.3.2.1 Imunohistochemická technika  

Imunohistochemii (imunocytochemie) můžeme chápat jako aplikaci 

imunologických principů a metod při studiu tkání a buněk. Jestliže definujeme 

histochemii jako detekci chemicky definovaných individuí in situ, tedy 

v buňkách, tkáňových kulturách a řezech z tkáňových bloků, pak 

imunohistochemie, která je její součástí, používá k této detekci afinitu antigenu 

a specifické protilátky a jejich vzájemnou vazbu.  

Antigeny jsou ve tkáních přítomny jako endogenní (cytoskeletární 

antigeny, membránové antigeny, produkty onkogenů apod.) nebo exogenní 

(nejčastěji antigeny bakteriální a virové). Pokud je antigenní determinanta, proti 
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níž je specifická protilátka namířena ve tkáni přítomna, protilátka se na ni svou 

vazebnou částí naváže. 

Následující kroky k vizualizaci reakčního produktu jsou však často 

založeny na imunitních vazbách. Imunohistochemii lze provádět na úrovni 

světelné i elektronové mikroskopie 51.  

 

Struktura a funkce imunoglobulinů 

Základní struktura imunoglobulinových molekul je tvořena párem lehkých 

řetězců (L) a párem těžkých řetězců (H). Na jednom konci imunoglobulinové 

molekuly je část s vysoce variabilním pořadím aminokyselinových zbytků 

(aminotermální část), na opačném konci imunoglobulinové molekuly je část 

poměrně konstantní. Vazebné místo pro antigenní epitop je na vysoce variabilní 

části kompletní imunoglobulinové molekuly. Konstantní část imunoglobulinové 

molekuly se liší v několika oblastech. Jejich vzájemná rozdílnost je podstatou 

rozlišování jednotlivých imunoglobulinových tříd (izotopů) IgG, IgA, IgM, IgD a 

IgE 52. 

 Molekuly protilátek mají tvar písmene Y se dvěma stejnými vazebnými 

místy, z nichž každé je komplementární k malému úseku na povrchu molekuly 

antigenu. Podrobný průzkum těchto vazebných míst pro antigeny prokazuje, že 

jsou tvořena několika smyčkami polypeptidového řetězce, který vstupuje od 

konců párů blízce sousedících proteinových domén. Smyčky tohoto druhu jsou 

ideální pro zachycování jiných molekul. Umožňují velkému počtu chemických 

skupin  obklopit ligand, takže se k němu protein může vázat 53 . 

 

Polyklonální a monoklonální protilátky 

Antiséra získaná opakovanou imunizací zvířat daným antigenem, jsou 

jedinečným nástrojem výzkumu v biomedicíně. Většina makromolekul, včetně 

všech proteinů a mnoho polysacharidů, může sloužit jako antigen. To znamená, 

že mohou vyvolat tvorbu protilátek pro dané molekuly specifických 54 . 

Protilátky lze vyrábět v laboratoři tak, že se zvířeti vstříkne antigen A. 

Opakované injekce tohoto antigenu v intervalu několika týdnů stimulují 

specifické B-buňky k tvorbě a sekreci velkého množství anti-A-protilátek do 

krevního oběhu. Protože se injekcí antigenu A stimuluje mnoho různých B-
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buněk, bude v krvi přítomna řada protilátek proti A, každá z nichž bude vázat 

antigen A poněkud odlišně – polyklonální protilátky 55 . 

V průběhu imunizace totiž dochází k aktivaci celé řady buněčných klonů, 

které produkují nezávisle na sobě specifické protilátky proti podávanému 

antigenu (imunogenu). Výsledkem tedy je početná populace protilátkových 

molekul. Heterogenita polyklonálních protilátek způsobuje řadu komplikací při 

přípravě imunochemických diagnostických přípravků. Monoklonální protilátky 

představují produkty jen jednoho buněčného klonu, tedy protilátky homogenní, 

jak po stránce fyzikálně-chemické, tak i z hlediska jejich imunochemické 

aktivity. Příprava spočívá ve fúzi protilátky produkujících buněk  a buňkami 

odvozenými z maligních tumorů imunitního systému (myelomů) a vytvoření tzv. 

hybridních myelomových neboli hybridomových buněk 56. 

 Jako monoklonální protilátky se označují protilátky s vysokou specifitou 

vůči antigennímu epitopu 57. 

 

Metodika imunochemických reakcí 

Fixace materiálu a fixativa 

Základní požadavky kladené na fixaci jsou: 

1. Prevence osmotických změn, svraštění a tím i prevence morfologických 

změn. 

2. Retence všech tkáňových a buněčných komponent. 

3. Uchovávání všech původních vazeb a reaktivity proteinů, lipidů a ostatních 

buněčných složek pro následující histochemické reakce. 

 

Účelem fixace je konzervace buněk a tkání, která zabrání autolýze 

inaktivací lysozomálních enzymů a zastaví růst bakterií a plísní.  

Také fyzikální vlastnosti tkání jsou pozměněny: permeabilita buněčných 

membrán, transformace cytoplasmy ze solu na gel a tím změny propustnosti 

sítě polypeptidových řetězců (někde zvýšená propustnost, jinde pevnější 

zesíťování), takže průnik molekul přes membrány a do plasmy je výrazně 

pozměněn. Na druhé straně však stojí fakt, že nefixovaný antigen je ve tkáni 

méně stabilní a snáze se uvolní, třeba při vypírání.  



 29

Mezi nejčastější fixativa se používají neutrální formalín, mírně kyselá 

reakce formolové fixační směsi neovlivní kvalitu fixace a inaktivuje některé 

funkční skupiny menší měrou. Pro některá střední filamenta byla doporučena 

fixační směs s formolem a kyselinou octovou (FKF). Kromě formalinu jsou i 

v imunohistochemii někdy oblíbené formolové fixační směsi obsahující i některé 

další složky: Bouinův roztok je směs formalinu s kyselinou pikrovou. Metanol a 

etanol jsou nejúžívanější představitelé alkoholických fixativ 58. 

Standardně fixovaný vzorek je možné opracovat proteolytickými enzymy, 

které mohou vrátit denaturovanému proteinu jeho původní strukturu a umožní 

vazbu protilátek. 

 

Imunohistochemické metody jsou buď přímé, nebo nepřímé. 

Nepřímé techniky, kdy je sekundární protilátka přímo označena 

enzymem, jsou nedostatečně citlivé a nehodí se pro rutinní využití. 

Je zapotřebí použít citlivějších postupů např. klasické metody APAP, 

spočívající v reakci peroxidáza-antiperoxidáza. Zřejmě nejvyužívanější v rutinní 

imunohistochemii jsou detekce primární protilátky postavené na reakci mezi 

biotinem a avidinem nebo streptavidinem.  

Primární nebo sekundární protilátka je konjugovaná s chemickou 

substancí biotinem. Tyto substance spolu reagují pevnou kovalentní vazbou a 

avidinem, respektive streptavidinem, který je konjugován např. enzymem nebo 

fluorochromem.  

Pomocí těchto postupů dochází k zesílení signálu, protože se váže 

několik molekul streptavidinového enzymu. Vazba je následně detekována 

pomocí substrátu rozkládaného enzymaticky za vzniku barevných produktů 

nebo fluorescenčně 59.  

 

Glykoprotein vaječného bílku avidin může vázat čtyři molekuly biotinu 

(vitamin z B skupiny).  

Peroxidázu lze navázat kovalentní nebo nekovalentní vazbou na 

protilátku, avidin nebo biotin. Jejím aktivním centrem je hemová skupina 

s navázaným železem (hematin). Hematin vytvoří komplex s peroxidem vodíku 

(H2O2), který se rozpadá na vodu a atomární kyslík. Peroxidáza tak může 
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oxidovat různé substráty – donory elektronů. Přítomnost donoru, který se 

v důsledku oxidace změní ve zbarvený produkt (proto též označení 

chromogen), je motorem katalytické reakce. Používanými donory elektronů jsou 

3,3´-diaminobenzidin tetrahydrochlorid (DAB), 3-amino-9-etylkarbazol (AEC) a 

4-chlor-1-naftol (CN) 60. 

  

4.3.2.2 Imunofluorescenční metody 

Při uskutečnění této techniky, která je do jisté míry kombinací 

histochemického a imunologického postupu, je nutné, aby jedna reakční složka 

byla označena fluorochromem. Zpravidla bývá značena fluorochromem 

protilátka, kterou pak označujeme konjugát. Fluorochromy jsou látky schopné 

absorbovat světelné kvantum v oblasti neviditelného světla a prakticky ihned 

světelnou energii uvolnit ve formě viditelného záření. K vizualizaci reakce 

antigenu s označenou protilátkou slouží speciální mikroskopické zařízení 61. 

 Nejčastěji užívané fluorochromy jsou fluorescein, emitující zelenou 

fluorescenci a rhodamin, emitující fluorescenci červenou. Vývoj nových  

fluorescenčních látek a konjugačních technik umožňuje užití metod násobného 

fluorescenčního značení. Při současném užití protilátek s různou specifikou a 

fluorochromů emitujících fluorescenci v různé oblasti spektra je možné sledovat 

dva i více proteinů najednou a určit tak jejich vzájemnou lokalizaci  62. 

 

Imunofluorescence přímá a imunoflurescence nepřímá 

Imunofluorescenční technika se používá buď jako přímá, nebo nepřímá.  

Přímá imunofluorescence, kdy s daným antigenem reaguje protilátka 

značená fluorochromem.  

Využívá se k analýze exprese membránových znaků imunitního systému 

s vyhodnocením průtokové cytometrie 63. 

Např. chceme-li sledovat distribuci vimentinu v určitém typu tkáně, 

inkubujeme vhodně připravený řez této tkáně s protilátkou proti vimentinu, která 

je přímo konjugována s rhodaminem. Při prohlížení preparátu ve 

fluorescenčním mikroskopu s užitím filtru vhodného pro rhodamin nám červené 
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svícení ukazuje distribuci vimentinu. Hlavní nevýhodou této metody je 

skutečnost, že konjugace protilátek s fluorochromy není snadná. 

Častěji užívanou metodou je imunofluorescence nepřímá, při které je 

preparát nejprve inkubován s primární neznačenou protilátkou a teprve 

v druhém kroku je první protilátka vázaná na antigen detegována druhou anti-Ig  

protilátkou konjugovanou s fluorochromem. Výhodou této metody oproti přímé 

je, že jednu konjugovanou protilátku můžeme použít pro detekci mnoha 

antigenů. Další výhodou metody nepřímé je její větší citlivost. 

Výše zmíněné metody se používají k detekci membránových i 

cytoskeletárních antigenů, a to jak v buněčných kulturách, tak i tkáňových 

řezech 64. 

 

4.3.2.3 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Polymerázová řetězová reakce (ang. Polymerase Chain Reaction) je 

technika, umožňující přímo množit zvolený úsek DNA, vymezený vazbou dvou 

jednovláknových oligonukleotidů, tzv. primerů 65. 
 PCR probíhá zcela v podmínkách in vitro, tedy bez použití buněk. PCR 

je založena na využití DNA-polymerázy pro opakované kopírování templátové 

molekuly DNA. Syntéza je řízena krátkými oligonukleotidy (primery), které se 

párují s templátovou DNA na počátku a konci amplifikovaného fragmentu, 

každý s jiným vláknem původní dvouřetězcové DNA. Protože primery musí být 

chemicky syntetizovány, PCR může být použita pouze pro klonování  DNA, u 

které známe alespoň začáteční a koncovou nukleotidovou sekvenci. Pomocí 

těchto primerů nasyntetizuje DNA-polymeráza obvykle několik miliard kopií 

požadované sekvence. PCR je velice  citlivá metoda a v dnešní době široce 

používaná, například v diagnostice při analýze genetických chorob nebo pro 

namnožení jakéhokoliv genu v malém vzorku 66. 

Opakované cykly tepelné denaturace, hybridizace primerů a enzymové 

syntézy mají za následek exponenciální zmnožování (2, 4, 8, 16, 32,…kopií) 

cílové sekvence DNA. Ve speciálně sestrojených „PCR-automatech“ (zvaných 

termocyklery) trvá jeden cyklus zmnožení pouze několik minut 67. 
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4.3.2.4 Reverzní transkripce RT-PCR 

Detekce a analýza molekul RNA patří k důležitým molekulárně 

biologickým postupům. Molekuly mRNA se podílejí pouze 1-2% na celkovém 

množství izolované RNA (převážnou část tvoří rRNA). Adaptace amplifikačních 

technik umožňují relativně snadnou analýzu mRNA tím, že po reverzní 

transkripci následuje amplifikace cDNA např. pomocí PCR. RT-PCR je velmi 

hodnotná metoda k analýze genové exprese, k detekci infekčních agens, 

k detekci genetických nemocí (eliminují se introny, poskytuje informace o 

alternativním sestřihu).  

Mezi používané reverzní transkriptázy patří MLV, AMV, Tth. Revezní 

transkriptázy patří M-MuLV (z Moloneyho myšího leukemického viru) a AMV (z 

ptačího myeloblastického viru) jsou schopny syntetizovat cDNA až do 10 kb, 

zatímco bakteriální termostabilní Tth DNA polymerázy jen do 2 kb. Reverzní 

Obrázek 9:  
http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/prusa-dna/newlook 
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transkriptáza Tth na rozdíl od dvou předchozích nemá aktivitu RNasy H a 

vyžaduje navíc Mn2+ kationty v reakci. Optimální reakční teploty se liší M-MuL = 

37°C, AMV = 42°C, Tth = 65°C.  

Používají se tři typy primerů: specifické oligonukleotidy pro syntézu 

vybrané určité mRNA, směs náhodných hexanukleotidů a oligo(dT)12-18. 

Schopnost uskutečnit reverzní transkripci a PCR v jedné reakci a v jedné 

zkumavce je jedinečnou výhodou enzymu Tth, protože se podstatně snižuje 

riziko kontaminace a celá procedura se zjednodušuje 68.  

 

4.3.2.5  Karyotypování – in situ hybridizace na chromozomech 

Tato metoda se nazývá in situ hybridizace, neboť se při ní DNA 

v metafázických chromozomech fixovaných na sklíčkách denaturuje na místě 

(in situ), tím se stávají dva řetězce chromozomální DNA přístupné hybridizaci 

se značenou sondou. Nejčastější metodou značení sond při in situ hybridizaci 

s chromozomy je značení pomocí fluorescenčních barviv. Hybridizovaná sonda 

fluoreskuje, jsou-li chromozomy pozorovány ve světle, jehož vlnová délka 

vyvolá fluorescenční záření. Lokalizace fluorescenčního signálu, a tím i 

lokalizace úseku DNA, ke kterému sonda hybridizuje, se pozoruje 

fluorescenčním mikroskopem 69. 

 

4.3.3 Výběr pracovních postupů při získávání hEG buněk 

Obecně všechny kmenové buňky rostou na kultivačních sklech 

v inkubátorech při teplotě 37°C a za vysoké vlhkosti. Protože máme mnoho 

rozdílných typů kmenových buněk, složky kultivačních roztoků jsou pro každý 

typ kmenových buněk jiný 70. 

K získávání hEG buněk se použijí lidská embrya, které jsou 7-9 týdnů 

staré. Zahájí se primární kultivování gonád z více jak 60 zárodků 71 . 

Po jednom až třech týdnech pěstování PGCs in vitro podmínkách se 

formují kolonie buněk EG. Přibližně z 1-20% PGCs buněk se spontánně začnou 

diferencovat  na shluky diferencovaných a nediferencovaných buněk tzv. 

embryoidní tělíska (EBs), která připomínají časná postimplantační embrya. 

Médium, ve kterém jsou kultivovány je chudé na LIF, bFGF a forskolin 72. 
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4.3.3.1 Primární kultivování 

Pomocí stereomikroskopie se gonády ze zárodků izolují a jsou promyty 

Hankovým roztokem (HBSS). Gonády se ponoří do 0,01% EDTA na 10 minut a 

poté se mechanicky oddělí a inkubují se v roztoku, který je složen z 0,25% 

kolagenázy, 20U/ml DNasy I, 2% tepelně inaktivovaného telecího séra a 

60μg/ml CaCl2. Inkubuje se při 37°C po dobu 1-2 hodin. Poté se buňky opět 

promyjí HBSS roztokem a přefiltrují přes sterilní gázu. 

 

4.3.3.2 Buněčné kultivování 

Myší fibroblasty jsou inaktivovány radioaktivním zářením a položeny na 

DMEM (Dulbeckovo upravené médium) s 10% hovězím sérem, 100U/ml 

penicilinem a 100μg/ml streptomycinem. Disociované PGCs jsou rozprostřeny 

nahoru na tuto podpůrnou vrstvu v KO – DMEM obsahující buď 15% KO sérum 

nebo FBS, 1mM L-glutamin, 0,1 mM β-merkaptoethanol, 0,1mM neesenciální 

aminokyseliny a antibiotika, aby napomáhali PGCs přežít, napomáhali 

proliferaci a udržení v nediferencovaném stavu. 

Tímto způsobem se buňky už nekultivují. Dnes se používá ke kultivaci 

10μM forskolin, 4ng/ml lidský rekombinantní bFGF a 1,000U/ml lidský 

rekombinantní LIF. Během prvních 14 dnů se kultivované buňky buď obětují, 

nebo se použije vzorek k charakterizaci nebo jsou kolonie izolovány a 

disagregovány 0,25% trypsinem, 1mM EDTA 3-5 minut při 37°C.  

Buňky se vysejí na čerstvé podpůrné vrstvy a vzorky se použijí k další 

charakterizaci. Následně vybrané kultury jsou přeloženy na jednu z několika 

tkáňových kultivačních povrchů: 0,1% želatina, kolagen, poly-L-lysin nebo 

kultivační nádoba, aby napomohli k diferenciaci. Buňky jsou buď předurčeny 

k růstu nebo se přenesou na kultivační suspenzi. Současně se odstraní LIF, 

bFGF a forskolin z kultivačního média, aby se podpořila agregace buněk 

v suspenzi. Koncentrace Ca2+ se zvýší na 4,5mM. Vznikající embryoidní tělíska 

(EBs) se odeberou k individuálnímu kultivování po dobu asi od 2 do 21 dne. 

Všechny kultury jsou udržovány v 5% CO2 / 95% vlhkosti při 37°C. 
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4.3.3.3 Charakterizace PGCs a EG buněk 

Buňky a tkáně jsou fixovány ve 4% paraformaldehydu (PFA) ve 

fosfátovém pufru (PBS) nebo v 66% acetonu / 3% formaldehydu.  

Buňky exprimují alkalickou fosfatázu, embryonální antigeny specifické pro 

vývojové stádium 3 a 4 (SSEA-3, SSEA-4), epitelový membránový antigen 

(EMA-1), Oct-4 a hTERT. 

Imunoreakce je vizualizovaná reakcí streptavidin-kořenová peroxidáza  

(S-HRP), 3,3´ - diaminobenzidin tetrahydrochlorid (DAB) a H2O2. 

Exprese Oct-4 a hTERT může být analyzována zpětnou transkripcí 

polymerázové řetězové reakce (RT-PCR). 

 

4.3.3.4 Karyotypování 

Buňky, které proliferují jsou inkubovány v kultuře s KaryoMAX Colcemid 

na 3-4 hodiny. Poté se položí do hypotonického roztoku (1:1; 0,4% KCl:0,8% 

C6H5Na3O7) a inkubují se při 37°C na 20 minut. Buňky se fixují (3:1; 

methanol:kyselina octová) a skladují se při  4°C nejméně po dobu 30 minut. 

Následuje promývání, buňky jsou aplikovány na čistá krycí sklíčka a nechají se 

usušit na vzduchu. Metafázové chromozomy jsou obarveny 4´6-diamino  

-2-fenylidol a analyzovány pod mikroskopem. 

 

4.3.3.5 Imunohistochemie embryoidních tělísek 

EBs jsou odebrány individuálně v kapkách na rozvařenou 1,5% agarózu 

v PBS při 42°C, pak fixovány ve 4% PFA nebo s metanolem a kyselinou 

octovou v poměru 3:1 na 2 hodiny. Řezy EBs jsou testovány specifickými 

monoklonálními a polyklonálními protilátkami proti specifickému aktinu (MSA), 

neurofilamentu (NF), vimentinu, cytokeratinu (CK), amylase a nestinu. Jako 

sekundární protilátky jsou použity myší (pro monoklonální) a králičí (pro 

polyklonální). Reakce S-HRP a DAB/H2O2 a následuje odbarvení toluidonovou 

modří. 
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4.3.3.6 RNA extrakce a RT – PCR 

RNA byla extrahována za použití činidla TRI (Sigma) podle pokynů 

výrobce. Dva až tři mikrogramy DNasy I byly použity k transkripci RNA s 

oligo(dT)-primery v první fázi syntézy cDNA se SuperScript II reverzní 

transkriptázou při teplotě 42°C. Následuje PCR s 2-5 µl cDNA teplátem (nebo 

bez reverzní transkriptázy jako kontrola) ve 30 nebo až ve 42 cyklech s páry 

primerů pro nestin, pankreat a duodenum, amylasu, alfa-fetoprotein, 

glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenásu, transkripční faktor Oct-4, vimentin, 

enolasu, růstový faktor hepatocytů a GLUT-1 73. 

 

Příprava a uskladnění buněčných suspenzí lidských embryí obohacených 

o kmenové buňky při nízké teplotě 

Transplantace místních kmenových buněk poskytuje neomezenou 

příležitost v léčbě mnoha dědičných a získaných chorob krve, centrálního 

nervového systému a vnitřních orgánů. Buňky získané ze zárodků časného 

stádia vývoje jsou charakterizovány nízkou imunogenitou, mající nepřítomnost 

thymu a pomalé rejekce příjemcova imunitního systému.  

Buňky získané z jater a mozku lidských embryí starých 6-12 týdnů byly 

izolovány a uskladněny v kapalném dusíku při teplotě -196°C. Orgány byly 

odebrány během legálního potratu po informovaném souhlasu dárce. Buněčná 

suspenze byla kryoprotektována v 5% dimetylsulfoxidu (DMSO) a zamražena 

ve třífázovém programu o 1-2°C za min do -196°C.  

Vzorky byly uloženy při této teplotě méně než 1 měsíc a testovány na 

absenci virové a bakteriální kontaminace. ELISA a PCR technikami se 

prováděly kontroly na přítomnost  9 infekcí (Hepatitida B a C, Rubella virus, 

Cytomegalovirus, HIV 1/2, Herpes viry, Toxoplasmosa, Mycoplasma a 

Treponema pallium) v nezávislých laboratořích. Téměř 40% vzorků bylo 

kontaminováno a dále se nepoužívaly. Funkční buněčné suspenze byly 

posouzeny in vitro a transplantovány laboratorním zvířatům. Buňky 

z embryonálních jater mohou být uloženy a zachovány jako zdroj 2 typů 

místních kmenových buněk – hematopoetických a hepatálních – vhodných 

k transplantaci. Po kryoprotekci a uskladnění při nízké teplotě v tkáňové bance 
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si jaterní buňky uchovávají vysokou proliferační aktivitu a stimulují jaterní 

regeneraci během transplantace krysám s jaterní nedostatečností 74. 
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5 Etické problémy spojené s použitím kmenových buněk a jejich 
potenciální využití 

5.1 Etické problémy spojené s výzkumem a využitím kmenových buněk 
v praxi, legislativa   

První etický problém a jeho formulace: Je morálně přípustné vytvářet a 

používat lidská embrya k přípravě kmenových buněk? 

Druhý etický problém a jeho formulace: Je morálně dovoleno provádět ve 

snaze o tzv. terapeutické klonování výrobu lidských embryí s cílem je následně 

ničit pro přípravu hES buněk? 

Třetí etický problém a jeho formulace: Je morálně dovoleno používat 

embryonální buňky a buňky z nich diferencované, dodané případně od jiných 

badatelů, nebo dosažitelné komerčně? 

 

Výzkum na embryích má v různých zemích různé legislativní podmínky: 

Úplný zákaz: Irsko, Německo, Norsko, Rakousko; 

Zákaz tvorby embryí pro výzkumné účely: Finsko, Lucembursko, Norsko; 

Británie (14 dní), Francie (7 dní) 

Povolení za účelem: Dánsko (pro zdokonalení preimplantační 

diagnostiky a in vitro fertilizace), Francie (přímý prospěch pro embryo nebo 

reprodukční medicínu), Španělsko (diagnostika nebo terapie); 

Bez právní úpravy „povoleno“: Belgie, Itálie, Portugalsko. 

V České republice budou i nadále výzkum a užití embryonálních 

kmenových buněk ovlivňovat poradní orgány: Bio-etická komise Rady pro 

výzkum a rozvoj, Etická komise Ministerstva zdravotnictví a lokální etické 

komise75. 

Americký prezident George W. Bush už podruhé vetoval Kongresem 

přijatý zákon umožňující financování výzkumu kmenových buněk získaných z 

lidských embryí. Podle svého mluvčího Tonyho Snowa se při vetu zákona 

odvolával na právo na život. Tentokrát nicméně dal ale Bush také své vládě 

instrukce, aby podpořila alternativní výzkum. Ustoupil tak argumentům, že brání 

hledání metod léčby některých závažných onemocnění 76 . 

Prezidentovo veto se stalo terčem ostré kritiky od stoupenců výzkumu 

kmenových buněk z embryí. Ti varují, že americká vláda odpírá klíčově 
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důležitou podporu pro nejslibnější formy kmenového výzkumu jen proto, aby 

uspokojila prezidentovy konzervativní křesťanské a jiné stoupence, kteří kladou 

rovnítko mezi lidská embrya a lidský život 77 . 

Lidé jako G. W. Bush, tedy konzervativně ladění věřící, vyjadřují k 

takovému výzkumu silné etické výhrady, protože považují embryo od prvního 

okamžiku po početí za lidského jedince, který má požívat práva na život. Ze 

stejných důvodů jsou tito lidé také proti umělým potratům i v nejčasnějších 

stádiích těhotenství, ba někteří i proti většině metod antikoncepce 78. 

 

5.2 Výzkum kmenových buněk v České republice 

Výzkum Oddělení molekulární embryologie v Brně se soustředí na různé 

aspekty biologie buněk pocházejících z časných embryí, které jsou známy jako 

ES buňky. Oddělení úzce spolupracuje s Oddělením biologie na Lékařské 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Oddělení molekulární embryologie byla 

první a jediná laboratoř v České republice, která roku 2003 založila hES linie 

z lidské blastocysty. Oddělení se zaměřuje na biologii hES buněk a jejich 

aplikaci v biomedicíně. 

Následujícími aspekty buněčné biologie hES se zabývají: 

1. Role regulujících molekul buněčného cyklu v řízení nediferenciované 

proliferace a diferenciace hES buněk. Zkoumají metabolismus, vzájemné 

interakce a aktivity cyklinů a jiných inhibitorů u nediferencovaných a 

diferencovaných hES buněk. 

2.  Role (FGF-2) fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na hES. 

3.  Faktory, které ovlivňují růstové a diferenciační vlastnosti hES buněk in vitro.  

4. Molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za ochranu DNA u hES 

buněk před jejich poškozením. U hES buněk, které se dlouhodobě množí v 

kultuře  bylo opakovaně poukazováno na akumulaci mnoha změn a 

abnormalit  v jejich DNA, zahrnující numerické a strukturální chromozomální 

aberace, bodové mutace v důležitých genech a epigenetické úpravy v DNA. 
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Seznam současných grantů Oddělení molekulární embryologie: 

Regulace buněčného cyklu u hES buněk – studium zaměřeno směrem 

k založení identifikaci charakteristik důležitých předností buněk (2005-07). 

Signalizační dráhy fibroblastového růstového faktoru u hES  

buněk (2005-07). 

Projekt mezinárodní spolupráce: ¨Mezinárodní iniciativa SC¨(2004- 

stále). 

Platforma pro biomedicínské objevy s hES buňkami – ESTOOLS  

(2006-10). 

Výzkumné centrum: ¨Centrum pro buněčnou terapii a tkáňových 

náhrad¨(2005-09) 79. 

  

Profesorka Eva Syková je ředitelkou Ústavu experimentální medicíny 

Akademie věd, Centra excelence Evropské unie. Eva Syková se zabývá 

výzkumem mozku a míchy, mechanismy onemocnění nervového systému a 

způsobem regenerace nervových tkání. V roce 1999 vznikl program Národních 

center výzkumu a bylo zřejmé, že studium kmenových buněk a jejich využití 

v medicíně je nejen jedním z prioritních projektů, ale vyžaduje multidisciplinární 

přístup. V té době se už zajímala o medicínské využití  kmenových buněk, 

zvláště nervových, dále jater nebo slinivky břišní 80. 

 

Projekt E. Sykové společně s P. Jendelovou: 

Magnetická rezonance stopuje implantované dospělé a embryonální 

kmenové buňky u poškozeného mozku a míchy:  

Magnetická rezonance (MRI) poskytuje neinvazivní metodu ke studiu 

transplantovaných buněk in vivo. Studovaly implantanci krysích 

mezenchymových kmenových buněk (MSCs) a myší ES buňky označené 

oxidem železa a lidské CD34+ buňky označené magnetickým MicroBeads u 

krys s lézou na mozku a lézou míšní. 

Buňky byly očkovány intracerebrálně, kontralaterálně do mozkové lézy 

nebo byly podány injekčně. Během prvního týdne po transplantaci, 

transplantované buňky migrovaly do léz. Asi 3% MSCs a ES buňky se 

diferencovaly v neurony, 75% ES buněk se diferencovalo v astrocyty, MSCs ne. 
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Značené MSCs, ES a CD34+ buňky byly vizualizovaný díky MRI 

technice. Buňky přežívaly více jak 50 dní. Histologické studie potvrdily 

zmenšení velikosti léz. 

Tato studie potvrdila, že transplantované dospělé a  také ES buňky 

značené oxidem železa v nanočásticích migrovaly do léz v mozku a v míše 81. 

 

Projekt E. Sykové s P. Jendelovou, L. Urdzíkovou, P. Lesným, A. Hejčlem: 

Transplantace autologní kostní dřeně pacientům s akutním a chronickým 

poškozením míchy: 

Kmenové buňky z autologní kostní dřeně jsou ideálními kandidáty 

k léčbě poškození míchy. To vzešlo z klinických studií, protože zde nejsou 

žádné etické překážky k jejich použití a riziko pro pacienta s poraněním míchy 

je malé. 

Mnohé elektrofyziologické a histologické preklinické studie prozradily, že 

implantace kmenových buněk z kostní dřeně nebo pupečníkové krve zvířatům 

s poškozením míchy vedlo v zásobu bílé a šedé hmoty, k regeneraci nervů a 

axonů, proliferaci astrocytů, myelinizaci, neovaskularizaci a k zlepšení funkcí. 

Tato studie taky ukázala, že optimální terapeutické okno k implantaci u 

myší s míšním poškozením je 7-21 dní od doby, kdy došlo k poškození. 

Preklinické studie u krys odhalily, že intravenozně implantované lidské 

kmenové buňky z kostní dřeně, které byly in vitro označeny oxidem železa a 

následovně in vivo podány, migrovaly, přežily a nacházely se v místě lézy. 

V místě lézy byly nalezeny zhruba za 3-7 dnů po implantaci a byly zde přítomny 

asi 2 měsíce 82.  

 

5.3 Potenciální použití kmenových buněk 

1. Reparace poškozených tkání - pacientovi by se transplantovaly 

specializované buňky, které by vznikly z kmenových buněk v laboratoři.  

2. Studium vývoje lidských buněk – kmenové buňky by se mohly využívat ke 

studiu funkci buněk a jejich vývoje a diferenciace, mohly by pomoci najít 

odpovědi na otázky, jakým způsobem se některé buňky stávají 

rakovinotvorné a jak se rozvíjejí některé dědičné choroby. 



 42

3.  Testování nových léků – kmenové buňky by se nechaly diferencovat do typu 

buněk, které jsou důležité pro daný screening léčiva a testovaly by se tímto 

způsobem předtím než by se podaly lidem. 

4. Screening toxinů – kmenové buňky by se mohly využít pro screening 

potenciálních toxinů v látkách jako např. v pesticidech, dříve než by se 

začaly používat v praxi. 

5. Testování nových terapeutických metod v oblasti genetiky 83. 
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6 Diskuse 

Kmenové buňky v dnešní době představují do budoucna nejen jednu z 

možností buněčné terapie v léčbě některých chorob (např. Diabetes mellitus, 

Parkinsonova choroba a další), ale také použití těchto buněk v testování nových 

léčiv nebo nových terapeutických metod v oblasti genetiky a screeningu 

potenciálních toxinů.  

Charakteristickým rysem kmenových buněk je asymetrické dělení, při 

kterém vznikají dvě odlišné dceřiné buňky. Jedna z nich je totožná s mateřskou 

buňkou a druhá je určená k diferenciaci. Při asymetrickém dělení si nově 

vzniklá kmenová buňka ponechá původní vlákno (3´-5´). Na rozdíl od dělení 

buňky somatické, která dává dvě diploidní buňky a z buňky zárodečné meiózou 

vznikají čtyři haploidní buňky. 

V dnešní době výzkum lidských kmenových buněk je zaměřen zejména 

na tyto tři typy – dospělé kmenové buňky, embryonální kmenové buňky a 

embryonální zárodečné kmenové buňky. Jak název naznačuje poslední dva 

typy buněk pocházejí z lidských embryí, a proto se jejich výzkum potkává s 

řadou problémů, ale také s odporem lidí zastávající názor, že embryo má od 

prvního okamžiku své existence nárok na bezpodmínečnou úctu. 

Embryonální zárodečné kmenové buňky se získávají z  prvopohlavních 

buněk z plica genitalis časného embrya. Ačkoli se podobají embryonálním 

kmenovým buňkám, setkávají se vědci s problémy, jak je nejlépe izolovat a 

udržet in vitro. Dále stále ještě neznají mechanismus přeměny prvopohlavních 

buněk v buňky embryonální zárodečné kmenové. To vše jsou zřejmě otázky do 

budoucna, které se budou řešit. 

Stejně tak budou muset vědci do budoucna překonat jednotlivé etické 

problémy, které jsou s touto problematikou spojeny, budou muset čelit kritice 

z řad konzervativně laděných lidí, zejména věřících, jako např.G.W.Bushe, který 

zabránil výzkumu kmenových buněk z lidských embryí, zároveň však podpořil 

alternativní výzkum. 

V České republice je výzkum zaměřen zejména na embryonální 

kmenové buňky, a to zejména v pracovní skupině okolo Evy Sykové zabývající 

se transplantací kmenových buněk do míst s míšní a mozkovou lézou. Během 
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prvního týdne po transplantaci, transplantované buňky migrovaly do léz. Asi 3% 

MSCs a ES buněk se diferencovaly v neurony, 75% ES buněk se diferencovalo 

v astrocyty. Studie také potvrdily zmenšení léz. 

V další preklinické studii, kdy se k transplantaci použili kmenové buňky 

z kostní dřeně a pupečníkové krve u zvířat s míšním poškozením, došlo 

k regeneraci nervů a axonů, proliferaci astrocytů, myelinizaci, neovaskularizaci 

a k zlepšení funkcí. 
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7 Závěr 

Zadáním bakalářské práce je rešerše odborné literatury a informačních 

zdrojů, které se zaměřují na kmenové buňky, zabývající se problematikou 

rozlišením kmenových buněk podle diferenciačního potenciálu na totipotentní, 

pluripotentní a multipotentní, také rozdělením kmenových buněk u lidí, které se 

v současné době zkoumají. 

Dále problematikou asymetrického dělení kmenových buněk, při kterém 

vzniká jedna buňka kmenová a druhá buňka předurčená k diferenciaci, 

v porovnání s buňkou somatickou a zárodečnou. 

U lidských embryonálních zárodečných kmenových buněk popisuji 

pracovní techniky a postupy při jejich manipulaci v laboratorních podmínkách. 

V poslední části zmiňuji tři základní etické problémy spojené s touto 

problematikou. Zaměřuji se na projekty Evy Sykové, které se zabývají 

kmenovými buňkami s jejich využitím při léčbě poruch nervového systému a  

projekty Oddělení molekulární embryologie v Brně. 



 46

Summary 
The objective of this work is a literature search of specialist literature and 

information sources, which are focused on stem cells, mainly on human 

embryonic. They are concerned with problems of stem cell distinction in 

totipotent, pluripotent and multipotent according to the differentiation potentials, 

also with the division of human stem cells, which are being investigated 

nowadays. 

Furthermore they cover the problems of asymmetrical division of stem 

cells in comparison with somatic and germ cells. During the asymmetrical 

division, the stem cell forms two cells. The first one is a stem cell and the 

second one is a cell which is predestined to differentiation. 

With the human embryonic germ cells I describe working techniques and 

procedures how to manipulate them under laboratory conditions. 

In the last part of this work I mention the three basic ethical problems 

concerning this topic. I concentrate on projects of Eva Syková, which deal with 

stem cells and their usage in the treatment of central nervous system 

dysfunctions and on the projects of the Department of Molecular Embryology in 

Brno. 
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