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ÚVOD 

 

Kmenové buňky jsou nediferencované buňky, které se nalézají téměř ve všech tkáních u obratlovců 

včetně člověka. Mají schopnost se dělit a díky tomu se i stále obnovovat, anebo mohou diferencovat 

v mnoho buněčných typů. Jejich schopnost sebereplikace a diferenciace je nezbytná při organogenezi 

v průběhu vývoje a později při reparaci tkání u dospělých jedinců. 

Přestože po poranění tkáně  centrálního nervového systému (CNS) u savců nedochází k výrazné repa-

raci, i zde byly nalezeny buňky se schopností sebereplikace a následné diferenciace. Vyskytují se jen 

v několika lokalizovaných oblastech CNS často označovaných jako neurogenní niky. Ukázalo se, že 

v těchto regionech je prostředí specificky podporující dělení a diferenciaci kmenových buněk. Toto 

mikroprostředí je vytvářeno díky složení extracelulární matrix a díky již diferencovaným buňkám. Je 

známo, že v těchto tzv. neurogenních nikách jsou stále přítomné některé proteiny, označované jako 

morfogeny, které hrají rozhodující roli během embryonálního vývoje nervového systému. Těmito 

proteiny, které kontrolují proliferaci, migraci a diferenciaci buněk v embryu a jsou stále přítomné i v  

neurogenních oblastech dospělých jedinců, jsou například Wnt, bone morfogenic protein (BMP), 

Sonic hedgehog (Shh), Noggin nebo Notch. Úloha těchto morfogenů v průběhu embryogeneze je 

z velké části objasněna, jejich vliv na neurální kmenové buňky v pozdějších stádiích života organismu 

ale není zcela jasný, a je cílem mnoha studií. 

V souvislosti s velmi omezenou regenerační schopností centrálního nervového systému u obratlovců 

se také uvažuje o eventuální možnosti podpory proliferace a diferenciace endogenních neurálních 

kmenových buněk a tím zlepšení regeneračního potenciálu dospělého mozku např. po poškození 

v důsledku ischemie nebo nějaké neurodegenerativní choroby. Zvažuje se také možnost transplanta-

ce neurálních kmenových buněk přímo do místa poškození. Mezi proteiny, které by mohly hrát důle-

žitou roli ve zvýšení proliferační aktivity a diferenciaci kmenových buněk, patří i výše zmíněné morfo-

geny. 

Studium role morfogenů Wnt7a a Shh u neurálních kmenových buněk je předmětem i této diplomové 

práce. Jako experimentální model byly použity neurální kmenové buňky izolované z postnatálního 

(P0) myšího mozku a geneticky upravené k trvalému přepisu proteinu Wnt7a nebo Shh současně se 

zeleným fluorescenčním proteinem (GFP). Tato modifikace umožnila in vitro kultivaci buněk ve stálé 

přítomnosti studovaných morfogenů i bez nutnosti použití kondiciovaného média nebo jejich umělé-

ho dodávání, což by způsobovalo kolísání jejich koncentrace. Jako kontrola byly zvoleny buňky stej-

ného původu, ale geneticky upravené k přepisu pouze samotného proteinu GFP. Buněčné kultury 

byly izolovány a pěstovány v médiu obsahující růstové faktory a doplňky specificky podporující růst, 

množení a přežívání neurálních kmenových buněk. 
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Buňky byly po indukci in vitro diferenciace studovány pomocí několika metod. Metodou terčíkového 

zámku (patch clamp) byly měřeny pasivní a aktivní membránové vlastnosti, na jejichž základě byly 

diferencované buňky přesně identifikovány a rozděleny do několika skupin. Pomocí imunocytoche-

mického barvení byly identifikovány a kvantifikovány vybrané proteiny. Analýzy proteinové exprese u 

nediferencovaných i diferencovaných buněk byly provedeny i pomocí metody Western blot. 

 

Cíle diplomové práce: 

 

1. Zjistit vliv morfogenů na vývoj pasivních i aktivních membránových vlastností u neurálních 

kmenových buněk v průběhu jejich diferenciace pomocí metody patch clamp. 

 

2. Porovnat vliv morfogenů na expresi vybraných proteinů u diferencovaných neurálních kme-

nových buněk pomocí kvantifikace imunocytochemického barvení. 

 

3. Potvrdit vliv morfogenů na aktivaci příslušných signalizačních kaskád a dále na expresi vybra-

ných proteinů u nediferencovaných i diferencovaných neurálních kmenových buněk pomocí 

metody Western blot. 
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LITERÁRNÍ ÚVOD 

 
 

KMENOVÉ BUŇKY 

Kmenová buňka je buňka, která je schopná se 

dělit (sebereplikovat) po neomezenou dobu – 

nebo in vivo také často definovanou jako dobu 

rovnou délce života organismu. Za příhodných 

podmínek, nebo po přijetí vhodných signálů, 

mohou kmenové buňky dávat vznik (diferen-

covat se) mnoha různým buněčným typům, 

které tvoří organismus. To znamená, že kme-

nové buňky mají potenciál vyvinout se 

v dospělé buňky, které mají charakteristické 

tvary a speciální funkce – jako jsou například 

buňky srdce, pokožky nebo nervové buňky. 

Diferenciační potenciál kmenových bu-

něk 

Totipotence - označuje potenciál kmenové 

buňky generovat všechny buněčné typy a tká-

ně vytvářející embryo i podpůrné tkáně. 

Oplodněná vaječná buňka je považována za 

totipotentní. Vaječná buňka se dělí a diferen-

cuje, dokud nevznikne dospělý organismus. 

Dospělí savci, včetně člověka, se skládají z více 

než 200 buněčných typů. 

Další buňky, které jsou nezbytné pro embryo-

nální vývoj, ale nejsou inkorporovány do těla 

embrya, zahrnují extraembryonální tkáně, 

placentu a pupeční šňůru. Všechny tyto buňky 

vznikají z jediné totipotentní buňky – zygoty, 

oplodněné vaječné buňky. 

Pluripotence – popisuje potenciál kmenové 

buňky, která je schopna dát vznik buňkám 

všech tří zárodečných vrstev – mesodermální, 

endodermální a ektodermální. Tyto tři vrstvy 

jsou zdrojem všech buněk v těle. 

Unipotence – tento termín je obvykle použí-

ván při popisu vlastností kmenové buňky 

v dospělém organismu. Tato buňka je schopná 

vývoje pouze v  jeden buněčný typ. Takže 

v mnoha diferenciovaných dospělých tkáních 

se nacházejí právě tyto unipotentní dospělé 

kmenové buňky. 

Důkazy diferenciačního potenciálu 

kmenových buněk 

Schopnost kmenových buněk diferencovat 

v mnoho různých buněčných typů byla potvr-

zena několika testy.  

Jedna metoda potvrzující pluripotenci myších 

embryonálních kmenových buněk představo-

vala injikování těchto buněk pod kůži (do led-

vinové kapsule) dospělých myší, které byly 

buď geneticky identické, nebo imunosupreso-

vané, aby nedošlo k odhojení implantátu. V 

organismu vytvořily injikované buňky benigní 

tumory nazývané teratomy. Bylo zjištěno, že 

tyto tumory obsahovaly buněčné typy odvo-

zené ze všech tří zárodečných vrstev embrya. 

Teratomy obvykle obsahují buněčné struktury 

připomínající střevní tkáň, skeletální nebo 

srdeční svaly (mohou dokonce spontánně 

kontrahovat), nervovou tkáň, chrupavku nebo 

kost a někdy dokonce i vlasy. Tyto buňky se 

tedy mohou podílet na normální embryogene-

zi ,ale nikdy nevytvoří trofoblast. 

Další často používaný experiment, který potvr-

zuje pluripotenci kmenových buněk, spočíval 

v umožnění spontánní nebo řízené in vitro 

diferenciace těchto buněk. Obvykle se odstra-
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nila vyživovací vrstva a přidaly se různé dife-

renciační faktory do růstového media. Po ně-

kolika dnech, po změně kultivačních podmí-

nek, se kmenové buňky agregovaly a tvořily 

embryoid bodies (embryonální tělíska). Ta jsou 

tvořena neorganizovanou směsí nediferenco-

vaných a částečně diferencovaných buněčných 

typů všech tří zárodečných vrstev (Martin, 

1981). 

Zachování nediferenciovaného stavu 

kmenových buněk 

Pravá kmenová buňka je schopná udržet se 

v sebeobnovujícím a nediferencovaném stavu. 

V současnosti existují dva proudy výzkumu, 

které se zaměřují na pochopení nediferenco-

vaného stavu. Jeden se snaží objasnit efekt 

sekretovaných faktorů jako například LIF na 

embryonální kmenové buňky in vitro. Druhý 

proud zkoumá transkripční faktory jako Oct-4. 

Tento faktor je produkovaný myšími i lidskými 

embryonálními kmenovými buňkami in vitro a 

také myší vnitřní buněčnou hmotou in vivo. 

Kontroluje zřejmě buněčný cyklus, který hraje 

pravděpodobně také důležitou roli v potlačení 

diferenciace.  

Z mnoha studií zkoumajících signální dráhy je 

jasné, že musí být přesně vyváženo velké 

množství faktorů, aby kmenové buňky v in vivo 

ani in vitro podmínkách spontánně nediferen-

covaly (Bodnar, 2004). 

Způsoby řízení diferenciace kmenových 

buněk 

Jedním z cílů výzkumu kmenových buněk je 

vývoj specializovaných buněk např. neuronů, 

svalových buněk srdce, endoteliálních buněk 

krevních cév a insulin produkujících buněk, 

podobných těm, které se nacházejí ve slinivce. 

Řízení diferenciace je tedy nezbytnou kapito-

lou ve vývoji nových terapií. 

Dosud je nejběžnější metodou diferenciace 

změna růstových podmínek kmenových bu-

něk, tj. přidání růstových faktorů do kultivač-

ního media nebo změna chemického složení 

povrchu, na kterém buňky rostou. Například 

plastové kultivační misky používané k pěsto-

vání kmenových buněk, mohou být pokryty 

mnoha substancemi (poly-lysin, polyornithin, 

kolagen, laminin), které umožňují buňkám 

přisednout na povrch misky a dovolují tedy 

přilnutí na rozdíl od volného růstu v suspenzi. 

Naopak neadherentní substrát umožňuje buň-

kám agregaci a vzájemnou interakci. Interakce 

buněk jsou rozhodující v normálním vývoji 

orgánů a tkání. Umožnění těchto normálních 

in vivo dějů je základní strategie pro indukci 

diferenciace kmenových buněk in vitro. Přidá-

ní specifických růstových faktorů do media 

spouští aktivaci (nebo inaktivaci) specifických 

genů v kmenových buňkách. To iniciuje sérii 

molekulárních dějů, které řídí buňky 

v diferenciaci podle určitých drah. 

Méně častý způsob řízení diferenciace kmeno-

vých buněk je vnesení cizích genů do buněk, 

například transfekcí (Call et al., 2000). Výsled-

kem těchto postupů je přidání aktivního genu 

do genomu kmenové buňky, který potom řídí 

buňky v diferenciaci. Tento přístup se jeví 

velmi precizním, ale jen v případě, kdy je mož-

né přesně identifikovat, který gen musí být 

aktivován a v jakém okamžiku. 

Kmenové buňky in vitro  

Ukazuje se, že kmenové buňky udržované in 

vitro mají tendenci spontánně diferencovat, 

což není vždy žádoucí. Proto bylo nutné vyvi-

nout metody, které umožňují selekci nedife-
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rencovaných buněk ze směsi částečně a plně 

diferencovaných buněk. 

Nediferencované buňky mohou pak být využi-

ty pro řízenou diferenciaci, nebo mohou být 

odstraněny z kultury, ve které jsou požadova-

ným produktem buňky diferencované. Jednou 

z nejlepších metod je vnesení zeleného fluo-

rescenčního proteinu (GFP), jehož exprese je 

řízena genem exprimovaným v proliferaci ne-

diferencovaných buněk, například Rex1 nebo 

Sox. Potom mohou být nediferencované buň-

ky exprimující GFP selektivně odstraněny na-

příklad s využitím fluorescence activated cell 

sorteru (FACS) (Chung et al., 2006). 

Potenciální využití kmenových buněk 

Kmenové buňky jsou teoreticky vhodné pro 

celou řadu využití. Nejčastěji diskutovaným 

využitím je terapeutické transplantování. 

Onemocnění, která by mohla být léčena 

transplantací buněk získaných z embryonál-

ních kmenových buněk, zahrnují Parkinsonovu 

chorobu, diabetes, traumatické poranění CNS, 

mozkové ischémie nebo degenerace Purkyňo-

vých buněk. Jedná se tedy o poruchy a one-

mocnění, při kterých dochází k ireverzibilní 

ztrátě některých typů buněk. 

Výhoda kmenových buněk spočívá 

v neomezené proliferační schopnosti in vitro. 

Je velmi důležité určit optimální fázi diferenci-

ace pro transplantaci a dokázat, že transplan-

tované buňky mohou přežívat, integrovat se a 

být funkční v tkáni příjemce. 

Možná nebezpečí vyplývající z použití kmeno-

vých buněk pro transplantaci zahrnují možnost 

tvorby tumorů (teratomů), typicky benigních. 

Nediferencované buňky mohou často tvořit 

teratomy, a proto bude důležité vyvinout 

účinnou metodu pro jejich odstraňování pro 

transplantaci. 

Problematickým procesem je dále imunitní 

nekompatibilita kmenových buněk. Imunolo-

gický status kmenových buněk nebyl dosud do 

detailu zkoumán, a proto není známo, jak 

imunogenní tyto buňky skutečně jsou. Obecně 

závisí imunogenita na expresi MHC proteinů 

I. třídy (major histocompatibility antigens), 

které umožňují tělu rozpoznat vlastní struktu-

ry od cizích. 

Potenciálnímu imunologickému odmítnutí 

kmenových buněk je možné se teoreticky do 

budoucna vyhnout genetickým inženýrstvím 

těchto buněk a přimět je k expresi MHC anti-

genů příjemce transplantátu, nebo využít 

techniky přenosu jader (terapeutické klonová-

ní) k vytvoření geneticky identických buněk 

příjemce. 

Další potenciální využití kmenových buněk 

nesouvisí s transplantacemi. Kmenové buňky 

(především embryonální kmenové buňky) 

mohou být využívány ke studiu raných fází 

vývoje. Na kmenových buňkách se také testují 

nové farmaceutické preparáty nebo potenci-

ální toxiny. 

 

Všechny výše zmíněné klinické aplikace kme-

nových buněk budou v plné míře používány až 

poté, co bude dokončen rozsáhlý výzkum 

vlastností a chování těchto buněk (Parent, 

Silverstain, 2007). 
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Druhy kmenových buněk 

Embryonální kmenové buňky – jsou defino-

vány jejich původem – pocházejí z blastocysty, 

jednoho z nejranějších stadií embrya. Přesněji 

z vnitřní buněčné vrstvy blastocysty (inner cell 

mass), stadia před implantací do stěny dělohy.  

Fetální kmenové buňky – jsou přítomné ve 

velkém množství v tkáních plodu. Hrají zásadní 

roli ve vývoji všech orgánů a tkání 

v prenatálním vývoji. 

Dospělé kmenové buňky – jsou to nediferen-

cované buňky nacházející se 

v diferencovaných tkáních dospělého orga-

nismu, mohou se trvale obnovovat a speciali-

zovat se do mnoha buněčných typů tkáně, ve 

které se nacházejí. Schopnost sebeobnovování 

trvá po celou dobu života organismu. Zdroje 

dospělých kmenových buněk se nacházejí 

 například v kostní dřeni, krevním řečišti, ro-

hovce a sítnici oka, játrech, kůži, gastro-

intestinálním traktu, slinivce. Na rozdíl od em-

bryonálních kmenových buněk nejsou dospělé 

kmenové buňky schopny tvořit všechny buňky 

těla, není tedy důkaz jejich pluripotence.  

Embryonální kmenové buňky 

Embryonální kmenové buňky pocházejí 

z blastocysty, která se v tomto stadiu (napří-

klad u myši) skládá z přibližně 150 buněk, a 

formuje kouli tvořenou vnější vrstvou buněk 

(trofoektoderm), dutinou vyplněnou tekutinou 

(blastocoel) a shlukem buněk uvnitř (Zhan, 

2008). 

Buňky velice podobné embryonálním kmeno-

vým buňkám se nazývají embryonální záro-

dečné buňky a je možné je získat 

z primordiálních zárodečných buněk (buňky 

vyvíjejícího se plodu formující pohlavní buňky 

(Kerr, 2006). 

Definice embryonálních kmenových bu-

něk  

• jejich původ je z vnitřní buněčné hmoty 

uvnitř blastocysty 

• jsou schopny neomezeného dělení bez 

diferenciace 

• pluripotentní embryonální kmenové 

buňky mohou diferencovat do mnoha bu-

něčných typů odvozených ze všech tří záro-

dečných listů 

• udržují diploidní, kompletní karyotyp 

• jsou schopné integrovat se do všech fe-

tálních tkání během vývoje (myší embryo-

nální kmenové buňky mohou po opětov-

ném vložení do embrya tvořit chimerická 

zvířata) 

• mohou dávat vznik i vaječným buňkám a 

spermiím 

• jsou klonogenní – z jediné buňky může 

vzniknout kolonie identických buněk, se 

stejnými vlastnosti jako původní buňka 

• exprimují transkripční faktor Oct-4, kte-

rý aktivuje nebo inhibuje soubor genů, kte-

ré udržují tyto buňky v proliferativním, nedi-

ferenciovaném stavu 

• postrádají G1 fázi buněčného cyklu, na-

cházejí se většinou v S fázi, během které 

syntetizují DNA, a rozdíl od diferencovaných 

somatických buněk, nepotřebují vnější sti-

mul k iniciaci replikace DNA 

• nemají inaktivovaný X chromosom 
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Fetální kmenové buňky  

Fetální kmenové buňky se nacházejí ve velkém 

počtu ve fetálních tkáních, kde hrají důležitou 

roli v expanzi a diferenciaci všech tkání vyvíje-

jícího se organismu. V mnoha tkáních včetně 

mozku tvoří fetální kmenové buňky a prekur-

zory podstatnou část tkáně. 

Neurální kmenové buňky v mozku savčího 

plodu jsou soustředěny v sedmi hlavních ob-

lastech: čichovém laloku, ependimální zóně 

postranních komor, subventrikulární zóně, 

hippokampu, míše, mozečku a mozkové kůře. 

Fetální kmenové buňky byly izolovány i z  lid-

ského plodu (Vescovi et al., 1999). Byly použity 

pro vytvoření klonálních buněčných linií kme-

nových buněk centrálního nervového systému.  

Tyto buňky jsou také používány pro různé 

funkční studie in vitro i in vivo. Na rozdíl od 

embryonálních buněk jsou už částečně dife-

rencované v přirozených podmínkách a na-

směrované jedním vývojovým směrem. Přesto 

se in vitro dobře množí a zůstávají ve svém 

diferenciačním stadiu. Imunodetekcí bylo zjiš-

těno, že kmenové buňky izolované z fetálního 

mozku obsahují nestin – marker neurálních 

kmenových buněk (Frank, Biglan, 2007). 

Dospělé kmenové buňky 

Mnoho let trvající výzkum se snaží objasnit 

schopnost těla opravovat a nahrazovat buňky 

a tkáně. V poslední době se zdá být již jasné, 

že v těchto reparačních procesech hrají hlavní 

roli dospělé kmenové buňky. Po dlouho dobu 

je známo, že kmenové buňky jsou schopné 

sebeobnovy a generování mnoha buněčných 

typů. Nyní existuje celá řada důkazů, že se 

kmenové buňky nalézají v mnoha tkáních a 

orgánech dospělého organismu, a že jsou 

schopné se vyvinout do mnohem více buněč-

ných typů, než se dříve předpokládalo (Wes-

terlund et al., 2003). 

Charakteristika dospělých kmenových 

buněk 

Dospělé kmenové buňky podobně jako všech-

ny kmenové buňky mají dvě základní charakte-

ristiky. Za prvé, mají schopnost tvořit identické 

kopie sama sebe po dlouhou dobu a za druhé, 

mohou dávat vznik dospělým buněčným ty-

pům s charakteristickými tvary a funkcemi. 

Dospělé kmenové buňky se většinou dělí asy-

metricky a vznikají dvě dceřiné buňky. Jedna je 

přesnou kopií původní buňky a druhá je pře-

chodný buněčný typ, který předchází plně 

diferencovanému stavu. Tato přechodná buň-

ka se nazývá progenitor. Progenitory jsou tedy 

částečně diferencované buňky, které se dělí a 

dávají vznik diferencovaným buňkám. 

Dospělé kmenové buňky jsou v organismu 

vzácné. Jejich primární funkcí je udržovat se 

v klidovém stavu – buněčné homeostázi a 

nahrazovat buňky, které odumřely v důsledku 

nemoci nebo poranění. Dospělé kmenové 

buňky jsou různě disperzované v tkáních do-

spělého organismu. 

Na rozdíl od embryonálních kmenových bu-

něk, které pocházejí z vnitřní buněčné hmoty 

blastocysty, není původ dospělých kmenových 

buněk jasný. Zřejmě mohou být nějakým způ-

sobem postaveny stranou v průběhu fetálního 

vývoje a omezeny v diferenciaci. Podle další 

teorie mohou vznikat z již diferencovaných 

buněk. Například dospělé neurální kmenové 

buňky u savců by mohly být potomky radiál-

ních glií (Doetsch et al., 2003). 

Seznam dospělých tkání obsahujících dospělé 

kmenové buňky se stále rozrůstá a nyní zahr-



15 

 

nuje například kostní dřeň, krev, mozek, mí-

chu, krevní cévy, kosterní svaly, veškeré epite-

ly, rohovku, sítnici, játra a slinivku (Stem cells, 

2001).  

Důkazy přítomnosti dospělých kmeno-

vých buněk. 

Používá se několik metod k určení, zda nějaká 

buňka, která vykazuje znaky dospělé kmenové 

buňky, dává vznik specializovaným buňkám. 

Dospělé kmenové buňky mohou být označeny 

a sledovány in vivo. Takto může tedy být po-

tenciální dospělá kmenová buňka obarvená a 

transplantovaná zpět do organismu pro sledo-

vání jejího dalšího vývoje. Potenciální dospělá 

buňka může být izolována a manipulována in 

vitro přidáváním růstových faktorů, aby se 

zjistil její diferenciační potenciál. 

Plasticita dospělých kmenových buněk 

V posledních letech se ukázalo, že dospělé 

kmenové buňky získané z jedné tkáně, mohou 

za určitých in vitro podmínek dávat vznik buň-

kám patřícím do jiné tkáně, pocházející třeba i 

z jiné zárodečné vrstvy. Někdy se tento jev 

kromě termínu plasticita označuje také jako 

transdiferenciace. Není jasné, zda se tento děj 

vyskytuje přirozeně in vivo.  

Dospělé kmenové buňky v nervovém 

systému 

Před více než 40 lety, Altman a Das dokázali, 

že dvě oblasti v postnatálním mozku potkana 

obsahují dělící se buňky, které diferencují 

v neurony (Altman, Das, 1965). I přes tuto 

zprávu byl převládající názor ten, že se nervo-

vé buňky v dospělém mozku nedělí. Teprve 

v polovině devadesátých let minulého století 

série výzkumů prokázala, že se v CNS kmenové 

buňky skutečně nalézají a dávají vznik třem 

hlavním neurálním buněčným typům – astro-

cytům, oligodendrocytům a neuronům (Gage 

et al., 1995; Johe et al., 1996; McKay et al., 

1997) 

Nové neurony jsou kontinuálně přidávány do 

neurálních sítí v dospělém mozku obratlovců. 

U savců, včetně člověka, jsou nově vzniklé 

neurony nalézány především ve dvou oblas-

tech - v čichovém laloku a v hippokampu. Tyto 

neurony jsou plně funkční a zřejmě přispívají 

například k učení a vytváření paměťových 

stop. 

Neurogeneze v dospělém savčím mozku pro-

bíhá masivně především ve dvou oblastech. 

Jsou jimi subventrikulární zóna (SVZ) postran-

ních komor, ve které vznikají neurony čicho-

vého laloku, a dále je to subgranulární zóna 

(SGZ) gyrus dentatus v hippokampu. Obě ob-

lasti obsahují neurální kmenové buňky, které 

mohou být izolovány a in vitro kultivovány 

v přítomnosti epidermálního růstového fakto-

ru (EGF) a fibroblastového růstového faktoru 

(bFGF).  

Subventrikulární zóna 

SVZ je tvořena vrstvou trvale se dělících buněk 

a nalézá se v laterálních stěnách postranních 

komor. Neurony vznikají v celé této oblasti a 

migrují do čichového laloku, kde diferencují ve 

dva typy inhibičních neuronů - granulární a 

periglomerulární buňky a také v astrocyty. 

Velmi podrobně byla popsána stavba subvent-

rikulární oblasti v myším mozku. Neuroblasty 

(A buňky),(obsahují PSA-NCAM, βIII-tubulin, 

DCX) se nacházejí v řetězcích izolovaných od 

okolní nervové tkáně gliálním tunelem tvoře-

ným výběžky pomalu se dělících subventriku-

lárních astrocytů (B buňky). Tyto buňky jsou 

GFAP, GLAST, GAT4 pozitivní. Podél tohoto 
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řetězce se ještě nacházejí malé shluky rychle, 

ale jen přechodně, se dělících buněk (C buň-

ky). 

Neuroblasty migrují tedy jakýmsi tunelem 

vytvořeným astrocyty v SVZ. Ty vlastně plní 

velmi podobnou úlohu jako radiální glie 

v průběhu embryonální neurogeneze. A proto 

i na základě těchto faktů jsou astrocyty v SVZ i 

SGZ považovány za potomky radiálních glií. 

Tunel tvořený A, B a C buňkami se nazývá 

rostral migratory stream (RMS) a nakonec ústí 

do čichového laloku. 

SVZ je od postranní komory oddělena jednou 

vrstvou mnohavýběžkatých ependymálních 

buněk. Některé subventrikulární astrocyty 

mají také krátký výběžek podobně jako epen-

dymální buňky a pronikají jím ependymální 

vrstvou a mají tak kontakt s postranní komo-

rou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurálními kmenovými buňkami jsou v této 

oblasti zřejmě B-buňky, tedy subventrikulární 

astrocyty. Podle jedné z představ se asymet-

ricky dělí a dávají vzniknout dalšímu subvent-

rikulárnímu astrocytu a přechodně se dělícímu 

progenitoru (C-buňka). Ten se následně také 

několikrát rozdělí a dále diferencuje 

v neuroblast (A-buňku). 

V SVZ probíhá i gliogeneze, při které vznikají 

jak astrocyty, tak i oligodendrocyty. (Doetsch, 

2003) 

Subgranulární zóna 

V SGZ, která leží mezi vrstvou granulárních 

buněk a hillem, vznikají granulární neurony 

hippokampu. Na rozdíl od dlouhé migrace 

ze SVZ, migrují granulární neurony jen na krát-

kou vzdálenost do vrstvy granulárních buněk. 

SGZ obsahuje subgranulární astrocyty (A-

buňky) a tmavé buňky (D-buňky). Stejně jako 

v případě SVZ i zde jsou skutečnými neurální-

mi kmenovými buňkami právě subgranulární 

astrocyty. V SGZ je možné dále je rozlišit podle 

morfologie na radiální astrocyty (rA-buňky) a 

horizontální astrocyty (hA-buňky). Subgranu-

lární astrocyty mají schopnost se replikovat a 

přes D-buňky dávat vzniknout granulárním 

neuronům (G-buňky). 

Dlouho byla identita neurálních kmenových 

buněk v dospělém savčím mozku neznámá. 

Subventrikulární a subgranulární neurální 

buňky mají totiž mnoho společných znaků 

s astrocyty. Exprimují gliální acidický fibrilární 

protein (GFAP) a vimentin, mají morfologii i 

buněčnou ultrastrukturu stejnou jako astrocy-

ty. Obsahují glykogenové granule, jsou spoje-

ny pomocí gap junctions a mají glutamátové 

transportéry. Od dospělých astrocytů se odli-

šují expesí nestinu a naopak absencí markeru 

Obrázek 1. 

Schéma architektury subventrikulární zóny 

v myším mozku. 

SVZ obsahuje B-buňky s tmavými jádry, které 

pravděpodobně představují dospělé neurální 

kmenové buňky. Dále jsou zde C-buňky (rychle, 

ale jen přechodně se dělící potomci B-buněk) a 

A-buňky představující neuroblasty. SVZ je 

v těsném kontaktu s cévami (BV) a B-buňky mají 

kontakt s ependymálními buňkami (E), které 

lemují postranní komory (LV) (převzato z Ihrie, 

2008). 
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S100 β. Nebyla také pozorována přítomnost 

AMPA receptorů na jejich membráně. ( Doet-

sch, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurogeneze v dalších oblastech CNS 

Kromě dvou hlavních výše zmíněných oblastí 

byla zaznamenána neurogeneze i v mnoha 

dalších oblastech savčího CNS. Neurální kme-

nové buňky byly lokalizovány téměř v celém 

CNS včetně míchy, ale jejich zvýšená prolifera-

ce je detekovatelná pouze za určitých podmí-

nek, například po poranění. Zdá se, že jejich 

dělení je aktivně potlačováno bezprostředním 

okolím. Jsou-li například tyto buňky přemístě-

ny do oblasti hippokampu nebo subventriku-

lární zóny, začnou z nich vznikat neurony. 

Vhodné mikroprostředí pro neurogenezi vy-

tvářejí v subventrikulární zóně a v hippokampu 

zřejmě látky uvolňovaném zde přítomnými 

astrocyty (Belachew et al., 2002). 

Potenciální využití dospělých kmeno-

vých buněk v reparaci centrálního ner-

vového systému 

Ukazuje se, že CNS určitou schopnost regene-

race vlastní. I když je omezena jen na určité 

oblasti, bylo po poranění mozkové tkáně po-

zorováno její zvýšení a dokonce migrace nově 

vzniklých buněk do místa poškození. Ne-

schopnost regenerace CNS tedy zřejmě souvisí 

s nedostatečnou intenzitou regenerace a 

s nepříznivými podmínkami, které v místě 

poranění panují v počáteční fázi, a tedy neu-

možňují přežívání nově vzniklých buněk. (Par-

ent et al., 2003) 

  

Obrázek 2. 

Schéma architektury subgranulární zóny 

v myším mozku. 

 SGZ obsahuje subgranulární astrocyty 

GFAP
+
(rA- a hA-buňky), které jsou zřejmě do-

spělými neurálními kmenovými buňkami. Dále 

se zde nalézají přechodně se dělící D-buňky, 

které postupně dozrávají a vznikají z nich nové 

granulární neurony (G-buňky) (převzato z Ihrie, 
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Použití kmenových buněk při obnově 

poškození nervového systému  

Poškození nervového systému je jednou 

z nejčastějších příčin úmrtí v současné lidské 

populaci. Například, na 100 000 osob připadá 

ročně 200 mozkových příhod. Protože se toto 

číslo s věkem zvyšuje, je pravděpodobné, že 

spolu se stárnutím celé lidské populace se 

bude zvyšovat i absolutní číslo, které udává 

počet mozkových poškození. Ovšem četnost 

výskytu mozkového poškození není zcela svá-

zána s vyšším věkem. Častým případem jsou i 

mozková poškození v dětském i perinatálním 

období. Nejčastěji se vyskytujícím typem po-

škození nervového systému je mozková 

ischémie. Můžeme rozlišit dva základní typy – 

globální a regionální (lokální) ischémie.  

Globální ischémie nastává nejčastěji po zásta-

vě krevního oběhu, hypotenzi při šokových 

stavech, po úrazech nebo arytmiích. Dochází 

tedy k nedostatečnému krevnímu zásobení 

celé mozkové oblasti. Rozsah postižení záleží 

na řadě různých okolností: délce trvání ische-

mické epizody, stavu cév, věku postiženého 

nebo jeho tělesné teplotě (například podchla-

zení při tonutí vede k menšímu rozsahu po-

škození). 

Lokální ischémie (mozkový infarkt) je způso-

bena poruchou v prokrvení určité menší oblas-

ti v mozku. Příčinami mozkových infarktů bý-

vají cévní změny (aterosklerosa, postižení en-

dothelu, traumata, angiopatie často spojené s 

trombózou) nebo stavy spojené s trombembo-

lickým uzávěrem cévy. V úvahu též připadá 

tuková embolie, trombóza pulmonálních vén, 

cizí tělesa nebo vzduch. Ischémie se nemusí 

vyskytovat jen v oblasti mozku, ale časté jsou i 

míšní ischémie. 

Mozková ischémie má za následek takové jevy 

jako jsou šířící se depresní vlny (tj, vlna vysoké 

koncentrace K+ - až 70 mM K+ -, která se šíří 

mozkem), zvýšené koncentrace neurotransmi-

terů v mezibuněčném prostoru, postischemic-

ké depolarizace, zvětšování buněčného obje-

mu, výlev vápníkových iontů a vznik kyslíko-

vých radikálů. To vše vede k masivní nekróze a 

apoptóze v místě poškození. 

Současná léčba poškození nervové tkáně 

ischemií se především snaží o zamezení další-

ho poškození tkáně. Často se používají napří-

klad antikoagulační preparáty, které napomá-

hají odstranění trombu a zprůchodnění cévy. 

Ovšem efektivní terapie stále chybí. Probíhá 

intenzivní výzkum nových terapií, který je za-

ložen na nových informacích o molekulárních 

mechanismech buněčné smrti v oblasti isché-

mie. Experimentální terapie prováděné na 

pokusných zvířatech využívají například inhibi-

tory kyslíkových radikálů, antagonisty excito-

toxických aminokyselin, blokátory vápníkových 

kanálů, trofické faktory s neuroprotektivním 

účinkem a anti-apoptotické molekuly, kterými 

jsou například inhibitory kaspáz. Ovšem i kdy-

by tyto terapie byly účinné, nebyly by nikdy 

schopny opravit následky již vzniklé poškození. 

Skutečnou možnost regenerace nervového 

systému po ischemickém poškození přináší 

zřejmě až výzkum v posledních letech, který 

potvrzuje přítomnost kmenových buněk i 

v dospělém mozku u vyšších obratlovců včetně 

člověka. Nabízí se několik teoreticky možných 

terapií vycházejících z tohoto poznání. 

První z nich by mohla být terapie, založená na 

stimulaci přirozených reparačních mechanis-

mů centrálního nervového systému. Objevují 

se stále nové faktory a proteiny ovlivňující 

přirozený proces neurogeneze v mozku obrat-

lovců. Pochopením jejich přesné funkce 
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v tomto ději by se v budoucnu mohly otevřít 

cesty, jak proliferaci a diferenciaci dospělých 

neurálních kmenových buněk cíleně stimulo-

vat, a umožnit tak reparaci poškozené nervové 

tkáně. 

Další teoreticky možnou terapií by mohlo být 

využití nedospělých kmenových buněk. Uvažu-

je se například o implantacích embryonálních 

kmenových buněk do místa poškození. 

V tomto případě by se ale tyto buňky musely 

nechat v in vitro podmínkách tzv. předdiferen-

covat, aby byl pod kontrolou jejich následný 

diferenciační osud. Zatím ale není vyřešena 

celá řada otázek, které zahrnují například etic-

ky problematické získávání těchto buněk, ane-

bo jejich imunologickou nekompatibilitu. 

Dále se objevují dokonce pokusy implantovat 

do poškozeného místa dospělé kmenové buň-

ky neneurálního původu, jako jsou například 

kmenové buňky kostní dřeně. V tomto případě 

by muselo dojít k diskutovanému jevu tzv. 

transdiferenciace dospělých kmenových bu-

něk. Odstranily by se zřejmě etické i imunolo-

gické komplikace. 

Pozitivní zprávu přinesl výzkum dokazující, že 

pro obnovení funkčnosti oblasti, která byla 

poškozena lokální mozkovou ischemií, stačí 

obnovit jen přibližně 10% z původního počtu 

buněk (Kook in Park, 2000; Stroemer et al., 

2008). 
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ELEKTROFYZIOLOGICKÉ MEMBRÁNOVÉ 

VLASTNOSTI BUNĚK 

Buněčná membrána je struktura složená 

z dvojité vrstvy fosfolipidů. Odděluje vnitřní 

prostředí buňky od okolí. Tato separace není 

úplná. Existují látky, jejichž molekuly volně 

prostupují membránou (například alkohol, NO, 

O2, CO2). Dále se v okolí buňky vyskytují mole-

kuly, které do buňky za normálních podmínek 

vstupovat nikdy nemohou. Poslední skupina 

látek sice samovolně membránou neprochází, 

ale přesto se v buňce nalézají. Jejich přenos do 

buňky je umožněn speciálními proteinovými 

molekulami přítomnými v buněčné membrá-

ně. Tyto přenašeče nebo kanály zprostředko-

vávají přenos i elektricky nabitých částic – 

aniontů a kationtů. Nestejná propustnost 

membrány pro jednotlivé ionty se velmi vý-

razně podílí na jevu, který se označuje jako 

membránový potenciál. Ten se spolu 

s elektrickým odporem celé membrány a její 

kapacitou může zahrnout pod pojem pasivní 

membránové vlastnosti buňky. 

Pasivní membránové vlastnosti 

Membránový potenciál (Vm) 

Nestejnoměrná distribuce iontů na obou stra-

nách membrány generuje měřitelné napětí. 

V extracelulárním prostoru převládají sodné 

kationty (Na+), pro které je membrána při rov-

novážném membránovém potenciálu téměř 

nepropustná a chloridové anionty (Cl-) 

s poměrně volnou prostupností. Intracelulární 

prostor obsahuje převážně draslíkové kationty 

(K+) s dobrou prostupností membránou a dále 

nitrobuněčné anionty (např. ATP, aminokyse-

liny, kreatinfosfát atd.), které membránou 

procházet nemohou. K+ ionty mají tedy ten-

denci k difúznímu pohybu do místa nízké kon-

centrace, tj. ven z buňky. Jakmile se kladné K+ 

ionty začnou pohybovat K+ kanály ven po svém 

koncentračním spádu, vzniká rozdíl nábojů 

mezi oběma stranami membrány, neboť kom-

plementární negativně nabité velké molekuly 

nemohou provázet z buňky unikající K+. 

Vnitřek buňky začíná být tedy záporný vzhle-

dem k vnějšku. Tento vznikající potenciální 

rozdíl začne brzdit pohyb K+ iontů ven z buňky 

na základě Coulombova zákona, až se K+ pře-

sun zastaví. Rozdíl potenciálů, jež se ustálí 

mezi dvěma různými koncentracemi K+ na 

membráně propustné jen pro draslík se nazý-

vá rovnovážný potenciál pro K+ a je vyjádřen 

Nernstovou rovnicí. Pomocí této rovnice je 

možné vypočítat rovnovážný potenciál pro 

všechny ionty, pokud by pro ně byla membrá-

na prostupná. Ovšem propustnost jednotli-

vých iontů je velmi odlišná, a proto se výsled-

ný membránový potenciál musí stanovit po-

mocí Goldman-Hodgkin-Katzovy rovnice, která 

bere v úvahu i poměrné propustnosti iontů. 

Jednotkou výsledného membránového poten-

ciálu jsou milivolty (mV). 

Klidový membránový potenciál závisí na bu-

něčném typu a pohybuje se v širokém rozmezí 

od -20 až  -200 mV. 

Kapacita membrány (Cm) 

Tato veličina je přímo úměrná velikosti po-

vrchu buňky. Tenká buněčná membrána 

(7 nm) je výborné dielektrikum a chová se jako 

kondenzátor. Je schopna vázat určitý náboj a 

měnit ho (nabíjet se či vybíjet) při aplikaci 

elektrického pulsu. Proto puls nastupuje i kon-

čí oblou křivkou, exponenciálou. Jednotkou 

membránové kapacity jsou farady (F), buňky 

mají kapacitu v řádech pikofaradů (pF). 
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Vstupní odpor membrány (IR)  

Protože je membrána pro elektricky nabité 

částice neprostupná, tak je odpor membrány 

přímo úměrný množství, stavu a sestavě pro-

teinových kanálů a přenašečů přítomných 

v membráně. Vstupní odpor se skládá 

z odporu membrány i cytoplasmy. Jeho jed-

notkou jsou ohmy – obecně je velmi malý u 

gliových buněk (20-100 MΩ) a značný u neu-

ronů (250-600 MΩ). 

Vodivost membrány  

Vodivost membrány je převrácenou hodnotou 

odporu membrány. Jednotkou vodivosti je 

siemens (S). Membránová vodivost buněk je 

udávána v řádech pikosiemensů (pS). 

Časová konstanta (τ) 

Buněčná membrána se nabíjí s určitou rychlos-

tí při aplikaci pravoúhlého pulsu, jejímž vyjád-

řením je tzv. časová konstanta τ. Proto se na-

pěťová forma pulsu mění z pravoúhlé na po-

stupně rostoucí po zapnutí pulsu a klesající po 

jeho vypnutí. Toto nabíjení buněčného kon-

denzátoru zkresluje (zpomaluje a zmenšuje) 

velmi rychlé pulsy, jakými jsou akční a často i 

synaptické potenciály. Jednotkou časové kon-

stanty jsou milisekundy (ms) a vypočte je 

podle rovnice 

τ  =   =   =   = ΙΙΙΙR. Cm 
 
Napětí na membráně se po aplikaci pravo-
úhlého proudového pulsu chová podle rovnice 

V= I.R (1 - e
-t/τ

) 

Délková konstanta (λ) 

Udává, kam až může dospět pasivně, bez zesí-

lení, signál podél neurálního axonu či svalové-

ho vlákna. Vždy dochází při šíření k poklesu až 

vymizení a proto se hovoří o šíření signálu s 

úbytkem, dekrementem. Část proudu postup-

ně uniká z vnitřku buňky membránou ven a 

stále méně se ho tedy šíří vnitřkem axonu 

dále. Důvodem je špatná isolační schopnost 

membrány, způsobená přítomností různých 

iontových kanálů v membráně. Jednotkou 

délkové konstanty jsou mm a vypočte se podle 

rovnice. 

λ
2

 

= rm/ro+ri 
rm-odpor membrány, ro- odpor okolí buňky, ri odpor cytoplasmy 
Velikost napětí klesá od místa aplikace proudu 

podle rovnice 

Vx = V0 . e –x/ λ 

Aktivní membránové vlastnosti 

Některé membránové vlastnosti buněk se 

ovšem mění v závislosti na změně okolních 

podmínek a jsou podstatou buněčné dráždi-

vosti. Jednu z nejdůležitějších rolí přitom hrají 

iontové kanály. Dělí se do několika kategorií 

podle způsobu jejich aktivace – ionotropní 

kanály řízené napětím, chemicky, mechanicky 

nebo regulované G-proteiny a kanály spojené 

s matabotropními receptory přes G-proteiny, 

které působí přes sekundární posly (cAMP, 

Ca2+, IP3) 

Napětím řízené iontové kanály 

Na
+
 kanály  

Na+ kanály se skládají z jedné velké α-

podjednotky (260 kDa) a ze dvou menších β1 a 

β2 (36 a 33 kDa). α -podjednotka je dlouhý 

polypeptid (2 000 aminokyselin) se čtyřmi 

téměř identickými doménami. Každá doména 

má 6 membránových průniků S1-S6 a P 

smyčku. Oblast S4 a P smyčka mají mimořádný 

význam pro činnost kanálu: S4 obsahuje pozi-

tivní náboje (na každé třetí aminokyselině, což 
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je většinou arginin), které fungují jako senzor 

při změnách elektrického pole a otevírají ka-

nál. Každý pozitivní náboj segmentu S4 je v 

klidu stabilizován negativním nábojem sou-

sední části helixu. Při depolarizaci vede snížení 

negativního náboje uvnitř buňky k šroubovi-

tému pohybu pozitivních nábojů oblasti S4. 

Pohyb se zastaví, když pozitivní náboje v S4 

jsou opět v protipoloze s následujícími sou-

sedními negativními náboji a kanál je stabili-

zován v nové konformaci. Pohyb nábojů této 

oblasti je měřitelný jako slabý vrátkovací 

proud.  

Základní Na+
 

proudy: 

I
Na,t 

transient, přechodný. Rychle se aktivující a 

inaktivující. Má význam jako základ akčních 

potenciálů  

I
Na,p 

 persistent, dlouho otevřený, je podstatou 

trvalejší depolarizace a spouštění salev akč-

ních potenciálů.  

Na+ kanály lze blokovat celou řadou toxinů a 

anestetik například tetrodotoxinem (jed z ryby 

fugu), sagitoxinem, batrachotoxinem.  

Ca
2+

kanály  

Regulují mnoho intracelulárních dějů. 

V cytoplazmě buněk je velmi nízká koncentra-

ce Ca2+ a proto buňky na každou menší změnu 

koncentrace vápníkových iontů citlivě reagují. 

Vápníkové ionty mohou do cytoplazmy vstu-

povat z intracelulárních kompartmentů (mito-

chondrie, endoplasmatické retikulum) nebo 

z extracelulárního prostředí. 

LVA (low voltage activated), LT (low threshold, 

nízkoprahový) čili T (transient, přechodný) typ, 

který se aktivuje při mírné depolarizaci buněk 

s vysokým klidovým membránovým potenciá-

lem. Vodivost 8-9 pS. Je základem pacemake-

rové, rytmus určující aktivity akčního potenciá-

lu v mozku a srdci. Rychle se inaktivuje (desít-

ky ms). 

HVA (high voltage activated) typ, aktivovaný 

výrazným poklesem klidového membránového 

potenciálu. Má 3 podtypy: 

a) L-typ (long), 20-25 pS. Aktivuje se silnou 

depolarizací neuronů s nízkým klidovým 

membránovým potenciálem, především na 

jejich tělech a bázi výběžků. Málo se inaktivu-

je, jeho počet je značný na membráně srdeč-

ních buněk, kde nese plató akčního potenciá-

lu. Blokován je nifedipinem. 

 b) N-typ (neuronový), 13 pS. Je častý na syna-

ptických zakončeních, zřejmě přispívá k uvol-

ňování neuropřenašeče. Je blokován ω-

conotoxinem. 

c) P-typ (v Purkyňových buňkách a nervových 

zakončeních sépie) je blokován agatoxinem.  

K
+
 kanály 

Přispívají k udržování klidového membráno-

vého potenciálu, zkracují akční potenciály a 

ukončují opakovanou aktivitu. 

1) K+ kanály, které se neaktivují v průběhu 

depolarizačních a hyperpolarizačních pulsů, 

jsou na úrovni klidových membránových po-

tenciálů otevřeny málo, při depolarizaci jsou 

prakticky stále otevřeny. Jejich vodivost je od 

5 do 150 pS. Slouží pro vyrovnávání klidových 

membránových potenciálů při intenzívní depo-

larizaci. Fyziologicky významný typ je řízený 

ATP. Otevírá se v nepřítomnosti ATP. Dočasně 

hyperpolarizuje buňku při nedostatku energie 

(anoxie). 

2) Inaktivující se K+ kanály mají několik typů, 

které regulují salvy akčního potenciálu a ve-

dou k následné hyperpolarizaci.  
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a) Zpožděné ven usměrněné napěťově závis-

lé K+ kanály (delayed outward rectifiers, KDR) 

se blokují tetraetylamoniem (TEA) a 4-

aminopyridinem (4-AP) a jsou typické pro 

buňky s nízkým klidovým membránovým po-

tenciálem. Vodivost jednotlivých kanálů je 7 

až 20 pS. Při depolarizaci reagují opožděně. 

b) Rychle se aktivující a inaktivující ven 

usměrněné napěťově závislé K+ kanály (KA) 

(fast transient outward channel). Tyto tzv. A-

type kanály (KA) se rychle aktivují depolari-

zací buněk během 10 ms a inaktivují se bě-

hem 1 s. Jsou blokovány 4-AP a TEA. 

c) Dovnitř usměrněné napěťově závislé K+ 

kanály (fast inward rectifying channel, KIR) 

vytvářejí zřejmě klidový membránový po-

tenciál tím, že umožňují tok K+ ven z buňky; 

na rozdíl od předchozích se otevírají při ne-

gativních hodnotách klidového membráno-

vého potenciálu. Vodivost jednotlivých ka-

nálů je 45 až 105pS. Jsou extracelulárně blo-

kovány 1 mM CsCl. 

d) Vápníkem stimulované K+ kanály KCa s vy-

sokou vodivostí 100-200 pS jsou fyziologicky 

velmi významné v řadě typů buněk. Aktivují 

se kombinací depolarizace a zvýšeného in-

tracelulárního Ca2+. Hrají roli při vzniku a 

ukončení sérií akčního potenciálu, kdy roste 

v neuronech koncentrace Ca2+, a otevřením 

těchto kanálů stoupá klidový membránový 

potenciál nad práh pro otevření Na+ kanálů. 

Způsobují pomalou následnou hyperpolari-

zaci po sérii akčních potenciálů. Jsou bloko-

vány například apaminem. 

Všechny typy draslíkových proudů jsou ne-

specificky blokovány bariem. 

 

 

Cl
-
 kanály 

Mají negativní rovnovážný potenciál, a proto 

většinou tlumí excitace. Existují i napěťově 

závislé Cl- kanály, ale převažují chemicky říze-

né. 

Chemicky řízené iontové kanály 

Acetylcholinové receptory nikotinového typu 

(nAChRs) 

Tyto ligandem (acetylcholinem) řízené iontové 

kanály mají 5 podjednotek a obecně se liší od 

napětím řízených a jiných kanálů svou struktu-

rou. Existují dvě základní skupiny - svalové 

nAChRs a nervové nAChRs, které se nacházejí 

v mozku a autonomních gangliích. Svalové 

nAChRs se nacházejí především na postsynap-

tické membráně nervosvalového spojení kos-

terních svalů obratlovců a na homologních 

synapsích elektrických orgánů parejnoků. Za-

jišťují průchod Na+ a K+ iontů. 

Nervové nAChRs se nacházejí v CNS na post-

synaptické membráně cholinergních synapsí. 

Jejich fyziologicky významnou vlastností je 

propustnost i pro Ca2+ ionty. 

Glutamátové receptory (GluR) 

NMDA receptory 

Jsou aktivovány NMDA kyselinou, maximální 

vodivost mají kolem 45pS a ta trvá jen několik 

milisekund. V přítomnosti glycinu se otevírají 

snáze. Při normálních záporných hodnotách 

klidového membránového potenciálu se kanál 

otevírá velmi málo, protože je blokován Mg2+. 

Tato blokace je odstraněna předchozí depola-

rizací membrány. Dobře jimi procházejí Na+, K+ 

a Ca2+, což znamená, že při aktivaci probíhá 

nejen depolarizace, ale i vtok značného množ-

ství Ca2+ (nese až 10% proudu). 
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Non-NMDA receptory (AMPA) 

Vyznačují se nízkou vodivostí jen několik pS, 

Nejsou závislé na Mg2+ a velmi pomalu se de-

senzitizují. Proud je u otevřeného kanálu ne-

sen pouze Na+ a K+ (Cs+), dvojmocné kationty 

ani neprocházejí, ani neblokují. 

GABA a glycinové receptory 

Jsou to chemicky řízené Cl- kanály na inhibič-

ních synapsích, GABA receptory převažují 

v mozku a glycinové receptory jsou v míše. 

Tvoří je zřejmě pentamery s 2 až 4 různými 

podjednotkami. Vodivost se pohybuje 

v desítkách pS. 

Ukazuje se, že GABA receptory mají vedle 

inhibiční funkce i význam při regulaci vývoje 

neurálních progenitorů. GABA receptory se 

nacházejí v neurálních progenitorech i před 

vytvořením synapsí a mají mnoho funkcí. 

Zprostředkovávají například zvýšení intracelu-

lárního Ca2+, který zřejmě reguluje proliferaci, 

migraci, diferenciaci, růst neuritů a formaci a 

stabilizaci synapsí u neurálních progenitorů. 

(Jelitai et al., 2004) 

Mechanicky řízené iontové kanály 

Velmi významná skupina těchto mechano-

sensitivních kanálů zprostředkovává ve smys-

lové fyziologii vjemy jako je hmat, sluch, polo-

ha a rovnováha, stejně jako proprioceptivní 

signalizace v baroreceptorech a objemových 

receptorech, řídících prostřednictvím mozko-

vých center aktivitu sympatiku a sekreci růz-

ných hormonů pro regulaci krevního tlaku a 

iontové rovnováhy krevních tekutin. 

Natažení buněčné membrány přímo mecha-

nicky otevírá iontový kanál pomocí molekulár-

ních strun napojených na cytoskelet. Například 

při vychýlení vlásků specifických receptorů 

vestibulárního aparátu dojde k otevření me-

chanicky řízených iontových kanálů pro K+, což 

vede následně ke změně membránového po-

tenciálu. 

Iontové kanály řízené G-proteiny 

G-proteiny mohou regulovat iontové kanály 

přímo, bez přítomnosti druhých poslů. Tato 

regulace je středně rychlá a může ovlivňovat 

Ca2+ a K+ kanály například v srdci nebo hladké 

svalovině. 

Nepřímá regulace je závislá na druhých po-

slech (cAMP, Ca2+, IP3). Je to pomalá odpověď 

zprostředkovaná fosforylací a defosforylací 

proteinů. 

Mezi neuropřenašeče ovlivňující iontové kaná-

ly závislé na G proteinech patří například no-

radrenalin, dopamin, serotonin, acetylcholin. 

(Syková, 1995) 

Metoda patch clamp (terčíkový zámek) 

Všechny výše popsané membránové vlastnosti 

jsou měřitelné metodou nazývanou patch 

clamp (terčíkový zámek). Tuto metodu vyna-

lezli na počátku osmdesátých let 20. století 

Erwin Neher a Bert Sackmann a v roce 1991 za 

ni dostali Nobelovu cenu (Hamil, Neher, 

Sackmann, 1981). 

Skleněnou mikroelektrodou s odporem něko-

lika megaohmů, připojenou k citlivému měří-

címu zařízení je možné přiblížit se a dotknout 

buňky a měřit její elektrofyziologické pasivní i 

aktivní membránové vlastnosti. 

Metoda patch clamp má několik modifikací – 

„outside out“ a „inside out“ jsou modifikace, 

při kterých dojde po přilnutí buněčné mem-

brány k elektrodě k jejímu vytržení a měří se 
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pak proudy procházející jen tímto malým 

kouskem membrány. Whole cell konfigurace 

nastává po protržení membrány a spojení 

vnitřku buňky s vnitřkem elektrody, kdy je 

možné měřit proudy procházející celou mem-

bránou buňky. Elektrodou, která obsahuje 

ionophor (např. nystatin) je také možné do-

tknout se membrány a po zabudování ionofo-

ru do membrány se elektroda spojí s vnitřkem 

buňky jen elektricky, takže nedochází k vymytí 

intracelulárních částic. Tato konfigurace se 

označuje jako „cell attach“. 

Využití metody patch clamp 

Metoda patch clamp tedy umožňuje přesně 

stanovit pasivní i aktivní membránové vlast-

nosti jakékoli buňky s přístupnou membránou. 

Kromě širokých možností výzkumu vlastností 

například jednotlivých iontových kanálů nebo 

přenašečů, umožňuje tato metoda i přesnou 

identifikaci měřených buněk. Známe-li typické 

membránové vlastnosti různých buněk nervo-

vého systému, můžeme pomocí metody patch 

clamp přesně identifikovat měřenou buňku a 

určit, zda se jedná například o neuron, astro-

cyt, oligodendrocyt nebo mikroglii. Toho lze 

využít jak v in vitro podmínkách na buněčné 

kultuře, tak i in situ v mozkových řezech. 

V případě diferenciace kmenových buněk lze 

metodou patch clamp sledovat postup dife-

renciace a diferencované buňky přesně identi-

fikovat. 

 

 

 

 

 

Membránové vlastnosti buněk nervové-

ho systému 

Každý buněčný typ nacházející se v organismu 

má charakteristické membránové vlastnosti. 

Nejpestřejší paletu membránových vlastností 

vykazují zřejmě buňky nervového systému.  

Neurony  

Neurony jsou buňky specializované na přenos 

a zpracování signálů, proto mají velmi charak-

teristické elektrické vlastnosti membrány. Na 

jejich membráně se vyskytuje například velké 

množství napěťově závislých Na+ kanálů. Právě 

tyto kanály jsou spoluodpovědné za vznik a 

šíření akčních potenciálů, kterými se mohou 

signály přenášet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. 

Proudová charakteristika neuronu. 

Výchozí napětí je -70 mV a dále pokračuje po 10 

mV krocích (50 ms) od -160 do +40 mV. 

Podstatou akčního potenciálu je depolarizace 

membrány neuronu nejčastěji v místě, kde 

vystupuje axon z jeho těla v tzv. iniciálním 

segmentu. Napětím aktivované Na+ kanály se 

otevřou a Na+ ionty masivně vstoupí do buňky, 

250 pA

10 ms

-160mV 

-70mV 

40mV 

250 pA

10 ms

200 pA

10 ms
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což vede k depolarizaci membrány až do klad-

ných hodnot.  

Tato depolarizace aktivuje sousední Na+ kanály 

a tato depolarizační vlna se šíří po celé délce 

axonu. Protože se Na+ kanály samovolně i přes 

přetrvávající depolarizaci inaktivují, akční po-

tenciál se může šířit jen jedním směrem. Na 

následné repolarizaci neuronu se podílí pře-

vážně napětím aktivované K+ kanály (KA, KDR), 

které umožňují rychlý výstup K+ z buňky a její 

návrat ke klidovému membránovému poten-

ciálu. Membrána neuronů má relativně velký 

odpor (například neurony z oblasti hippokam-

pu mají asi 300 MΩ) i kapacitu (42,3 pF). 

Membránový potenciál se pohybuje okolo 

hodnoty -60 mV (Bean, 2007). 

Astrocyty 

Astrocyty jsou buňky specializované na me-

chanickou a metabolickou podporu neuronů. 

Mezi jejich charakteristické membránové 

vlastnosti patří membránový odpor s hodno-

tami v rozmezí od 20 do 100 MΩ, membráno-

vý potenciál se pohybuje mezi -20 a -100 mV, 

vysoká prostupnost pro K+ ionty (astrocyty 

pufrují jejich koncentraci v okolí neuronů), 

neschopnost generovat akční potenciály a 

časté propojení pomocí gap junctions. 

Dospělé astrocyty se mohou rozdělit do dvou 

skupin. Jedna skupina astrocytů má velkou 

pasivní vodivost pro draslík během depolari-

začních a hyperpolarizačních pulsů a vykazují 

KIR proudy. Označují se jako pasivní astrocyty. 

Druhá skupina se označuje jako komplexní 

astrocyty a vykazuje Na+ proudy i K+ proudy 

(KDR, KA, KIR) (Isokawa et al., 2005). 

Prekurzory astrocytů mají na membráně pří-

tomné napětím aktivovatelné K+ kanály – KIR, 

KDR a KA. Vykazují často i napětím aktivovanou 

vodivost pro Na+ – mají tedy i napětím aktivo-

vatelné Na+ kanály (Sontheimer et al., 1992; 

Chvátal et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. 

Proudová charakteristika astrocytu 

Výchozí napětí je -70 mV a dále pokračuje po 10 

mV krocích (50 ms) od -160 do +40 mV 

NG2 glie 

Buňky v CNS, které exprimují NG2-

proteoglykan, se nazývají NG2 glie. Jsou zatím 

posledním identifikovaným druhem gliových 

buněk. Dříve byly označovány jako nezralé 

astrocyty, komplexní buňky nebo prekurzory 

oligodendrocytů. Mají malé tělo s tenkými 

paprskovitými výběžky. Jejich přesná funkce 

v CNS není dosud zcela známá. Poslední práce 

ale dokazují, že z nich mohou vznikat oligo-

dendrocyty, astrocyty v šedé hmotě a za urči-

tých podmínek zřejmě i neurony (Zhu et al., 

2008; Belachew et al., 2003). 

Jejich membránový odpor má hodnoty mezi 

200 až 400 MΩ a membránový potenciál je 

díky velké propustnosti membrány pro K+ více 

hyperpolarizovaný než u neuronů. 

Při depolarizačních pulsech se na jejich mem-

bráně otevírají napěťově závislé K+  kanály, 

250 pA

10 ms

-160mV 

-70mV 

40mV 
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které propouštějí KA a KDR proudy. Hyperpola-

rizační pulsy odhalily dovnitř usměrněné napě-

ťově závislé K+ proudy (KIR). Některé NG2 glie 

mají na membráně i Na+ kanály. Nebylo pozo-

rováno propojení s okolími buňkami pomocí 

gap junctions (Lin, Bergles, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. 

Proudová charakteristika NG2 glie 

Výchozí napětí je -70 mV a dále po 10 mV krocích 

(50 ms) od -160 do + 40 mV. 

Oligodendrocyty 

Hlavní funkcí oligodendrocytů v CNS je izolo-

vat svými výběžky axony neuronů a význam-

ným způsobem tak urychlovat vedení akčního 

potenciálu. Membránový potenciál se pohybu-

je okolo hodnoty -60 mV, odpor je mezi 200 a 

350 MΩ. Jejich charakteristickým membráno-

vým rysem jsou pasivní klesající K+ proudy v 

průběhu depolarizace a hyperpolarizace a 

hlavně prostupnost membrány pro draslíkové 

ionty po ukončení změn membránového po-

tenciálu tzv. tail currents. 

Prekurzory oligodendrocytů mají stejné napě-

tím aktivovatelné K+ kanály jako prekurzory 

astrocytů, nemají však Na+ proudy (Chvátal et 

al., 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. 

Proudová charakteristika oligodendrocytu  

Výchozí napětí je -70 mV a dále po 10 mV krocích 

(50 ms) od -160 do +40 mV 

Dospělé neurální kmenové buňky 

Dospělé neurální kmenové buňky se nalézají 

ve velkém množství na dvou hlavních místech 

v CNS. Je to SVZ u laterálních komor a SGZ 

v hippokampu. Jsou zřejmě potomky radiál-

ních glií z embryonálního vývoje a jejich úlo-

hou je udržovat si proliferativní schopnosti a 

dávat vznik neurálním progenitorům. Tomu 

odpovídají i jejich membránové vlastnosti.  

Mají velké časově a napěťově nezávislé K+ 

proudy blokovatelné 1 mM Ba2+ a zpožděné 

ven usměrněné napěťově závislé K+ proudy 

(KDR) o malé prudové hustotě. Jejich membrá-

nový potenciál je - 80 až – 90 mV a membrá-

nový odpor se pohybuje kolem hodnoty 

30 MΩ. 

Velmi typické je pro ně propojení s okolními 

buňkami pomocí gap junctions (Liu et al., 

2006). 
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Neurální progenitory v SVZ 

Tyto neurální progenitory (tzv. A-buňky) vzni-

kají z neurálních kmenových buněk a putují 

podél RMS do čichového laloku. Jejich mem-

bránový potenciál je depolarizovaný až na – 30 

mV a mají velmi vysoký membránový odpor 

okolo 4 GΩ.  

Dále mají zpožděné vně usměrňující napěťově 

závislé K+ kanály (KDR) citlivé k TEA a 4-AP, ale 

nemají KIR ani KA. Velká část z nich má Na+ ka-

nály, ale nejsou schopné generovat akční po-

tenciály (Wang et al., 2003). 
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MORFOGENY 

Morfogen je nejčastěji definován jako látka, 

která řídí vývoj tkáně především tím, že určuje 

rozmístění různých typů specializovaných bu-

něk ve tkáni. Je většinou uvolňován z jednoho 

místa, odkud se vytváří jeho koncentrační 

gradient ve vyvíjející se tkáni. Morfogenem 

mohou být látky různého chemického původu 

od jednoduchých anorganických sloučenin až 

po veliké proteiny. 

Během raného embryonálního vývoje vznikají 

na základě gradientů morfogenů různé buněč-

né typy. Morfogen vlastně díky svému koncen-

tračnímu gradientu informuje buňku o místě, 

ve kterém se nalézá, a určuje jaké geny a 

v jaké míře se v ní mají přepisovat. Buňky, 

které se nalézají daleko od zdroje morfogenu, 

přijímají jeho nízké hladiny a exprimují cílové 

geny jen velmi málo. Opačná míra exprese 

cílových genů je u buněk ležících těsně u zdro-

je morfogenu. Výsledkem je rozdělení buněk 

do několika skupin na základě koncentrace 

morfogenu. Počet těchto skupin se samozřej-

mě zvyšuje s počtem různých morfogenů sig-

nalizujících v daném místě (Kornberg, 2007). 

Prvním popsaným morfogenem byl protein 

Bicoid u Drosophila melanogaster. U ní probí-

há prvních 13 dělení po oplození vajíčka 

v prebuněčném sincitiu, kdy nedochází ke 

vzniku samostatných buněk. Embryo se tedy 

skládá z jedné veliké buňky s 8 000 jádry. V té 

chvíli se zahájí translace proteinu Bicoid  

v jedné oblasti a ten začne působit jako mor-

fogen. Může volně difundovat mezi jádry a 

aktivovat transkripční faktory, které následně 

vstupují do jader a určují osud jednotlivých 

vznikajících buněk (Baek, 1999). 

U vyšších organismů se ale syncitium vyskytuje 

jen vzácně. Morfogeny musejí být tedy větši-

nou sekretovány do extracelulárního prostře-

dí. Poté se vážou na extracelulární domény 

příslušných receptorů, které spouštějí signali-

zační kaskádu, jejímž výsledkem je nejčastěji 

aktivace nějakého transkripčního faktoru a tím 

i příslušných genů. 

Mezi další funkce morfogenů patří kontrola 

proliferace a tím i velikosti tkáně, nebo kont-

rola polarity a směru růstu, například u buněk 

vlasových folikulů. 

Poslední výzkumy dokázaly, že se gradienty 

morfogenů vyskytují i v dospělém, plně vyvi-

nutém organismu. Příkladem jsou například 

neurogenní oblasti myšího mozku, kde byly 

detekovány mnohé druhy proteinů, které byly 

odpovědné za vývoj mozkových struktur 

v embryonálním stadiu. Přítomnost těchto 

proteinů je pravděpodobně jednou z podmí-

nek, která umožňuje i v dospělosti pokračující 

neurogenezi v těchto oblastech. 

Mezi morfogeny přítomné v těchto neurogen-

ních oblastech patří i Sonic hedgehog a Wnt7a 

(Lai et al., 2003; Jagasia et al., 2006). 
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SONIC HEDGEHOG (Shh) 

 

Sonic hedgehog (Shh) je člen rodiny hedgehog 

proteinů, což jsou signalizační molekuly vysky-

tující se napříč téměř celou živočišnou říší a 

zachovávající si vysokou homologii (Shh myši a 

člověka mají 92% stejných aminokyselin). Do 

této rodiny dále patří i Desert hedgehog (Dhh) 

a Indian hedgehog (Ihh). Nejsou-li tyto protei-

ny přítomny při časném vývoji, embryo je po-

seto drobnými výběžky, které připomínají 

ostny ježka, a odtud vznikl název hedgehog 

(ježek). 

Po translaci genu pro Shh vzniká 45 kDa velký 

prekurzorový protein, který je okamžitě pro-

teolyticky štěpen, a vznikají dva proteiny. Prv-

ním je 19 kDa velký N-terminální protein (N-

Shh), který zajišťuje veškerou signalizaci jak u 

bezobratlých, tak i u obratlovců. Druhým 

štěpným produktem je C-terminální protein 

(C-Shh), který je velký 25 kDa a má pouze pro-

teázovou aktivitu. 

Ačkoliv N-Shh má signalizační vlastnosti v in 

vitro podmínkách, v organismu se v této po-

době nenalézá. Je totiž ihned po odštěpení 

dále modifikován. Na jeho C konec je kova-

lentně připojen cholesterolový zbytek a na N 

konec se připojuje palmitový zbytek. 

Cholesterolová modifikace, kterou zajišťuje C-

Shh protein, usnadňuje sekreci N-Shh a zvyšu-

je stabilitu a tím i signalizační potenciál 

v extracelulárním prostředí. 

Palmitová modifikace na N konci, která je za-

jištěna jiným enzymem (u savců ještě nezná-

mým), zvyšuje signalizační účinnost. 

 

Shh uvolněný do extracelulárního prostředí se 

může vázat s vysokou afinitou ke třem protei-

nům. Prvním je vitronectin (extracelulární 

glykoprotein), který zvyšuje signalizační účin-

nost. Dalším je membránový protein Hip (hed-

gehog interacting protein), který váže Shh 

s vysokou afinitou, ale nemá signalizační efekt. 

A třetím je receptor Patched (Ptc), který zpro-

středkovává signalizaci.  

Ptc je transmembránový protein s 12 domé-

nami, které protínají fosfolipidovou dvouvrst-

vu. U savců se nalézají dvě jeho izoformy 

označované jako Ptc1 a Ptc2. Pouze izoforma 

Ptc1 se vyskytuje v centrálním nervovém sys-

tému. 

Navázáním Shh proteinu na Ptc receptor se 

odblokuje inhibice proteinu Smoothened 

(Smo). To je molekula s topologií velmi po-

dobnou receptorům spřaženým s G-proteiny, i 

díky tomu, že má sedm transmembránových 

průniků. Je také velice blízce příbuzná protei-

nu Frizzled, což je receptor pro Wnt proteiny. 

Po odblokování Smo se snižuje aktivita protein 

kinázy A (PKA) (Callejo et al., 2007).  

 

Molekula PKA v nepřítomnosti Shh fosforyluje 

proteiny GLI, které jsou následně štěpeny na C 

- konci a vstupují do jádra, kde inhibují přepis 

celé řady genů. PKA je v cytoplazmě navázaná 

na velký proteinový komplex. Ten se skládá ze 

serin/threoninové kinázy Fused, dále proteinu 

Fused Supresor a proteinu, který celý komplex 

zřejmě drží navázaný na cytoskeletu a který 

není u savců dosud přesně identifikovaný. 

Po navázání Shh na membránový receptor 

začne tento proteinový komplex Gli tran-

skripční faktory aktivovat, ty potom vstupují 

do jádra a aktivují dříve inhibované geny (Ho, 

Scott, 2002). 

Při Shh signalizaci se nejčastěji účastní protei-

ny Gli 1, Gli 2 a Gli 3. Shh způsobuje zvýšený 

přepis Gli 1 a Gli 2 a naopak inhibuje expresi 

Gli 3 (Altaba, 2002; Chen et al., 2007). 

 

 

 



31 

 

Inhibitory Shh signalizace jsou cyclopamin a 

jervin, což jsou molekuly částečně podobné 

cholesterolu. Vyskytují se volně v přírodě na-

příklad v rostlině kýchavici. 

 

Shh funguje v závislosti na jeho koncentraci a 

je označován za gradientový morfogen. Působí 

tedy, jak přímo v bezprostřední blízkosti místa 

odkud je vylučován, tak i na velmi velké vzdá-

lenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7. 

Schéma signalizace Shh  

(A - buňka Shh sekretující a B – buňka Shh 

přijímající). Prekurzor Shh je štěpen a pouze N-

SHH je dále posttranslačně modifikován a pů-

sobí jako morfogen po vyloučení do extracelu-

lárního prostředí. Buňka, která má na své 

membráně receptor Patched váže Shh a ten 

spouští signalizační kaskádu, jejímž výsledkem 

je přesun transkripčních faktorů Gli 1-3 do 

jádra a aktivace příslušných genů. (převzato a 

upraveno z Martí, Bovolenta, 2002) 

 

 

Shh a ventralizace CNS 

 

Během raného vývoje je Shh vylučován ze 

dvou hlavních signalizačních center, která jsou 

odpovědná za ventralizaci nervové trubice. 

Jsou to notochord (chorda dorsalis) a neurální 

ploténka. Signalizace gradientem Shh vytváří 

oblasti, kde se nalézají prekurzorové buňky, 

které dávají posléze vzniknout určitému typu 

ventrálních neuronů. Shh totiž reguluje expre-

si homeodoménových proteinů, které patří do 

skupin Pax, Nkx, Dbx nebo Irx. Ty se dělí do 

dvou skupin. Skupina I. obsahuje proteiny 

syntetizované neurálními kmenovými buňkami 

při absenci Shh, zatímco II. skupina zahrnuje 

proteiny exprimované pod vlivem Shh. Podle 

toho jaké proteiny tedy buňky obsahují je 

možné je rozdělit do pěti skupin, které jsou 

rozmístěné ve ventrální části neurální trubice. 

Podobným mechanismem působí Shh i na 

řízení diferenciace buněk v anterio-ventrální 

části neurální trubice, kde pod jeho vlivem 

vznikají neurony uvolňující dopamin ve střed-

ním mozku a serotoninergní neurony ve vent-

rální části předního mozku. 

V pozdějších vývojových stadiích, kdy je větši-

na ventrálních progenitorů již diferencována 

ve ventrální typy neuronů, působí Shh signali-

zace diferenciaci zbylých nediferencovaných 

buněk. Ty diferencují v oligodendendrocytální 

prekurzory, které v postnatálním období do-

tváří myelinizaci axonů (Martí, Bovolenta, 

2002). 

 

Shh a dorzalizace CNS 

 

Během raného vývoje je syntéza morfogenu 

Shh omezena jen na ventrální oblasti. Jak, ale 

A B
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vývoj postupuje, objevují se i v dorzální části 

oblasti sekretující Shh.  

Důležitou roli hraje Shh signalizace u myši při 

vývoji mozkové kůry. Ta začíná vznikat 

z dorsální části koncového mozku přibližně 

v polovině embryogeneze. Shh je přepisován 

v oblasti kůry a tecta. Uvolňují ho zde již dife-

rencované buňky. Shh ovlivňuje prekurzory 

v oblasti komor. Zvyšuje proliferaci nestin 

pozitivních neokortikálních prekurzorů a tím 

významně přispívá ke konečné velikosti 

mozkové kůry (Altaba et al., 2002). 

Role Shh je také objasněna při vývoji mozečku. 

Buňky mozečku vznikají ve dvou oblastech. 

Jednou je typická ventrikulární oblast a dru-

hou je zóna, která se nachází na povrchu vzni-

kajícího mozečku. Ta obsahuje velké množství 

dělících se granulárních buněk, které následně 

diferencují a migrují skrze vrstvu Purkyňových 

buněk do vnitřní vrstvy granulárních buněk. 

Nedávné studie ukázaly, že Shh je sekretován 

Purkyňovými buňkami a podporuje právě dě-

lení granulárních buněk (Dahmane et al., 

1999, Bertrand et al., 2006). 

 

Shh se podílí i na řízení vzniku očí. Při zabloko-

vání Shh signalizace, nevznikají dvě oči, ale 

pouze jedno uprostřed -tzv. kyklopské (Chiang 

et al., 1996). 

 

Role morfogenu Shh v dospělém mozku 

 

Přítomnost molekul proteinu Sonic hedgehog 

v dospělosti byla potvrzena v několika mozko-

vých oblastech. Mezi ně patří i stěny mozko-

vých komor - SVZ a SGZ v hippokampu, tedy 

dvě nejdůležitější oblasti neurogeneze v do-

spělosti. 

Neurální kmenové buňky začínají reagovat na 

glykoprotein Shh až po 15,5 dni embryogeneze 

(Ahn et al., 2005).  

Experimenty in vitro i in vivo potvrdily úlohu 

Shh při udržování populace dospělých neurál-

ních kmenových buněk v těchto oblastech. Po 

umělém přidání Shh byla pozorována zvýšená 

proliferace u neurálních kmenových buněk (B 

buňky) a u přechodně se dělících buněk (C 

buňky) v SVZ i SGZ (Lai et al., 2002; Balordi, 

Fishell, 2007 a). A buňky (neuroblasty) nerea-

gují na přidání Shh zvýšenou proliferací (Palma 

et al., 2005).  

Zablokování signalizační cesty Shh vede nao-

pak k postupnému vymizení B a C buněk v SVZ 

(Machold, 2003) a k blokaci migrace A buněk 

do čichového laloku. Těsně po blokádě Shh 

signalizace dochází k hromadné diferenciaci B 

a C buněk v A buňky, které se ale začnou hro-

madit v SVZ a nemohou dále migrovat a proto 

zde dochází k apoptóze (Balordi, Fishell, 2007 

b). 

Shh je uvolňován již existujícími buňkami, kte-

ré tedy vytvářejí oblasti vhodné pro udržení a 

proliferaci kmenových buněk. Stále není úplně 

jasné, zda Shh uvolňují buňky, které přímo 

sousedí s oblastmi obsahujícími  kmenové 

buňky, nebo zda je Shh transportován pomocí 

axonů či dentritů na delší vzdálenosti (Palma 

et al., 2005). 

 

Shh a tumorogeneze 

 

Nesprávná aktivace nebo prodloužená doba 

signalizace Shh-GLI signalizační cesty často 

vede k hyperproliferaci a ke vzniku tumoru. 

Z buněk, které nadměrně aktivují přepis GLI1 

proteinu mohou vznikat karcinomy v prostatě, 
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meduloblastomy v mozečku, gliomy 

v oblastech neokortexu a striata. 

V některých případech je možné jejich růst 

zastavit po podání cyclopaminu, ale jiné na 

tuto látku nereagují, což ukazuje, že 

k nadměrné aktivaci Shh-GLI cesty může dojít 

na mnoha úrovních. Mnohé meduloblastomy 

mají kromě zvýšené Shh signalizace i nadměr-

ně aktivovanou β –katenin signalizační kaská-

du ( Rowitch et al., 1999, Dahmane et al., 

2001). 
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WNT 

 

Ligandy označované jako Wnt jsou sekretova-

né proteiny, které jsou charakteristické vyso-

kým obsahem cysteinu. 

Název Wnt vznikl spojením názvu genu určují-

cího polaritu segmentů u Drosophily (Wing-

less) a jeho homologu u obratlovců (integra-

ted). Prvním členem velké proteinové rodiny 

Wnt se stal v roce 1982 protein pojmenovaný 

jako Wnt1, který identifikovali Nusse a Varmus 

(Nusse, Varmus, 1982). Wnt1 popsali jako 

preferované integrační místo pro virus způso-

bující rakovinu mléčné žlázy u myší. Od té 

doby bylo objeveno mnoho dalších Wnt pro-

teinů, ze kterých se jich 19 vyskytuje u savců a 

lidí. Wnt ligandy je možné rozdělit na trans-

formující (např. Wnt1, Wnt3a, Wnt7a) a ne-

transformující (např.Wnt5a). Transformující 

Wnt proteiny mají schopnost indukovat onko-

genní aktivitu, která je spojována s hlavní β-

kateninovou signalizační cestou. 

 

V posledních 25 letech mnoho prací představi-

lo Wnt proteiny jako nezbytné regulátory vý-

voje různých orgánů (včetně nervového sys-

tému) a i jako důležité faktory při udržování 

tkáňové homeostaze.  

Wnt proteiny se účastní regulací téměř všech 

aspektů neurálního vývoje včetně modelování 

neurální trubice, proliferace a udržování popu-

lací neurálních kmenových buněk, vývoje axo-

nů i dendritů neuronů a i vzniku synapsí. 

Schopnost kontroly takového velkého množ-

ství rozdílných a někdy dokonce protichůd-

ných procesů, může být vysvětlena jedině tím, 

že protein Wnt dokáže aktivovat a koordino-

vat mnoho různých signálních kaskád. 

Proteiny Wnt aktivují minimálně dvě různé 

signální kaskády. První kaskáda se označuje 

jako hlavní a spouští aktivaci transkripčního 

regulačního komplexu β-katenin/TCF. Druhá je 

označovaná jako vedlejší, je na β-kateninu 

nezávislá a zahrnuje mnoho různých signali-

začních efektorů. 

Hlavní kaskáda je aktivována hlavně ligandy 

Wnt1, 2, 3a, 7a, 8, 8a, zatímco vedlejší je 

spouštěna ligandy Wnt4, 5a, 5b, 6, a 11. Akti-

vace obou větví je spuštěna navázáním pří-

slušného ligandu na receptor Frizzled.  

 

Biosyntéza Wnt ligandů 

 

Wnt proteiny jsou posttranslačně upravovány 

v endoplasmatickém retikulu připojením pal-

mitového zbytku na cystein. Tato úprava jim 

umožňuje vstup do lipoproteinových částic. 

 

Hlavní signalizační kaskáda 

 

V nepřítomnosti ligandu Wnt je volný cyto-

plasmatický β-katenin  fosforylován na N-konci 

velkým proteinovým komplexem. Tento kom-

plex se skládá z proteinů Axin, APC (adenoma-

tous polyposis coli), CK1 (casein kinase 1) a 

serin/threoninové kinázy GSK -3β (glycogen 

synthase kinase). Fosforylovaný β-katenin se 

váže na β-TrCP (β-transducin repeat-

containing protein), což je komponent ubiqui-

tin ligázového komplexu E3, který katalyzuje 

ubiqitinaci β-kateninu a jeho následnou de-

strukci v proteasomu. 

Je-li Wnt ligand v okolí buňky přítomen, váže 

se na Frizzled receptor a koreceptor LRP5/6 

poté aktivuje dva cytoplasmatické proteiny 

Dishevelled a Axin. Tyto dále zatím neznámým 

způsobem snižují aktivitu serin/threoninové 

kinázy. Nefosforylovaný β-katenin se potom 

hromadí v cytoplazmě a dále vstupuje i do 

jádra. Zde formuje komplexy s mnoha tran-

skripčními faktory, ze kterých je nejčastější 
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TCF (T-cell factor) a LEF (lymfocyte enhancer 

factor). V nepřítomnosti β-kateninu fungují 

tyto proteiny jako represory. Interakce s β-

kateninem z nich ale dělá aktivátory, které 

s pomocí dalších molekul, spouští přepis celé 

řady genů. 

 

Vedlejší signalizační kaskáda 

 

Tato větev má minimálně dvě intracelulární 

signální kaskády označované jako Wnt/PCP 

(polarity planar cell) a Wnt/Ca2+. 

V kaskádě Wnt/PCP se Wnt protein váže na 

Frizzled receptor na buněčném povrchu a ak-

tivuje malé GTPázy Rho/Rac nebo kinázu JNK 

(Jun N-teminal kinase), které dále regulují 

genovou expresi a následnou organizaci cytos-

keletu během vývoje organismu.  

Wnt/Ca2+ kaskáda je také spouštěna recepto-

rem Frizzled s navázaným Wnt proteinem, 

který stimuluje heterotrimerní G protein. Ten 

dále zvyšuje aktivitu fosfolipázy C a tím se 

zvyšuje koncentrace intracelulárního vápníku 

a snižuje se hladina cGMP. Tato změna kon-

centrací aktivuje Ca2+-calmodulin závislou pro-

tein kinázu II a ta přímo ovlivňuje mnoho tran-

skripčních faktorů. 

 

Receptory a koreceptory 

 

Hlavní receptory pro Wnt proteiny jsou 

Frizzled. Je jich několik velice podobných typů. 

Všechny mají sedm transmembránových do-

mén, na extracelulárním N - konci je hojný 

cystein a C - konec je velice variabilní. Vníma-

vost k Wnt ligandům si buňka může regulovat 

expresí různých izoforem Frizzled receptoru, 

které mají různou afinitu k Wnt ligandům. Pro 

aktivaci hlavní kaskády musí být u Frizzled 

receptoru ještě koreceptor označovaný jako 

LRP. Jedná se o protein s jednou transmem-

bránovou částí, patřící do rodiny lipoproteino-

vých receptorů. V buňkách se nalézají dva jeho 

druhy LRP5 a 6.  

 

Extracelulární modulace Wnt signaliza-

ce 

 

Modulovat Wnt signál lze i mimo buňku napří-

klad sekrecí Wnt antagonistů. Ty se mohou 

vázat přímo na Wnt proteiny nebo na jejich 

receptory. Například sFRP (Frizzled related 

proteins) mají extracelulární část  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. 

Schéma signalizace Wnt 

Wnt ligand se váže na receptor Frizzled a spouští 

hlavní nebo vedlejší signalizaci kaskádu. Výsledkem 

hlavní signalizační kaskády je přesun β-kateninu do 

jádra a aktivace příslušných genů. 

 

bohatou na cystein, ale nemají žádné 

transmembránové oblasti, a tak mohou vyva-

zovat Wnt proteiny z okolí buňky, ale nepře-

dávají signál dále. Naopak protein Dickkopf1 

(Dkk1) se neváže na Wnt ligandy, ale na LRP 

Hlavní signalizační 

kaskáda 

Vedlejší signalizač-

ní kaskáda 



36 

 

koreceptory a tím specificky inhibuje hlavní 

kaskádu. Při delším navázání Dkk1 se aktivuje 

další membránový protein Kremen, který se 

váže na Dkk1 a celý komplex Dkk1-LRP-

Kremen je pak internalizován a tím se snižuje 

množství LRP koreceptoru na buněčném po-

vrchu (Michaelidis, 2007). 

 

Wnt signalizace při řízení vývoje neu-

rální trubice 

 

Během rané embryogeneze se v neurální tru-

bici z neurálních kmenových buněk pod vlivem 

Wnt proteinů diferencuje celá řada buněčných 

typů. Například v embryogenezi Drosophily 

řídí Wnt proteiny organizaci neuroblastů podél 

anterio-posteriorní osy (Kaphingst, Kunes, 

1994). Při vývoji kuřete odpovídá Wnt signali-

zace za vývoj dorzální části koncového mozku 

(Gunhaga et al. 2003). U myší se význam Wnt 

1 a 3a ukázal poté, co byl vytvořen mutant, 

který tyto proteiny netvořil. U tohoto embrya 

se objevilo těžké poškození během vývoje 

neurální trubice, kdy se nevyvíjely hlavně dor-

zální interneurony (Muroyama et al., 2002). 

 

Wnt signalizace a proliferace neurálních 

kmenových buněk 

 

Přesná regulace proliferace embryonálních 

neurálních kmenových buněk je nezbytná pro 

správnou velikost jednotlivých oblastí CNS. 

Pokusy s geneticky upravenými myšmi, jejichž 

DNA neobsahovala gen pro nějaký Wnt ligand, 

objasnily význam mnoha Wnt proteinů. Napří-

klad absence Wnt1 sníží proliferaci neurálních 

progenitorů v oblasti středního mozku, což 

vede k téměř kompletní ztrátě této části (Mc-

Mahon, Bradley, 1990). 

Bez přítomnosti proteinu Wnt3a se nemnoží 

neurální prekurzory v oblasti hippokampu. 

Výsledkem je velká redukce všech vrstev 

v této oblasti (Lee et al, 2000). 

Většina prací ukázala, že Wnt kontroluje pro-

liferaci pomocí aktivace hlavní kaskády.  

 

Wnt signalizace při diferenciaci neurál-

ních prekurzorů 

 

Wnt dokáže nejen regulovat proliferaci neu-

rálních kmenových buněk, ale zároveň i jinými 

cestami řídí diferenciaci. Například Lee doká-

zal, že exprese stabilizované formy β-kateninu 

způsobí zvýšení diferenciace v senzorické neu-

rony (Lee et al., 2004). Úloha Wnt1 se proká-

zala při řízení diferenciace neurálních prekur-

zorů v dopaminergní neurony (Prakash et al., 

2006).  

Při řízení diferenciace je důležitá souhra obou 

hlavních signalizačních cest Wnt proteinů. 

Například pro vznik mnoha typů nervových 

buněk ve ventrální části u obratlovců je nutná 

aktivace vedlejší signalizační kaskády a inhibi-

ce hlavní cesty (Weidinger, Moon, 2003). 

Neurální kmenové buňky ve vyvíjející se myší 

mozkové kůře diferencují v neurony díky akti-

vaci β-kateninové cesty. V těchto buňkách β-

katenin přímo aktivuje neurogenní transkripč-

ní faktor Neurogenin 1, který zahajuje neuro-

genní diferenciační program. Takto reagují na 

Wnt proteiny pouze neurální kmenové buňky 

v mozkové kůře u embrya staršího 13 dní. 

V časnějším vývojovém stadiu aktivace hlavní 

kaskády vede naopak ke zvýšení proliferace 

těchto buněk.  
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Wnt signalizace při  organizaci nervo-

vých obvodů 

 

Wnt proteiny hrají roli v neurogenezi i po dife-

renciaci neurálních kmenových buněk. Wnt se 

podílejí na tvorbě a vylepšování neuronálních 

obvodů. Kontrolují růst a směr axonů, vývoj 

dendritů, formaci a plasticitu synapsí. Mnoho 

těchto akcí je kontrolováno pomocí vedlejší 

signalizační cesty. Svou roli zde hrají například 

ligandy Wnt3 nebo Wnt7a. Signalizace často 

vede ke změnám fosforylace některých částí 

cytoskeletu, což má za následek jeho násled-

nou přestavbu a tím i remodelaci nebo větvení 

axonu (Krylova et al, 2002). 

Wnt proteiny řídí i růst dlouhých axonů podél 

rostro-kaudální osy v páteřní míše. Děje se tak 

například pomocí utváření gradientů Wnt pro-

teinů, které mohou rostoucí axony přitahovat 

nebo naopak odpuzovat (Lyuksyutova et al., 

2003). 

Podařilo se také dokázat, že Wnt7b zvyšuje 

větvení dendritů u hippokampálních neuronů. 

Při tomto procesu se aktivuje vedlejší signali-

zační cesta - Wnt7b přímo aktivuje JNK kinázu, 

která zajišťuje vývoj dendritů (Rosso et al., 

2005). 

Ukazuje se, že zvýšená neuronální aktivita 

zvyšuje expresi Wnt proteinů a ty následně 

podporují růst dendritů a usnadňují takzvanou 

dlouhodobou potenciaci v hippokampu (Chen 

et al., 2006) 

Wnt signalizace v dospělé neurogenezi 

Neurální kmenové buňky pokračují v produkci 

neuronů i v dospělém savčím mozku 

v neurogenních oblastech. V ostatních oblas-

tech mozku probíhá za normálních podmínek 

převážně gliogeneze. Pokusy s dospělými neu-

ronálními buňkami odhalily, že jejich diferen-

ciace je řízena signály, které produkuje jejich 

okolí. Tím okolím jsou převážně astrocyty, 

které jsou schopny i v in vitro podmínkách 

diferenciaci v neurony podporovat (Song et 

al., 2002). 

Různé Wnt proteiny byly prokázány v gyrus 

dentatus. Dospělé hippokampální neuronální 

kmenové buňky exprimují komponenty hlavní 

β-katenin signalizační dráhy a ta je aktivní 

v proliferujících i diferencujících buňkách. Wnt 

proteiny zřejmě podporují proliferaci i dife-

renciaci neuroblastů v dospělém mozku (Ja-

gasia et al., 2006). 

Astrocyty v hippokampu produkují Wnt3, je-

hož blokáda způsobuje snížení diferenciace 

v neurony (Lie et al., 2005) 

Wnt signalizace a rakovina 

Zvýšená aktivace Wnt signalizační cesty byla 

popsána u několika typů rakoviny. Nejčastěj-

šími jsou zřejmě nádory tlustého střeva a 

mozkové nádory. Zvýšená intracelulární hladi-

na β–kateninu je typická pro buňky tvořící 

meduloblastomy a glioblastomy. Ty jsou tvo-

řeny převážně primitivními neurálními buň-

kami se znaky nezralých progenitorů. Ke zvý-

šené aktivaci β-katenin signalizační cesty může 

dojít po mutaci genu pro proteiny na různé 

signalizační úrovni. Nejčastěji je změněná ge-

netická informace v genu pro β-katenin, GSK-

3β nebo axin. Ukazuje se, že samotné zvýšení 

množství β-kateninu, ale rakovinu nevyvolá. Je 

potřeba mutace ještě v jiné signalizační větvi. 

U meduloblastomu je to často mutace s Shh 

signalizační kaskádě (Yokota et al., 2002). 

Wnt 7a 

 

Wnt7a je protein z rodiny Wnt ligandů. Wnt7a 

signalizuje přes vazbu na Frizzled5 receptor a 

dále vyžaduje LRP6 koreceptor. Aktivuje tedy 
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hlavní signalizační cestu, jejímž výsledkem je 

stabilizace β-kateninu v cytoplazmě. Efekt 

Wnt7a je možné simulovat pomocí iontů lithia, 

které inhibují serin/threoninovou kinázu GSK-

3β a tím se stabilizuje β-katenin. Aktivita 

Wnt7a může být zablokována proteiny 

Dickkopf-1 a Dickkopf-3 (Caricasole et al., 

2003). 

 

Wnt7a je spolu s Wnt7b, Wnt2b a Wnt8b ex-

primován během vývoje mozkové kůry. Wnt7a 

hraje zásadní roli při diferenciaci a proliferaci 

neurálních kmenových buněk ve vyvíjející se 

mozkové kůře u myši. Wnt7a tedy kontroluje 

dva naprosto protichůdné procesy. Zvýšení 

proliferace bylo prokázáno u neurálních kme-

nových buněk izolovaných z 10,5 denního em-

brya. Naopak diferenciace v neurony byla po-

zorována u neurálních kmenových buněk zís-

kaných z 13,5 denního embrya. 

To tedy ukazuje, že odpověď buněk na Wnt7a 

ligand, je závislá na jejich vývojovém stadiu. 

To, jestli se buňka bude množit anebo diferen-

covat, tedy nemusí řídit změna signalizačních 

molekul, ale různá odpověď na stejný signál 

v průběhu vývoje. 

Princip této regulace je možné vysvětlit na 

příkladu diferenciace neurálních prekurzorů 

v astrocyty pod vlivem LIF faktoru. Tato dife-

renciace je také závislá na vývojovém stadiu a 

probíhá jen v pozdních stádiích vývoje. Je to 

způsobeno modifikací chromatinu v oblasti 

astrocytálních promotorů, která blokuje ex-

presi genů specifických pro astrocyty i 

v přítomnosti silného signálu (Takizava et al. 

2001). Zda modifikace chromatinu hraje roli i 

v případě Wnt signalizace nebylo ještě dosta-

tečně prokázáno. 

Zvýšená hladina β-kateninu, způsobená Wnt7a 

signalizací, reguluje spolu s TCF faktorem 

promoter neurogeninu 1, což je gen zodpo-

vědný za kortikální neurální diferenciaci (Hira-

bayashi et al., 2004). 

Wnt7a je také během vývoje sekretován 

v mozečku granulárními buňkami. Zde řídí 

remodelaci axonů, což je proces, který zvyšuje 

větvení axonů a jejich rozvinutí. Tento děj je 

spouštěn také díky inhibici serin/threonin 

kinázy GSK-3β ligandem Wnt7a. GSK-3 β přímo 

fosforyluje proteiny asociované s mikrotubuly 

jako jsou například Tau, MAP-1B a MAP-2, 

které následně zvyšují stabilizaci mikrotubulů. 

Po inhibici GSK-3β se tedy celý cytoskelet roz-

volňuje a umožňuje remodelaci. Následně se 

v těchto oblastech zvyšuje množství synapsinu 

I. Tento protein se spolupodílí na formaci sy-

napsí, jejich maturaci a na transportu synap-

tických vezikulů (Hall et al., 2000). 

Proteiny přítomné při Wnt7a hlavní signalizaci 

byly detekovány i v neurogenních oblastech 

dospělého myšího mozku. Jakou roli zde přes-

ně Wnt7a hraje, ale není zcela jasné (Jagasia 

et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

SPECIFICKÉ MARKERY NEURÁLNÍCH A 

GLIÁLNÍCH BUNĚK 

Gliální fibrilární acidický protein 

Gliální fibrilární acidický protein (GFAP, 60 

kDa) patří do III. skupiny intermediálních fila-

mentárních proteinů, které se nejčastěji vysky-

tují v gliálních buňkách nervového systému. 

Poprvé byl popsán v roce 1971 a zařazen do 

skupiny neepiteliálních proteinů, jako jsou 

například vimentin, desmin nebo peripherin, 

které jsou nutné pro stabilitu a funkčnost 

cytoskeletu. GFAP pomáhá astrocytům odolá-

vat mechanickému stresu a udržovat tvar buň-

ky (Fuchs, Weber, 1994). 

III. skupina intermediálních filament obsahuje 

tři domény. Doména tvořící vlákno je u jednot-

livých druhů intermediálních filament variabil-

ní, ale jinak se jedná a velice konzervovaný 

protein. Vláknitá doména se omotá okolo jiné 

a vytvoří tak dimer, který se dále prodlužuje. 

GFAP tvoří homodimery i heterodimery, na-

příklad s neurofilamenty. GFAP naopak nedi-

merizuje s intermediálními filamenty I. a II. 

skupiny, kam patří třeba keratin. Exprimuje-li 

buňka oba tyto proteiny, vytvoří se dvě různé 

filamentální sítě. 

GFAP je typickým markerem astrocytů a z nich 

vzniklých nádorů (astrogliomů), dále se vysky-

tuje v satelitních buňkách periferních ganglií, 

nemyelinizujících Schwannových buňkách 

v PNS. GFAP exprimují i neurální kmenové 

buňky v SVZ i SGZ (Doetsch et al., 2003). Nalé-

zá se i mimo nervový systém v jaterních Kupf-

ferových buňkách, nádorech slinných žláz a 

v malé míře i v erytrocytech. Existuje velké 

množství izoforem, které vznikají alternativ-

ním sestřihem mRNA. Exprese jednotlivých 

izoforem je vázána na určité druhy buněk (Hol 

et al., 2003). 

Množství GFAP v buňce je regulováno mnoha 

způsoby - například cytokiny nebo hormony. 

Zvýšená exprese je známa při astroglióze, kdy 

dochází k aktivaci astrocytů. Během vývoje se 

spolu s GFAP v nezralých astrocytech objevuje 

i vimentin. Stejně je tomu i v gliomech, ale 

dospělý astrocyt vimentin ztrácí (Laping et al., 

1994). 

Významnou roli u GFAP hraje fosforylace. Ten-

to protein může být fosforylován na pěti růz-

ných místech. Tato posttranslační modifikace 

mění náboj proteinu a to způsobuje disagre-

gaci a následný rozpad filament. V buňce je 

většinou poměr vázaného a volného GFAP 

v rovnováze (Inagaki et al., 1994). 

GFAP se podílí na buněčné struktuře, pohybu, 

komunikaci a funkci hematoencefalické barié-

ry. Hraje také roli při mitóze, kdy přispívá k 

oddělení dceřiných buněk. 

Zvýšená exprese GFAP byla popsána u řady 

poranění CNS a neurodegenerativních stavů. 

Dochází ke vzniku tzv. gliální jizvy. Ta je vytvo-

řena aktivací astrocytů (reaktivní astrocyty) 

kolem místa poškození, kdy dojde ke zvýšení 

množství GFAP. Tato jizva následně brání neu-

ronální regeneraci a axonálnímu růstu (Litt-

le,O´Callgha, 2001).  

Nestin 

Nestin patří do VI. skupiny intermediálních 

filament. Tvoří homodimery, homotetramery 

a také heterodimery s vimentinem. Je to po-

měrně velký protein (300 kDa) s nejdelší 

vláknitou doménou ze všech intermediálních 

filament. 
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Nestin je exprimovaný mnoha buněčnými typy 

v průběhu vývoje, ale vždy jen přechodně a 

krátce a jeho exprese pokračuje v dospělosti 

jen na několika místech v organismu. Jedním 

z nejznámějších míst je  SVZ a SGZ, a kde ne-

stin obsahují neurální kmenové buňky, pře-

chodně se dělící buňky a neuroblasty.  

Během vývoje se nachází v dělících se buňkách 

v CNS, PNS a svalech. Poté, co buňka začne 

diferencovat, je nestin nahrazen jiným tkáňo-

vě specifickým intermediálním filamentem.  V 

případě CNS jsou to neurofilamenta 

v neuronech a GFAP v astrocytech. Nestin se 

dále objevuje v reaktivních astrocytech nebo 

při regeneraci poškozené svalové tkáně 

(Fuchs, Weber, 1994, Galiarov, 2007) 

βIII - tubulin 

Tento protein je členem rodiny globulárních 

proteinů, kam patří α i β - tubuliny. Dimerizací 

α  a β tubulinu vznikají mikrotubuly. β-tubulin 

je lehce acidický protein s velikostí asi 55 kDa, 

který má schopnost hydrolyzovat GTP. 

Třída β III tubulinů je výhradně exprimována 

v neuronech a ve velkém množství především 

během fetálního a postnatálního vývoje (Kat-

sedos et al., 2003) 

MAP-2 

MAP-2  (mikrotubule-associated protein 2) 

patří do rodiny proteinů asociovaných 

s mikrotubuly. Je to poměrně velký protein 

s hmotností kolem 250 kDa. Předpokládá se, 

že tyto proteiny jsou nutné pro polymeraci 

mikrotubulů. MAP-2 se vyskytuje specificky 

v dospělých neuronálních dendritech, které 

pomáhá stabilizovat. Byly popsány 3 izoformy 

MAP-2a, MAP-2b a MAP2c (Dehmelt, Halpain, 

2005). 

Doublecortin (DCX) 

Doublecortin (48 kDa) je také členem rodiny 

proteinů asociovaných s mikrotubuly. Je ex-

primovaným téměř výhradně v nezralých, 

nově vznikajících neuronech. Neuroblasty 

začínají přepisovat DCX ihned po rozdělení a 

jeho exprese přetrvává ještě asi 2 týdny, do-

kud neuron nedozraje.  

Podílí se na buněčném dělení především tím, 

že pomáhá stabilizovat mikrotubuly během 

mitózy. Dále je jeho exprese významná u neu-

rálních progenitorů migrujících skrze RMS. 

Udržuje jejich bipolární tvar a zvyšuje rychlost 

jejich migrace. Zároveň tlumí sekundární vět-

vení neuritu (Koizumi et al., 2006).  

Díky jeho specifické expresi v nezralých neu-

ronech je proto často používaným markerem 

neurogeneze (Brown et al., 2003). 

NG2 chondroitin proteoglykan 

NG2 je chondroitinsulfátový proteoglykan 

lokalizovaný na buněčné membráně. Jeho 

kostru tvoří protein (252 kDa), který je největ-

ším známým proteinem tohoto typu. 

Schopností NG2 proteoglykanu je vázat extra-

celulární matrix, konkrétně kolagen a zřejmě 

tak upevňovat buňku. 

NG2 proteoglykan se vyskytuje v neurálních 

progenitorech v celém CNS. Tedy jak 

v neurogenních, tak i neneurogenních oblas-

tech. Buňky obsahující tento proteoglykan 

mohou být zřejmě multipotentní a byla proká-

zána jejich diferenciace v astrocyty, oligoden-

drocyty i plně funkční neurony (Belachew et 

al., 2003). 
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METODY 

 

 

DRUH A PŮVOD BUNĚK 

 

Neurální kmenové buňky byly izolovány Dr. 

Machoněm z předního mozku neonatální myši 

(P0) C57BL/6 a dále transfekovány v laboratoři 

Dr.Kozmíka (Odd. transkripční regulace, 

UMG). 1909-pb Shh cDNA nebo 1771-pb 

Wnt7a cDNA byly vpraveny do NotI restrikční-

ho místa  vektoru pSF91-I-EGFP-WPRE, derivá-

tu pSF91 vektoru, který obsahuje EGFP cDNA 

pod kontrolou poliovirus IRES (Hildinger et al., 

1998; Rappa et al., 2004). Buňky byly transfe-

kovány v adhrentní kultuře na rekombinant-

ním fibronektinu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9. 

Retrovirový vektor použitý pro transdukci 

buněk (převzato a upraveno z Rappa et al., 

2004) 

Byly vytvořeny tři druhy transgenních buněk. 

Buňky exprimující morfogen Shh současně 

s GFP, dále označované jako Shh buňky. Buňky 

exprimující morfogen Wnt7a současně s GFP, 

dále označované jako Wnt7a buňky a jako 

kontrola sloužily buňky exprimující pouze GFP, 

dále označované jako WT (wild type) buňky. 

 

PĚSTOVÁNÍ BUNĚK 

 

Buňky byly pěstovány a množeny ve formě 

neurosfér při 37°C a 5% CO2 v inkubátoru. 

Proliferační médium, jehož základem bylo 

Neurobasal-A medium (Gibco), bylo doplněno 

B27 suplementem (2%, Gibco), 4 mM glutami-

nem (Sigma) a antibiotiky Penicilinem (10 000 

U/ml) a Streptomycinem (10 000 mg/ml, Invit-

rogen). Pro množení buněk se používala směs 

růstových faktorů: basic fibroblast growth 

factor (bFGF) v koncentraci 10 ng/ml a epi-

dermal growth factor (EGF) 20 ng/ml (RnD).  

Každé 2-3 dny byly buňky pasážovány, 0,05% 

trypsin (Sigma) se nechal působit do rozvolně-

ní sfér, poté byl jeho účinek zablokován přidá-

ním fetálního hovězího séra (Gibco) a buňky 

byly spočítány v Burkerově komůrce. Dále byly 

vysety do čerstvého média v počtu 

5x105/10 ml na novou Petriho misku 

(d=10 cm). 

Pro zahájení diferenciace byly buňky trypsini-

zovány a vysety v hustotě 6x104 (nebo 1,2x105 

v případě buněk Wnt7a) na krycí skla ve 24 

jamkové destičce nebo v hustotě 4,5x106 na 

Petriho misky. Povrchy byly vždy potaženy 

poly-lysinem (Sigma). Diferenciační médium 

obsahovalo Neurobasal-A medium, B27 

suplement (2%), Penicilin (10 000 U/ml), 

Streptomycin (10 000 mg/ml), 4 mM glutamin, 

20 ng/ml bFGF a 1 µM retinovou kyselinu 

(Sigma). Po 24 hodinách byla retinová kyselina 

odstraněna. Médium bylo dále měněno každé 
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2-3 dny a buňky byly po 8 dnech diferenciace 

analyzovány.  

 

ELEKTROFYZIOLOGIE 

 

Proudy procházející buněčnou membránou 

byly měřeny pomocí techniky patch clamp 

v konfiguraci „whole cell“ (Hamill et al., 1981). 

Měřící elektrody byly zhotoveny na horizon-

tálním Brown-Flamingově tahači (Sutter In-

struments Company) z borosilikátových kapilár 

s filamentem (Sutter Instruments Company). 

Výsledný odpor používaných elektrod se po-

hyboval v rozmezí 8-12 MOhm. Elektrody byly 

plněny roztokem, který obsahoval: 130 mM 

KCl, 0,5 mM CaCl2, 2 mM MgCl2 ,5 mM EGTA, 

10 mM HEPES (Sigma). Pomocí KOH bylo 

upraveno pH na 7,2. Pro následnou imunohis-

tochemickou a morfologickou identifikaci bu-

něk po měření bylo použito barvivo Lucifer 

Yellow (Sigma). 

Krycí skla s buňkami byla umístěna do perfuzní 

komůrky, která je upevněná na fluorescenč-

ním mikroskopu Zeiss (Axioskop 2, FS plus) a 

promývána umělým cerebrospinálním rozto-

kem: 122 mM NaCl, 3mM KCl, 28 mM Na-

HCO3, 1,25 mM Na2HPO4, 10 mM glukóza, 1,5 

mM CaCl2, 1,3 mM MgCl2 (Sigma). Roztok byl 

nasycený směsí plynů 95% O2 a 5% CO2 (Car-

bogen, Linde). Buňky i měřící elektroda byly 

sledovány pomocí digitální kamery (Axiocam 

HRc, Zeiss). Proudové signály byly zesíleny 

zesilovačem EPC-9 nebo 10 (HEKA Elektronik) 

a filtrovány na 3 kHz. Ukládání a analýza dat 

byly prováděny pomocí softwaru TIDA nebo 

Patchmaster (HEKA Elektronik). 

 

Buňky byly při měření udržovány na membrá-

novém potenciálu – 70 mV. Proudy byly mě-

řeny při napěťovém zámku. Klidový membrá-

nový potenciál (Vm) se měřil po přepnutí zesi-

lovače do proudového zámku a je uváděn 

v mV. 

Membránová kapacitance (Cm) byla vypočí-

tána ze základní rovnice C = τ/R. Hodnota ča-

sové konstanty byla vypočítána z prvního pa-

sivního pulsu vycházejícího z -70 mV na -60 

mV pomocí programu TIDA. Cm je uváděna v 

pF. 

 

Jednotlivé typy proudů byly získány za pomoci 

3 protokolů. Ty vycházely z výchozího napětí 

-70, -50 a -110 mV. Poté byly proudové odpo-

vědi buňky měřeny po 10 mV napěťových kro-

cích od -160 mV do +40 mV, které trvaly vždy 

50 ms. Pro analýzu napěťově závislých proudů 

byla použita metoda odečtení pasivních prou-

dů. Pasivní proudy jsou časově a napěťově 

nezávislé proudy, jejichž hodnota byla získána 

změřením proudové amplitudy prvního napě-

ťového kroku z -70 na -60 mV, a její příslušný 

násobek byl poté odečten od proudové ampli-

tudy analyzovaného napěťového kroku. Veli-

kosti proudů jsou uváděny v  pA. 

Dovnitř usměrněné napěťově závislé K+ 

proudy (KIR) byly získány měřením buňky po-

mocí aplikace napěťových pulsů od -160 do -

70 mV. Pulsy začínaly vždy na výchozím napětí  

- 70 mV. Výsledný KIR proud byl získán změře-

ním maximální amplitudy proudu ve 40. ms po 

začátku pulsu, po odečtení pasivních proudů 

(schéma 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 

     -160 mV 

  -70 mV 

X 

 Protokol pro měření dovnitř usměrněných 
napěťově závislých K+ proudů (KIR) 



43 

 

 

Zpožděné ven usměrněné napěťově závislé K+ 

proudy (KDR) byly získány po proměření buňky 

napěťovými pulsy vycházejícími z výchozího 

napětí -50 mV a pokračujícími od  -70 mV do 

+40 mV.  Výsledný KDR byl získán změřením 

maximální amplitudy proudu ve 40. ms po 

začátku pulsu, po odečtení pasivních proudů 

(schéma 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 

 

TTX senzitivní sodný proud (Na) byl získán 

odečtením proudu po přidání 1 mM TTX (blo-

kátoru Na+ kanálů) od proudu měřeného 

v kontrolních podmínkách. Výsledkem je TTX 

senzitivní proud, jehož maximální amplituda 

byla odečtena. 

Rychle se aktivující a inaktivující ven usměr-

něné napěťově závislé K+ proudy (KA) byly 

vypočítány po odečtení proudů získaných 

proměřením buňky z výchozího napětí  -50 mV 

od proudů měřeným z napětí -110 mV po 10 

mV krocích v rozmezí -70 až +40 mV (schéma 

3). I v tomto případě byla odečítána jejich 

výsledná maximální amplituda. 

 

Proudové hustoty byly vypočítány pomocí 

podílu maximální amplitudy příslušného prou-

du membránovou kapacitancí. Výsledné hod-

noty jsou vyjadřovány v pA/pF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schéma 3 

 

IMUNOCYTOCHEMIE 

 

Buňky kultivované na poly-lysinem potažených 

krycích sklech byly fixovány 15 minut pomocí 

4% paraformaldehydu ve 200 mM fosfátovém 

pufru (154,8 mM Na2HPO4, 45,2 mM NaH2PO4, 

pH 7,4; Sigma). Poté byly promyty v 10 mM 

fosfátovém pufru, doplněném 150 mM NaCl 

(phosphate buffer saline (PBS), Sigma). Násle-

dovalo blokování nespecifických vazeb a per-

meabilizace membrán při 2 hodinové inkubaci 

v 0,5% Tritonu (Sigma) a 5% Chemiblockeru 

(Chemicon) v PBS. Poté byly buňky inkubovány 

jednu hodinu s primární protilátkou v PBS + 

5% chemiblocker + 0,5% Triton při pokojové 

teplotě. Následovalo promytí (3x10 min) po-

mocí PBS a přidání sekundární protilátky opět 

na hodinu při pokojové teplotě. Poté byla od-

myta přebytečná sekundární protilátka (3x15 

min) v PBS. 

Použité primární protilátky: anti- βIII-tubulin 

(Sigma, ředění 1:800), anti-DCX (Santa Cruz, 

1:500), anti-GFAPCy3 (Sigma, 1:800), anti-

X  +40 mV 

-50 mV 

Protokol pro měření zpožděných ven usměrně-
ných napěťově závislých K+ proudů (KDR) 

  +40 mV 

 -110 mV 

-70 mV 

   +40 mV 

   -50 mV 

Protokol pro měření rychle se aktivujících ven 

usměrněných napěťově závislých K+ proudů (KA) 

mínus 
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MAP-2 (Chemicon, 1:800), anti-nestin (1:800, 

Sigma), anti-NG2 (Chemicon, 1:400). 

Sekundární protilátky: goat anti-mouse IgG, 

donkey anti-goat IgG, goat anti-rabbit IgG. 

Jako fluorochrom byly použity Alexa-Fluor 

594 nm nebo 633 nm (Molecular Probes). 

Všechny sekundární protilátky byly ředěny 

1:200). 

 

primární protilátka sekundární protilátka 

anti-β III-tubulin (mouse) goat anti-mouse 

anti-MAP-2 (mouse) goat anti-mouse 

anti-nestin (mouse) goat anti-mouse 

anti-DCX (goat) donkey anti-goat 

anti-NG2 (rabbit) goat anti-rabbit 

anti-GFAPCy3 (mouse)   

 

Pro označení buněčných jader bylo použito 

DAPI barvení (300 nM, 5 minut, Invitrogen). 

Po obarvení byla skla s buňkami namontována 

na podložní skla pomocí montovacího média 

Agua Poly/Mount (Polysciences Inc.) a nasní-

mána fluorescenčním mikroskopem Zeiss 

(Axioskop plus). 

 

KVANTIFIKAČNÍ ANALÝZY 

 

Pro zjištění vlivu morfogenů Shh a Wnt7a na 

expresi vybraných markerů (MAP2, DCX, NG2, 

GFAP, βIII-tubulin) u diferencujících neurálních 

kmenových buněk byla provedena imunocyto-

chemická studie s následnou kvantifikací. 

Všechny tři typy buněk byly namnoženy a vy-

sety v počtu 6x104 (nebo 1,2x105 u Wnt7a) na 

krycí skla potažená poly-lysinem. Osm dnů po 

indukci diferenciace byly buňky na sklech fixo-

vány a imuno-cytochemicky obarveny přísluš-

né proteiny a pomocí DAPI byla vizualizována 

jádra buněk. Pro zjištění exprese každému 

markeru byly obarveny všechny 3 typy buněk 

a to vždy minimálně po 3 sklech. Z každého 

skla bylo pomocí fluorescenčního mikroskopu 

nasnímáno 5 obrázků imunocytochemického 

barvení i příslušného DAPI barvení. Obrázky 

byly uloženy ve formátu tif. 

Všechny snímky byly upraveny na stejnou 

hladinu jasu, kontrastu i intenzity a dále zpra-

covány příslušným softwarem. Program GSA 

image analyser (Bansemer & Scheel) nám 

umožnil spočítat počet jader obarvených po-

mocí DAPI. Programem CellAnalyst (vytvořený 

v laboratoři neurobiologie) byla vypočítána 

celková plocha imunocytochemického barvení 

na jednotlivých snímcích. Jeho algoritmem 

byly detekovány okraje barvení, ty byly ozna-

čeny a uvnitř těchto oblastí byla spočítána 

plocha. Výsledky byly vyjádřeny jako plocha 

v µm2/buňku. Po vytvoření překryvného ob-

rázku za pomoci programu ImageJ byl manu-

álně spočítán i počet imunopozitivních buněk.  

Softwarovou analýzou byly získány 3 výsledné 

hodnoty – procento buněk exprimujících vy-

braný marker (počet imunopozitivních bu-

něk/celkový počet buněk, vyjádřeno 

v procentech), plocha barvení markeru 

v jedné buňce (plocha imunocytochemického 

barvení/celkový počet buněk, vyjádřeno 

v μm2/1 buňku) a plocha barvení markeru 

v jedné imunopozitivní buňce (plocha imuno-

cytochemického barvení/počet imuno-

pozitivních buněk, vyjádřeno v μm2/1 imuno-

pozitivní buňku).  Výsledná data byla statistic-

ky vyhodnocena a převedena do grafů (Excel).  
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WESTERN BLOT 

 

Buňky byly analyzovány před indukcí diferen-

ciace i 8 dní po indukci diferenciace metodou 

Western blot. Byly spočítány a resuspendová-

ny (1x106 buněk do 1 ml) v neredukujícím so-

dium dodecyl sulphate (SDS) pufru, který ob-

sahoval 1 M Tris (pH 6,8, Hoefer), 10% glycerol 

(Sigma), 1% SDS (Hoefer). Pro následné zpra-

cování byly vzorky uchovány při -80°C. 

Aby se oddělila DNA od proteinů, byl výsledný 

buněčný lyzát zahřát na 90°C po dobu 1 minu-

ty a poté centrifugován přes filtrační špičky 

(15 minut, 4000 x). 

U všech vzorků byla pomocí Micro BCATM Pro-

tein Assay Kit (Pierce) určena koncentrace 

proteinů. 

Pro vizualizaci vzorků byla přidána bromfeno-

lová modř (Sigma) a pro rozrušení disulfido-

vých můstků byl přidán ditriothreitol (DTT, 

Hoefer) na výslednou koncentraci 32 mM. 

Proteiny  jednotlivých vzorků (40-80 

ug/jamku) byly poté separovány pomocí 6-

12% SDS-PAGE elektroforézy (Hoefer). Jako 

standard molekulárních hmotností byl použit 

ColorBurstTM Electrophoresis Marker (30, 45, 

60, 100, 220 kDa; Sigma). Proteiny byly z gelu 

přeneseny na nitrocelulózovou membránu 

(BioTrace®NT, Pall corporation) za použití se-

mi-dry blot systému (120 minut, 0,8 mA/cm2; 

Hoefer). 

Následovalo promytí membrán v PBS s 0,05% 

Tween (Hoefer). Dále byly blokovány jednu 

hodinu v 5% odtučněném mléce (Sigma) a 

poté inkubovány 12 hodin při teplotě 8°C 

s primární protilátkou v 1% odtučněném mlé-

ce spolu s 0,1% azidem sodným (Sigma). Dále 

byly membrány promyty v PBS + 0,05% Tween 

a na jednu hodinu při pokojové teplotě byla 

přidána sekundární protilátka s kovalentně 

navázanou křenovou peroxidázou (KP). 

Použité primární protilátky: anti-GFAP (ředění 

1:200, Sigma), anti-GAPDH+KP (1:35 000, Sig-

ma), anti-GluR (1:200, Santa Cruz), anti-GABA 

A R α1-6 (1:200, Santa Cruz), anti-DCX (1:200, 

Santa Cruz), anti-β-katenin (1:200, Santa Cruz), 

anti-Gli1 (1:1000, Chemicon). 

Sekundární protilátky: Křenová peroxidáza 

goat anti mouse/rabbit (ředění 1:40 000, Sig-

ma). 

primární protilátka sekundární protilátka 

anti-GFAP (rabbit) goat anti-rabbit 

anti-GluR (rabbit) goat anti-rabbit 

anti-GABA A (rabbit) goat anti-rabbit 

anti-DCX (rabbit) goat anti-rabbit 

anti-β katenin (rabbit) goat anti-rabbit 

anti-Gli1 (rabbit) goat anti-rabbit 

anti-GAPDH+KP (mouse)   

Imunoreaktivní proužky byly vizualizovány 

pomocí chemiluminiscence a zaznamenány na 

fotografický film (Kodak MXB). Jejich následná 

kvantifikace byla po nasnímání pomocí scan-

neru (Hewlet Packard) provedena na softwaru 

Quantity OneTM (Bio-Rad). Tento program 

umožnil stanovit plochu i intenzitu jednotli-

vých obarvených proužků. Protein glyceralde-

hyd-fosfát-dehydrogenáza (GAPDH) sloužil 

jako kontrola celkového množství naneseného 

proteinu v jamce. 
 

STATISTICKÉ ANALÝZY 

 

Výsledky jsou vždy prezentovány jako aritme-

tické průměry hodnot se standardní chybou 

(S.E.). Statistické analýzy rozdílů mezi skupi-

nami byly hodnoceny pomocí t-testu v on-line 

přístupné aplikaci programu Graph Pad. Hod-

noty s p menším než 0.05 byly považovány za 

signifikantní. Hodnoty v grafech signifikantně 

se lišící od kontroly WT jsou označeny      , 

hodnoty signifikantně se lišící mezi dvěma 

morfogeny jsou označeny pomocí    . 
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VÝSLEDKY 
 

 

VLIV MORFOGENŮ NA ELEKTROFYZIO-

LOGICKÉ VLASTNOSTI NEURÁLNÍCH 

KMENOVÝCH BUNĚK  

Vliv morfogenů na vývoj pasivních i aktivních 

membránových vlastností neurálních kmeno-

vých buněk byl studován pomocí metody 

patch clamp (konfigurace „whole cell“, viz 

metody). Tato metoda umožňuje určit, jak se 

buňky vyvíjejí na základě jejich elektrofyziolo-

gických vlastností. Byly sledovány pasivní (Vm, 

IR, Cm) i aktivní (proudové hustoty napěťově 

závislých proudů) membránové vlastnosti. 

WT buňky byly na základě morfologických, 

elektrofyziologických i imunocytochemických 

vlastností rozděleny do tří skupin. Malé, kulaté 

buňky měly membránové vlastnosti v mnoha 

rysech připomínající neurony (dále proto 

označované jako neuronální typ buněk). Buňky 

s trojúhelníkovým tvarem těla vykazovaly ven i 

dovnitř usměrněné draslíkové proudy (dále 

označované jako komplexní typ buněk). Velké, 

ploché buňky vykazovaly ve většině případů 

velké časově i napěťově nezávislé pasivní 

proudy (dále označovány jako pasivní typ bu-

něk). Byl sledován vliv morfogenů jak na dis-

tribuci buněk do těchto tří skupin, tak i na 

změny elektrofyziologických vlastností uvnitř 

každé skupiny. 

Neuronální typ buněk 

Buňky neuronálního typu u WT buněk měly 

kulatá těla s malým průměrem (5-10 µm) a s 

jedním nebo dvěma výběžky (obrázek 10A). 

Jejich aktivní i pasivní membránové vlastnosti 

připomínaly neurony. 

Ve srovnání s ostatními skupinami vykazovaly 

tyto buňky depolarizovaný Vm a nejmenší 

hodnotu Cm (tabulka 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

signifikantně největší IR (Graf 2.) a naopak  

 

 

 
 

Byly u nich zjištěny tři typy napěťově závislých 

proudů (Obrázek 10B). Dva typy ven usměrně-

ných K+ proudů (KA a KDR) se signifikantně nej-

většími proudovými hustotami ve srovnání 

s komplexními a pasivními buňkami a dále 

dovnitř usměrněný Na+ proud. U žádné buňky 

neuronálního typu nebyl detekován dovnitř 

usměrněný K+ proud (tabulka 1). 

V buňkách neuronálního typu, které se podaři-

lo v průběhu elektrofyziologického měření 

obarvit fluorescenční barvou, byly následně 

pomocí imunocytochemického barvení identi-

fikovány hlavně proteiny MAP2, DCX a NG2 

proteoglykan (obrázek 13.). 

10µm 

   A 

   B 

Obrázek 10. 

Neuronální typ buněk A - morfologie neuronálního 

typu buněk (vlevo snímek buňky v průběhu měření 

pomocí metody patch clamp, vpravo buňka po 

označení pomocí fluorescenční barvy, B - typické 

proudy neuronálního typu buněk, zeleně - KDR, 

modře -KA, červeně - KIR, žlutě - Na 

250 pA

10 ms

250 pA

10 ms

-70mV 

+40mV 

-160mV 
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Komplexní typ buněk 

Buňky komplexního typu měly ve srovnání 

s neuronálními buňkami větší těla (10-20 µm) 

a často velký počet dlouhých výběžků (obrázek 

11A). 

Dále vykazovaly ve srovnání s neuronálním 

typem signifikantně nižší IR a větší hodnoty Vm 

i Cm. Byly u nich identifikovány napěťově závis-

lé K+ proudy – KA, KDR se signifikantně nižší 

proudovou hustotou ve srovnání 

s neuronálním typem buněk a dále také KIR 

(tabulka 1., obrázek 11B.). 

Imunocytochemická detekce proteinů 

v elektrofyziologicky identifikovaných kom-

plexních buňkách prokázala MAP2, NG2 a 

nestin (Obrázek 13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivní typ buněk 

Třetí skupinou buněk byly buňky s velkým 

tělem (20-30 µm) a mnoha krátkými výběžky, 

které byly silně adherované k poly-lysinem 

potaženým sklíčkům (Obrázek 12A). 

Ve srovnání s předchozími skupinami vykazo-

valy pasivní buňky signifikantně nejnižší IR a 

naopak největší Cm. Vm se u pasivních buněk 

nelišil od komplexního typu (tabulka 1).  

Pasivní buňky měly velké časově i napěťově 

nezávislé K+ proudy a napěťově závislý dovnitř 

usměrněný K+ proud (KIR) s velmi malou prou-

dovou hustotou (tabulka 1, obrázek 12B.). 

Imunocytochemické barvení prokázalo 

v pasivních buňkách přítomnost GFAP a nesti-

nu (obrázek 13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11. 
Komplexní typ buněk A – morfologie komplexního 
typu buněk (vlevo snímek buňky v průběhu měření 
pomocí metody patch clamp, vpravo buňka po 
označení pomocí fluorescenční barvy, B- typické 
proudy komplexního typu buněk, zeleně - KDR, mod-
ře -KA, červeně - KIR 

-70mV 

+40mV 

-160mV 

250 pA

10 ms

250 pA

10 ms

   B 

   A 

10µm 

B 

 

-70mV 

+40mV 

-160mV 

250 pA

10 ms

250 pA

10 ms

350 pA 

   B 

   A 

10µm 

Obrázek 12. 
Pasivní typ buněk A – morfologie pasivního typu 
buněk (vlevo snímek buňky v průběhu měření po-
mocí metody patch clamp, vpravo buňka po ozna-
čení pomocí fluorescenční barvy, B- typické proudy 
pasivního typu buněk, zeleně - KDR, modře - KA, 
červeně-KIR 



 

Tabulka 1. Elektrofyziologické vlastnosti WT buněk

 neuronální typ

Vm (mV) -73,80 3,59

IR (MΩ) 556,83 48,84

Cm (pF) 6,72 0,54

KA/Cm (pA/pF) 83,86 14,35

KDR/Cm (pA/pF) 70,04 8,63

Na/Cm (pA/pF) 24,88 5,34

KIR/Cm (pA/pF) - 

 průměr S.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv Shh na elektrofyziologické vlastno

ti buněk 

Pod vlivem morfogenu Shh se změnil počet 

buněk v jednotlivých skupinách ve srovnání 

s WT buňkami. Zvýšilo se zastoupení pasivního 

i komplexního typu buněk, zatímco počet b

něk neuronálního typu byl výrazně nižší (Graf 

1.).  

Ve srovnání s WT buňkami neměl Shh v

skupině buněk vliv na hodnotu V

 

33,3 %

43,6 %

23,1 %

WT

Procentuální zastoupení jednotlivých elektrofyziologických typů buněk u WT, Shh a Wnt7a 

pasivní typ buněk
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Tabulka 1. Elektrofyziologické vlastnosti WT buněk 

neuronální typ buněk komplexní typ buněk pasivní

3,59 15 -88,39 1,96 28 -87,08

48,84 18 249,00 17,51 34 65,15

0,54 18 10,72 0,87 33 44,47

14,35 18 45,28 5,28 33 - 

8,63 18 44,25 5,55 34 - 

5,34 4 - - - - 

- - 10,35 0,88 33 6,18

S.E. n průměr S.E. n průmě

Vliv Shh na elektrofyziologické vlastnos-

Pod vlivem morfogenu Shh se změnil počet 

jednotlivých skupinách ve srovnání 

Zvýšilo se zastoupení pasivního 

, zatímco počet bu-

něk neuronálního typu byl výrazně nižší (Graf 

WT buňkami neměl Shh v žádné 

skupině buněk vliv na hodnotu Vm (Graf 2, 5, 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U neuronálního typu buněk došlo pod vl

Shh k signifikantnímu zvýšení IR a u komple

ních i pasivních buněk se signifikantně zvýšila 

Cm ve srovnání s WT buňkami. Shh neměl žá

ný vliv na hodnoty proudových hustot K

proudů, Na+ proud nebyl u neurálního typu 

buněk detekován (Graf 11.).

 

 

 

 

 

39,4 %

5,

46,2 %

7,2

14,4 %

87,6

Shh Wnt7a

Graf 1.
Procentuální zastoupení jednotlivých elektrofyziologických typů buněk u WT, Shh a Wnt7a 

buněk

komplexní typ buněk neuronální typ buněk

pasivní typ buněk 

87,08 1,15 26 

65,15 5,99 26 

44,47 6,11 26 

- - 

- - 

- - 

6,18 2,07 11 

ů ěr S.E. n 

U neuronálního typu buněk došlo pod vlivem 

signifikantnímu zvýšení IR a u komplex-

ních i pasivních buněk se signifikantně zvýšila 

WT buňkami. Shh neměl žád-

ný vliv na hodnoty proudových hustot K+ 

proud nebyl u neurálního typu 

buněk detekován (Graf 11.). 

5,2 %
7,2 %

87,6 %

Wnt7a

Procentuální zastoupení jednotlivých elektrofyziologických typů buněk u WT, Shh a Wnt7a 

neuronální typ buněk
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Vliv Wnt7a na elektrofyziologické vlast-

nosti buněk 

Také morfogen Wnt7a změnil zastoupení jed-

notlivých typů buněk ve srovnání s WT buň-

kami. Došlo k výrazné redukci počtu komplex-

ních i pasivních buněk a naopak ke zvýšení 

počtu neurálních buněk (Graf 1.). 

Vlivem Wnt7a došlo k výraznému snížení Vm 

ve všech skupinách buněk ve srovnání s WT i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shh buňkami (Graf 2, 5, 8) a dále ke zvětšení IR 

u neuronálního typu buněk (Graf 3.). Na další 

pasivní membránové vlastnosti neměla zvýše-

ná exprese tohoto morfogenu žádný vliv. 

Wnt7a měl dále vliv na zvýšení proudové hus-

toty KDR u neuronálních a komplexních buněk 

(Graf 11. a 12.). U pasivních buněk měla zvý-

šená Wnt7a signalizace vliv na redukci KIR a 

naopak se u těchto buněk objevil KDR o malé 

proudové hustotě (Graf 13.). 
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40 µm 

Obrázek 13. 

Imunocytochemická identifikace elektrofyziologicky charakterizovaných buněk 

Horní řada – imunocytochemické barvení (MAP2, NG2) neuronálního typu buněk, prostřední řada – 

imunocytochemické barvení (NG2, nestin) komplexního typu buněk, dolní řada – imunocytochemické 

barvení (GFAP, nestin) pasivního typu buněk. Šipky značí elektrofyziologicky charakterizované buňky. 

Převzato a upraveno z (Prajerova et al., 2007) 
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VLIV MORFOGENŮ NA EXPRESI SPECI-

FICKÝCH MARKERŮ (KVANTIFIKACE 

IMUNOCYTOCHEMICKÉHO BARVENÍ) 

Vliv morfogenů na expresi a množství vybra-

ných proteinů v diferencujících buňkách byl 

sledován pomocí počtu imunopozitivních bu-

něk a plochy, kterou zaujímal imunocytoche-

micky identifikovaný protein (viz metody). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studována byla především exprese 

neuronálních markerů MAP2, DCX a NG2 

v kombinaci s barvením DAPI, které barví jádra 

buněk (Obrázek 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14. 

Snímky imunocytochemického barvení 

Příklady snímku imunocytochemického barvení u WT buněk, které byly použity pro kvantifikaci 

exprese vybraných markerů  

30 µm 
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Graf 15.
Plocha MAP2 barvení na  1 poz. buňku
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Graf 17.
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Graf 19.
Plocha NG2 barvení na  1 poz. buňku
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Vliv morfogenů na počty imunopozi-

tivních buněk 

Výsledky ukázaly, že Shh i Wnt7a signifikantně 

zvyšují přibližně dvojnásobně počet buněk 

exprimujících marker neuronů MAP2 ve srov-

nání s WT buňkami (Graf 14., 20.). Stejný vliv 

se projevil i v případě markeru nezralých neu-

ronů DCX. Shh i Wnt7a opět signifikantně zvý-

šily procento buněk nesoucích tento protein 

(Graf 16.). Množství buněk exprimujících povr-

chový proteoglykan NG2 se pod vlivem zkou-

maných morfogenů výrazně neměnilo (Graf 

18.). 

 

Vliv morfogenů na velikost plochy bar-

vení/1 imunopozitivní buňku 

Velikost plochy barvení v imunopozitivní buň-

ce koresponduje s počtem a délkou výběžků. 

Pod vlivem morfogenu Shh se ve srovnání s 

kontrolou WT téměř nezměnila plocha MAP2 

barvení. Naopak Wnt7a měl vliv na zvýšení 

této plochy téměř o 250 % (Graf 15., 21.). Plo-

cha DCX barvení připadající na 1 imunopozi-

tivní buňku se signifikantně snížila ve srovnání 

s WT buňkami pouze v případě vlivu Shh mor-

fogenu. Pod vlivem Wnt7a se tato plocha zvý-

šila pouze nesignifikantně (Graf 17.). V případě 

plochy NG2 barvení na 1 imunopozitivní buňku 

nedošlo k žádné signifikantní změně (Graf 19.) 

 

Vliv morfogenů na plochu imuno-

cytochemického barvení v jedné buňce 

Imunocytochemická barvení pro některé mar-

kery (např. βIII-tubulin) neumožňuje spočítat 

přesně počet imunopozitivních buněk, protože 

se dostatečně neobarví tělo buňky, ale pouze 

výběžky, a proto nelze rozlišit například těsně 

sousedící buňky. Vždy lze ale spočítat průměr-

nou plochu barvení připadající na jednu buň-

ku. 

Pod vlivem morfogenu Wnt7a dochází u bar-

vení na βIII-tubulin k signifikantnímu zvětšení 

plochy imunocytochemického barvení připa-

dajícího na jednu buňku ve srovnání s WT i 

Shh buňkami (Graf 22.). 
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Plocha barvení βIII-tubulinu/1 buňku
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VLIV MORFOGENŮ NA EXPRESI PRO-

TEINŮ (WESTERN BLOT) 

Změny v expresi proteinů pod vlivem morfo-

genů v neurálních kmenových buňkách byly 

sledovány pomocí metody Western blot. 

Pro potvrzení zvýšené aktivace Shh i Wnt7a 

signalizačních kaskád byly nejprve studovány 

změny v expresi proteinů, které jsou součástí 

těchto kaskád. Při aktivaci signalizační kaskády 

morfogenem Shh se zvyšuje exprese proteinu 

Gli1 (Marti E., Bovolenta P., 2002) a v případě 

aktivace hlavní Wnt kaskády se v buňce zvyšu-

je množství proteinu β-kateninu (Caricasole et 

al., 2003). 

Výsledky potvrdily, že 8. den po indukci dife-

renciace (D8), došlo v buňkách ke zvýšení 

množství proteinu Gli1 pod vlivem morfogenu 

Shh (Obrázek 15A). Pod vlivem Wnt7a se zvýši-

lo množství β-kateninu (Obrázek 15B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále byly v nediferencovaných (D0) i diferen-

covaných (8. den po indukci diferenciace, D8) 

buňkách sledovány změny v expresi proteinů 

(GFAP, DCX, GluR, GABA) vlivem morfogenů 

(Obrázek 16) 

Exprese gliálního fibrilárního acidického 

proteinu 

V nediferencovaných buňkách byly deteková-

ny 4 izoformy proteinu GFAP u WT i Shh buněk 

a pouze 1 izoforma u Wnt7a buněk (Obrázek 

16a). Pro kvantifikaci exprese proteinu byly 

dále použity vždy všechny izoformy (graf 23.).  

V diferencovaných buňkách měl Wnt7a také 

vliv na počet izoforem a i zde byla detekována 

pouze jedna izoforma (Obrázek 16b.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exprese doublecortinu 

U nediferencovaných buněk se signifikantně 

zvýšila exprese DCX pod vlivem obou morfo-

genů ve srovnání s WT buňkami (Graf 24., 

Obrázek 16C). 

Také osm dní po indukci diferenciace se množ-

ství proteinu DCX signifikantně zvýšilo pod 

vlivem morfogenu Shh i Wnt7a ve srovnání 

s WT buňkami (Graf 24., Obrázek 16D). 
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Obrázek 15. 

Změny v expresi proteinů Gli1 a β-kateninu pod vlivem 

morfogenů Shh a Wnt7a 8 dní po indukci diferenciace 
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Exprese glutamátového receptoru  

U nediferencovaných buněk bylo prokázáno 

zvýšení exprese GluR pod vlivem obou morfo-

genů ve srovnání s WT buňkami (Graf 25., 

Obrázek 16E). 

Také 8 dní po indukci diferenciace byla expre-

se glutamátového receptoru ovlivněna oběma 

morfogeny. Shh signifikantně zvyšuje množství 

GluR v diferencovaných buňkách ve srovnání 

s WT buňkami. Opačný efekt má přítomnost 

Wnt7a. Tento morfogen množství GluR 

v diferencovaných buňkách signifikantně sni-

žuje (Graf 25., Obrázek 16F). 

 

Exprese GABA receptoru 

Exprese GABA receptoru se u nediferencova-

ných buněk snižuje pouze nesignifikantně ve 

srovnání s WT buňkami (Graf 26, Obrázek 

16G).  

Osm dní po indukci diferenciace se množství 

GABA receptoru snižuje poute pod vlivem 

morfogenu Wnt7a signifikantně ve srovnání s 

WT buňkami (Graf 26., Obrázek 16H) 
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Graf 25.
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Obrázek 16. 
Analýzy exprese proteinů pod vlivem morfogenů u neurálních kmenových buněk pomocí metody Western blot před 
indukcí diferenciace (D0) a 8 dní po indukci diferenciace (D8) 
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DISKUZE 

 

Neurální kmenové buňky, které byly izolovány 

z předního mozku P0 myši a následně transfe-

kovány plasmidy, nesoucími geny pro GFP, 

GFP a Shh nebo GFP a Wnt-7a, dávají po 8 

dnech diferenciace  in vitro vznik třem morfo-

logicky, imunocytochemicky i elektrofyziolo-

gicky odlišným buněčným typům. 

 

Velké, ploché, k podkladu pevně přichycené 

buňky, (ozn. jako pasivní buňky) jsou zřejmě 

pravými neurálními kmenovými buňkami.  

Jejich hodnoty aktivních i pasivních membrá-

nových vlastnosti odpovídají hodnotám po-

psaným u dospělých neurálních kmenových 

buněk (B-buňky) in vivo (Liu et al., 2006) i in 

vitro ( Jelitai et al., 2007). Imunocytochemická 

analýza ukázala, že exprimují GFAP i nestin, 

tedy dva typické proteiny, které jsou přítomné 

také v dospělých neurálních kmenových buň-

kách v SVZ i SGZ u myši (Doetsch et al., 2003; 

Ihrie et al., 2008). 

Další typ buněk, který je přítomný v diferenco-

vané buněčné kultuře, představují buňky 

s trojúhelníkovým tvarem těla (ozn. jako kom-

plexní buňky). Elektrofyziologickými i imuno-

cytochemickými vlastnostmi se dají zařadit 

jako přechodný typ mezi pasivní a neuronální 

buňky. Imunocytochemické barvení komplex-

ních buněk ukázalo, že tyto buňky jsou pozi-

tivní pro nestin i NG2 proteoglykan. Odpovída-

jí zřejmě přechodně se dělícím buňkám (C-

buňky) in vivo (Okano et al., 2007). 

Neuronální typ buněk se podobá svými elekt-

rofyziologickými a imunocytochemický- mi 

vlastnostmi neuroblastům (A-buňky), které 

jsou také přítomné v dospělém  myším mozku, 

v SVZ a SGZ (Wang et al., 2003). Neuronální 

typ buněk vykazuje pozitivní barvení např. pro 

DCX, MAP2 a NG2 proteoglykan. 

Neurální kmenové buňky si tedy zřejmě i v in 

vitro podmínkách zachovávají způsob a po-

sloupnost diferenciace, které byly popsány 

v dospělém myším mozku (Ihrie, 2008), a které 

schématicky zachycuje obrázek 17. 

 

V dospělém myším mozku se neurální kmeno-

vé buňky nalézají především v tzv. neurogen-

ních nikách. Ty jsou vytvářeny celou řadou 

faktorů, mezi které patří např. jejich architek-

tura, složení extracelulární matrix nebo sekre-

tované proteiny. V in vitro podmínkách lze 

z celé řady faktorů jeden izolovat a jeho vliv na 

neurální kmenové buňky studovat. V případě 

této práce byly studovány vlivy morfogenů 

Shh a Wnt7a, které si buňky samy produkovaly 

a proto byla jejich koncentrace bez výkyvů po 

celou dobu proliferační i diferenciační fáze.  

Shh 

 

Vliv morfogenu Shh se projevil již u nediferen-

covaných buněk. Za  in vitro podmínek prolife-

rují ve formě neurosfér, které jsou převážně 

tvořeny třemi hlavními druhy nediferencova-

ných buněk. Převažujícím druhem jsou buňky, 

které po rozrušení neurosféry mohou rychle 

opět vytvořit nové neurosféry. Jedná se zřej-

mě o přechodně se dělící C-buňky. Dále se zde 

nalézají buňky obsahující GFAP protein, a kte-

ré představují pravé kmenové buňky, i 

z těchto buněk mohou vznikat nové neurosfé-

ry. Třetím druhem jsou buňky, které samy 

nemohou dát vznik dalším neurosférám (Dro-

mard et al., 2006). 

Analýza exprese proteinů v nediferencovaných 

buňkách prokázala zvýšení hladiny proteinu 

DCX vlivem Shh ve srovnání s WT buňkami 

(Graf 24.). Zvýšení exprese DCX je možné vy-

světlit zvýšeným zastoupením již částečně 

diferencovaných buněk v  neurosférách. Dále 

se také prokázalo zvýšení exprese glutamáto-
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vého receptoru (Graf 25.). Tento receptor mají 

na svých membránách C-buňky (Brazel et al., 

2005) a také zřejmě A-buňky (Platel et al., 

2007), a proto se lze domnívat, že jsou neuro-

sféry pod vlivem Shh obohaceny i o tyto dva 

typy buněk. 

 

Přítomnost Shh se dále projevuje i u diferen-

covaných, elektrofyziologicky charakterizova-

ných neurálních kmenových buněk. Zvyšuje se 

zastoupení pasivních a komplexních typů bu-

něk, zatímco neuronální typ buněk je potlačen 

(Graf 1.). Oba tyto typy buněk mají také signi-

fikantně zvětšené kapacitance a tedy větší 

plochu membrány a objem buňky. Velké buň-

ky se tedy zřejmě nalézají v S fázi buněčného 

cyklu (tzn. těsně před rozdělením), ve které 

dochází hlavně k růstu a zvětšování objemu 

buněk (Grebien et al., 2005). V dalších elektro-

fyziologických charakteristikách se Shh buňky 

neliší od WT buněk s jedinou výjimkou, kterou 

je absence funkčního Na+ kanálu u neuronální-

ho typu buněk.  

Tyto výsledky nasvědčují tomu, že přítomnost 

Shh udržuje buňky v proliferativním stavu i za 

podmínek, které by měly podporovat diferen-

ciaci a proliferaci naopak blokovat. To potvrzu-

je předpoklad, že Shh nahrazuje mitogenní 

efekt faktoru EGF, který ale není 

v diferenciačním mediu přítomen a pod jehož 

vlivem proliferují především C-buňky, ale zá-

roveň se udržuje i velká populace B-buněk 

(Palma et al., 2004; Doetsch et al., 2002). Zvý-

šenou proliferaci B- a C-buněk in vivo a in vitro 

vlivem Shh popisuje i Lai et al., 2002. Vliv Shh 

na udržení populace B-buněk in vivo potvrzuje 

také práce Balordi, Fishell, 2007 a. V in vitro 

podmínkách a tedy bez přítomnosti celé řady 

stimulů není pravděpodobně umožněn postup 

další diferenciace těchto buněk (Balasubra-

manyian, 2004).  

Předpoklad, že Shh stimuluje především pro-

liferaci C-buněk, potvrzují i výsledky kvantifi-

kace imunocytochemického barvení. Grafy 

14.-16. dokumentují, že pod vlivem Shh do-

chází ke zvýšení počtu MAP2 i DCX pozitivních 

buněk ve srovnání s WT buňkami, ale plocha, 

kterou tyto markery v buňkách zabírají a tím i 

korespondující počet a větvení výběžků, se ve 

srovnání s WT buňkami nezvyšuje. U DCX do-

chází v případě plochy imunocytochemického 

barvení připadajícího na jednu buňku dokonce 

k signifikantnímu zmenšení. To odpovídá roz-

ložení imunocytochemického barvení tohoto 
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(B buňka)
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dělící se buňka
(C buňka)
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T

Obrázek 17. 

Schéma diferenciace neurálních kmenových buněk in vitro a místa možného působení studovaných morfogenů 

Neurální kmenové buňky jsou pomalu proliferující buňky, které asymetrickým dělením dávají vznik přechodně se dělícím 

buňkám. Tyto buňky se rychle dělí nebo diferencují dále v neuroblasty, které se poté mohou dělit, ale již nesou mnoho 

znaků společných s neurony. Faktor EGF podporuje proliferaci přechodně se dělících buněk a ty v in vitro podmínkách tvoří 

neurosféry (Doetsch et al., 2002). Shh zřejmě podporuje přežívání neurálních kmenových buněk a proliferaci přechodně se 

dělích buněk. Wnt7a podporuje diferenciaci přechodně se dělících buněk a následně proliferaci i další diferenciaci neurob-

lastů. Jeho přítomnost snižuje počet neurálních kmenových buněk. 

Převzato a upraveno podle Pozniak, Pleasure, 2006 
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proteinu, které bylo pozorováno v  Shh buň-

kách, ve kterých se barví jen oblast okolo bu-

něčného jádra, kde DCX zřejmě pomáhá stabi-

lizovat mikrotubuly během mitózy (Koizumi et 

al., 2006)  

Metoda Western blot dokazuje, že v buňkách, 

diferencovaných pod vlivem Shh dochází ve 

srovnání s WT buňkami ke zvýšení exprese 

glutamátového receptoru. Glutamát hraje 

důležitou roli v mozku. Nejen, že je hlavním 

excitačním neurotransmiterem při synaptic-

kém přenosu, ale ve zvýšené koncentraci pů-

sobí také jako silná toxická látka. Takové zvý-

šení koncentrace nastává například po ische-

mii nebo hypoxii, kdy následně dochází ke 

buněčné smrti, především neuronů a oligo-

dendrocytů. Opačný efekt ale má vysoká kon-

centrace tohoto neurotransmiteru na buňky 

v SVZ i SGZ. Ty na vysoké koncentrace gluta-

mátu v extracelu-lárním prostředí nereagují 

řízenou buněčnou smrtí, ale naopak se začínají 

dělit. Někteří autoři se domnívají, že 

v neurogenních oblastech na glutamát reagují 

především C-buňky, které  glutamátové recep-

tory exprimují především (Brazel et al., 2005). 

Zvýšení množství glutamátového receptoru 

může tedy také potvrzovat zvýšení počtu C-

buněk u Shh buněk. Bylo prokázáno, že gluta-

mátový receptor mohou exprimovat i A-

buňky. Receptor však není v raných fázích 

diferenciace funkční. To může být způsobené 

expresí pouze některých podjednotek, které 

neumožňují správnou funkčnost (Anderova et 

al., 2006), nebo také může docházet k glykosy-

laci a fosforylaci ovlivňující plnou funkčnost 

(Clark et al., 1998). 

Wnt7a 

 

Vliv morfogenu Wnt7a se také projevuje již u 

proliferujících buněk ve fázi neurosfér. Meto-

da Western blot dokazuje, že nediferencova-

né, dělící se buňky, které tvoří neurosféry ob-

sahují pod vlivem tohoto morfogenu pouze 

jednu izoformu proteinu GFAP s velkou mole-

kulární hmotností (obrázek 16A).  

Protein GFAP má mnoho izoforem, které vzni-

kají alternativním sestřihem mRNA. Existuje 

celá řada typů buněk v CNS, PNS i v dalších 

tkáních, které exprimují GFAP, a které se liší 

právě v expresi jeho různých izoforem. Dospě-

lé astrocyty v mozku obsahují především izo-

formu GFAP α, která má největší počet amino-

kyselin a také největší molekulární hmotnost. 

V dospělých neurálních kmenových buňkách 

v SVZ byla detekována izoforma GFAP δ, která 

má menší počet aminokyselin (Roelofs et al., 

2005).  

Které typy izoforem jsou u Wnt7a buněk po-

tlačeny, zbývá potvrdit pomocí specifických 

protilátek proti jednotlivým izoformám. I tak 

je ale zřejmé, že se množství proteinu GFAP 

v těchto buňkách snižuje a že tedy dochází 

k redukci počtu B-buněk, které jsou GFAP po-

zitivní. Wnt7a tedy zřejmě potlačuje  prolife-

raci a přežívání neurálních kmenových buněk 

v neurosférách, kde se redukuje jejich počet. 

V nediferencovaných Wnt7a buňkách dochází 

také ke zvýšení množství DCX i glutamátového 

receptoru ve srovnání s WT buňkami. To na-

svědčuje tomu, že i v nediferencujících pod-

mínkách začínají pod vlivem Wnt7a buňky 

částečně diferencovat a zvyšuje se tedy prav-

děpodobně počet C- a A-buněk (Platel et al., 

2007). 

Zastoupení neurálních kmenových buněk je 

signifikantně sníženo i v diferencovaných buň-

kách. Dokladem toho je jak redukce izoforem 

proteinu GFAP (obrázek 16B.), tak i malé pro-

cento zastoupení pasivních buněk mezi elekt-

rofyziologicky charakterizovanými buňkami 

(Graf 1.). Malé procentuální zastoupení mají i 

přechodně se dělící buňky, ze kterých zřejmě 
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pod vlivem Wnt7a diferencuje neuronální typ 

buněk, který v této buněčné kultuře převládá.  

Komplexní, pasivní i neuronální typ buněk má 

pod vlivem Wnt7a méně negativní Vm a neu-

ronální typ buněk se svou velkou hodnotou IR, 

velkými proudovými hustotami ven usměrně-

ných K+ proudů i přítomností funkčních Na+ 

kanálů nejvíce podobá neuronům (Zhou, 

Hablitz, 1996). Amplitudy Na+ proudů jsou 

však v této fázi diferenciace nedostatečné pro 

vznik akčního potenciálu a pro jejich plné roz-

vinutí je pravděpodobně nutná delší doba 

diferenciace a zřejmě i přítomnost dalších 

stimulů (Balasubramanyian et al., 2004; En-

gland et al. 2002; Biella et al., 2007). 

Vliv Wnt7a na podporu diferenciace buněk 

v neurony dokazuje i kvantifikace imunocyto-

chemického barvení. Grafy 14., 15. dokumen-

tují, že v přítomnosti Wnt7a dochází stejně 

jako v případě Shh ke zvýšení počtu buněk, 

které exprimují neuronální markery MAP2 a 

DCX, ale současně dochází i k výraznému zvět-

šení plochy MAP2 barvení, která připadá na 

jednu imunopozitivní buňku. Graf 22. dále 

ukazuje, že Wnt7a zvyšuje plochu βIII-tubulin 

barvení, která připadá na jednu buňku ve 

srovnání s WT i Shh buňkami. Tyto výsledky 

tedy také potvrzují vliv Wnt7a na podporu 

exprese markerů neuronů v diferencujících 

buňkách.  

 

Metoda Western blot dokumentuje, že v buň-

kách pod vlivem Wnt7a dochází ke snížení 

exprese glutamátových receptorů ve srovnání 

s WT i Shh buňkami (Graf 25.). To potvrzuje, že 

pod vlivem Wnt7a se snižuje počet C-buněk, 

protože právě tyto buňky mají zřejmě na svých 

membránách glutamátové receptory (Brazel 

et al., 2005). 

Wnt7a měl také vliv na potlačení exprese io-

notropního GABA receptoru u diferencova-

ných buněk (Graf 26.). GABA je nejvýznamněj-

ším inhibičním neurotransmite-rem v mozku, 

ale hraje důležitou roli i při nesynaptické sig-

nalizaci jak během embryonáního vývoje CNS, 

tak i v dospělosti, především v SVZ i SGZ. Bylo 

prokázáno, že GABA je syntetizována a uvol-

ňována neuroblasty, následně tak GABA inhi-

buje proliferaci B-buněk v neurogenních ni-

kách. Funguje zde tedy zpětnovazebná regula-

ce proliferace B-buněk. Je-li malý počet neu-

roblastů, uvolňuje se GABA velmi málo a B-

buňky zvyšují svoji proliferaci a naopak. GABA 

receptory se tedy nalézají především na B-

buňkách (Platel et al., 2007). Výrazné snížení 

exprese tohoto receptoru u Wnt7a buněk 

odpovídá představě, že se pod vlivem tohoto 

morfogenu redukuje počet neurálních kmeno-

vých buněk. Protože je velmi pravděpodobné, 

že GABA receptory mají v pokročilejším stadiu 

diferenciace i neuroblasty (Bolteus, Bordey, 

2004) většina jich je u Wnt7a buněk zřejmě 

přítomná právě na jejich membráně. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo objasnit vliv mor-

fogenů Shh a Wnt7a v průběhu diferenciace 

neurálních kmenových buněk in vitro.  

Na základě elektrofyziologických, imunocyto-

chemických a morfologických analýz bylo pro-

kázáno, že neurální kmenové buňky diferencu-

jí do třech buněčných typů; neuronálního, 

komplexního a pasivního buněčného typu.  

Přítomnost morfogenů má nejen zásadní vliv  

na distribuci buněk do těchto tří skupin, ale i 

na jejich pasivní a aktivní membránové vlast-

nosti. Sonic hedgehog zvyšuje zastoupení 

komplexního i pasivního buněčného typu a 

potlačuje neuronální typ buněk, u kterého 

dochází  k úplné redukci Na+ proudu. Wnt7a 

má na distribuci buněčných typů opačný vliv.  

Zvyšuje počet buněk, které patří k neuronál-

nímu typu, zatímco počet buněk patřících k 

pasivnímu i komplexnímu buněčnému typu je 

významně snížen. Vlivem Wnt 7a se neuronál-

ní buněčný typ svými elektrofyziologickými 

vlastnosti nejvíce podobá neuronům. 

Kvantifikace imunocytochemického barvení 

potvrdila vliv morfogenů na expresi specific-

kých neuronálních i gliálních markerů. Oba 

morfogeny zvyšují počty buněk, které expri-

mují neuronální markery, doublecortin a 

MAP2. Pouze Wnt7a podporuje i postup další 

diferenciace a zvyšuje počet i větvení MAP2-

pozitivních výběžků. 

Analýza exprese proteinů metodou Western 

blot potvrdila, že vlivem obou morfogenů se 

významně mění exprese některých proteinů 

jak v nediferenciovaných buňkách, tj. v prolife-

raci, tak i v průběhu diferenciace.  

U nediferencovaných buněk Sonic hedgehog i 

Wnt7a zvyšují expresi doublecortinu a gluta-

mátového receptoru a kromě toho, Wnt7a 

výrazně snižuje množství proteinu GFAP. U 

diferencovaných buněk dochází vlivem Wnt7a 

ke snížení množství GFAP, glutamátového 

receptoru i GABA receptoru. Hladiny proteinů 

u buněk exprimujících Shh jsou srovnatelné 

s expresí sledovaných proteinů v kontrole (WT 

buňky), s výjimkou glutamátového receptoru, 

jehož expresi Shh zvyšuje. 

Prezentované výsledky dokazují, že i v in vitro 

podmínkách si neurální kmenové buňky udržu-

jí schopnost proliferace a diferenciace. Při 

jejich diferenciaci se zachovává posloupnost 

popsaná v dospělém myším mozku, kdy z neu-

rálních kmenových buněk, B-buněk (pasivní 

buněčný typ) vznikají, pravděpodobně asyme-

trickým dělením, přechodně se dělící C-buňky 

(komplexní buněčný typ). Z C-buněk pak ná-

sledně vznikají neuroblasty (A-buňky) označo-

vané jako neuronální buněčný typ.  

Z předkládané diplomové práce vyplývá, že 

Sonic hedgehog zvyšuje proliferaci C-buněk, 

ale nepodporuje jejich další diferenciaci. Nao-

pak Wnt7a zřejmě podporuje přeměnu C-

buněk v A-buňky, které následně podporuje i 

v proliferaci a další diferenciaci. 

Zda mají tyto morfogeny stejný vliv při dife-

renciaci neurálních kmenových buněk i v do-

spělém mozku bude předmětem dalšího stu-

dia. 
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