
ABSTRAKT   

                                                               

Pokrok v buněčné terapii se může rozvíjet jedině s použitím vhodných experimentálních 

modelů. Pro klinické využití nových léčebných postupů získaných ze studií na laboratorních 

zvířatech je nutné ověření na velkém zvířeti. Jedním z vhodných a lékařskou obcí uznaných 

preklinických zvířecích modelů je bezpochyby miniaturní prase, které je fyziologicky a 

rozměrově blízké člověku. Tato dizertační práce proto představuje přehled našich 

experimentálních studií týkajících se možného využití mezenchymových a nervových 

kmenových buněk pro léčbu onemocnění postihujících pohybový aparát a nervovou tkáň u 

lidí nebo zvířat. V první části dizertační práce je stručnou formou popsaná současná 

problematika buněčné terapie a zvířecích modelů, mezenchymových buněk případně jejich 

kombinace s novými typy nosičů, neurogeneze, nervové kmenové buňky a jejich potenciální 

použití v terapii poškozené míchy. Druhá část práce je zaměřena na přehled vytyčených cílů a 

metodik jakými jsme je chtěli dosáhnout. Třetí část byla věnována jednotlivým publikacím. 

Naše experimenty uskutečněné na králících s iatrogenním poškozením růstových plotének, 

které měly napodobit podmínky vzniku valgózních deformit u rostoucích kostí v klinické 

praxi, poukázaly na pozitivní preventivní a terapeutické účinky nových typů nosičů osazených 

alogenními mezenchymovými buňkami bez použití imunosupresivní léčby. Tyto výsledky 

jsme potvrdili také na biomedicínském modelu miniaturních prasat. Nový typ nosiče osazený 

chondrogenně stimulovanými mezenchymovými buňkami nebo autologními chondrocyty měl 

také pozitivní léčebný efekt na iatrogenní defekt v kloubní chrupavce u miniaturních prasat. 

Mimo jiné jsme charakterizovali osteogenní diferenciaci prasečích mezenchymových 

kmenových buněk a zjistili, že mezenchymové buňky byly biokompatibilní s nově 

syntetizovanými typy polyaminokyselinových nosičů, které by mohly být využity pro nervové 

tkáňové inženýrství. V experimentech na potkanech jsme také sledovali reakci míšních 

ependymálních progenitorů na zvýšenou fyzickou aktivitu nebo poškození míchy. Podařilo se 

nám také ustanovit protokol pro magnetickou separaci oligodendrocytárních progenitorů 

z míchy u potkanů nebo pro aplikaci lidských spinálních kmenových buněk do míchy 

miniaturních prasat s imunosupresí. Tyto poznatky mohou být po dalším testování využity 

v terapii poranění míchy u lidí. Miniaturní prasata z našeho chovu jsme také použili pro 

vytvoření nového modelu transplantace rohovky, přičemž proces odhojování rohovkových 

transplantátů věrně imitoval situaci s odhojováním tkáňových stěpů u lidí. Závěrem lze říci, že 

výsledky našich experimentů mohou sloužit jako základ pro použití buněčné terapie v 



klinických studiích zaměřených na onemocnění růstových a kloubních chrupavek a na 

traumatické poškození míchy. 

 

 


