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ABSTRAKT   

                                                               

Pokrok v buněčné terapii se můţe rozvíjet jedině s pouţitím vhodných experimentálních 

modelů. Pro klinické vyuţití 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 moţného vyuţití 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 

pouţití 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 pouţití 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, ţe mezenchymové buňky byly biokompatibilní s nově 

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

tkáňové inţenýrství. 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 vyuţity 

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

vytvoření nového modelu transplantace rohovky, přičemţ proces odhojování rohovkových 

transplantátů věrně imitoval situaci s odhojováním tkáňových stěpů u lidí. Závěrem lze říci, ţe 
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výsledky našich experimentů mohou slouţit jako základ pro pouţití buněčné terapie v 

klinických studiích zaměřených na onemocnění růstových a kloubních chrupavek a na 

traumatické poškození míchy. 

 

ABSTRACT   

                                                               

The progress of cell therapy can be greatly facilitated by using suitable experimental models. 

It is essential to verify the clinical usefulness of new healing procedures obtained in studies on 

laboratory animals by using a large animal model. One of suitable models well acceptable in 

medical community is undoubtedly the miniature pig, which resembles humans in terms of 

physiology and body proportions. This PhD thesis presents the summary of our experimental 

studies relating to possible exploitation of mesenchymal and neural stem cells in the healing 

of locomotive apparatus and neural tissue disorders in humans or animals. The first part of the 

thesis briefly describes the current issue of cell therapy and animal models, mesenchymal 

cells and/or their combination with new types of scaffolds, neurogenesis, neural stem cells 

and their potential application in therapy of spinal cord injury. The second part is focused on 

the goals and methodology, the individual publications being listed in the third part. Our 

experiments with iatrogenic physeal defect in rabbits, which served as a model of the 

occurrence of valgous deformation in the clinical practice, showed the positive preventive and 

therapeutical effects of a new type of scaffolds seeded with allogeneic mesenchymal stem 

cells in animals without immunosuppression. These results were also confirmed by using the 

biomedical model of miniature pig. The new type of scaffold seeded with chondrogenic 

stimulated mesenchymal stem cells or autologous chondrocytes has also a therapeutic effect 

on the iatrogenic defect of miniature pig articular cartilage. Moreover, we characterized the 

osteogenic differentiation of porcine mesenchymal stem cells and found that mesenchymal 

stem cells were biocompatible with the newly synthesized polyaminoacid scaffolds, with 

possible application in neural tissue engineering. In experiments with rats we also observed 

the response of ependymal progenitors to enhanced physical activity or spinal cord injury. We 

were also successful in establishing a protocol of enrichment of oligodendrocyte progenitor 

cells isolated from rat spinal cord by magnetic cell sorting, or intraspinal grafting of human 

spinal stem cells into immunosuppressed minipigs. After further verification this knowledge 

may be used for the therapy of spinal cord injury in humans. We also utilized the minipigs of 
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our provenance for creating a new corneal transplantation model, since the process of corneal 

graft rejection closely mimics the human corneal graft rejection. All in all, the results of our 

experiments can be used as a basis of clinical studies for disease therapy in human medicine. 

 

1 ÚVOD 

 

Regenerativní medicína, jako proces vytváření ţivých, funkčních tkání pro opravu nebo 

náhradu tkání nebo orgánů, které ztratily funkčnost v důsledku stáří, nemoci, úrazu nebo 

vrozenými defekty, je v současnosti rychle se rozvíjejícím a perspektivním odvětvím 

medicíny [1]. Existují různé způsoby jejího provedení. Nejvíce studována je aplikace 

kmenových nebo progenitorových buněk tzv. buněčná terapie. Jiným terapeutickým 

přístupem je podpora „vlastní“ regenerace léčených částí pomocí biologicky aktivních 

molekul. Třetím způsobem je transplantace in vitro kultivovaných tkání nebo dokonce orgánů 

tzv. tkáňové inţenýrství [2]. Zdrojem buněk pro regenerativní medicínu jsou jednak buňky 

kmenové nebo buňky zralé (maturované). Kmenové buňky jsou přítomny ve všech 

mnohobuněčných organizmech, přičemţ jsou schopny se dělit se zachováním 

nediferencovaného stavu a moţnosti diferencovat do rozličných typů specializovaných buněk. 

Savčí kmenové buňky se dělí do dvou základních skupin a to na embryonální kmenové buňky 

a na orgánově specifické kmenové buňky [3]. Z orgánově specifických kmenových buněk 

jsou nejvíce studované buňky hematopoetické, mezenchymové (MSCs), endoteliální a 

nervové (NSCs). Novým přístupem v buněčné terapii je pouţití tzv. indukovaných 

pluripotentních (iPS) buněk. Jedná se o somatické buňky re-programované pomocí 

transkripčních faktorů permanentně nebo přechodně zabudovaných do genomu (nově také 

neintegrujícím způsobem pomocí adenovirů), coţ umoţnilo odstranit etické problémy spojené 

s pouţíváním a vytvářením embryonálních kmenových buněk [4].     

 

1.1. Zvířecí modely a buněčná terapie 

 

Úsilí budovat na znalostech získaných výzkumem kmenových buněk, a případně dosáhnout 

cíl – pouţití efektivní a bezpečné terapie pomocí kmenových buněk, vyţaduje vyřešení 

mnohých problémů. Výzkum v oblasti biologie kmenových buněk a regenerativní medicíny 

zahrnuje široké spektrum základních a interdisciplinárních studií, ve kterých je postup 
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pomalý, ale jistý a pouţití zvířat zůstává rozhodujícím a vrcholným krokem. Výzkum 

vykonávaný na zvířatech slouţí jednak pro důkaz léčebných teorií s pouţitím (kmenových) 

buněk a současně pro testy bezpečnosti a účinnosti nutné pro FDA (Food and Drug 

Administration) povolení klinických zkoušek. Pouţití různých druhů zvířat nám umoţní získat 

kritické informace o základních mechanizmech buněčné regulace a funkce, které jsou 

nezbytné pro navrţení vhodné buněčné terapie. Identifikace kmenových buněk většinou 

vyţaduje fyzickou izolaci buněk z různých zdrojů na základě exprimovaných genů a následně 

určení jejich osudu pomocí funkčního testu, ve kterém buňky diferencují jednak in vitro nebo 

po přenesení do zvířat nebo jejich embryí [5].  

Prasata (miniaturní prasata) jsou v současné době stále více povaţována za vhodný velký 

zvířecí model pro interdisciplinární výzkum propojující základní výzkum s klinickou aplikací 

za účelem ustanovit nové terapeutické přístupy. Rozdílné výsledky experimentů na 

hlodavcích a klinických studií na lidech stěţují přenos těchto dat do účinných technologií pro 

pacienty. Prasata mají mnoho anatomických i fyziologických podobností s lidmi 

(kardiovaskulární systém, centrální nervový systém, všeţravý gastrointestinální trakt) a svými 

tělesnými rozměry podobnými člověku jsou vhodné také pro vývoj nových chirurgických a 

endoskopických technik. Mimo jiné jsou výborným modelem pouţívaným v různých 

oblastech, jako je výţiva, toxikologie, dermatologie, diabetes, rakovina, oční choroby a 

degenerativní kloubní onemocnění. Budoucností je hlavně vytváření prasečích modelů 

pomocí genetického inţenýrství. Petters a kolektiv byli průkopníci a vytvořili transgenní 

prasata jako model retinitis pigmentosa u lidí [6]. Podobně transgenní prasečí model cystické 

fibrózy je revolučním nástrojem ve zkoumání patologie a terapie tohoto vrozeného 

onemocnění. U transgenních myší s mutací v CFTR (cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator) genu nebylo moţno dosáhnout vývoje plicních a pankreatických 

symptomů, které způsobují morbiditu a mortalitu u pacientů s cystickou fibrózou. Tyto 

problémy byly překonány vytvořením modelu cystické fibrózy u prasat [7]. Umeyama a 

kolektiv vytvořili transgenní prasata nesoucí lidský mutovaný gen pro transkripční faktor 

hepatocyte nuclear factor (HNT)-1α, který způsobuje typ diabetu MODY3 (maturity-onset 

diabetes of the young type 3) [8]. Tato prasata manifestují patofyziologii diabetu a to vysokou 

koncentrací glukózy v krvi, jejím signifikantním zvýšením po podání, abnormálním tvarem 

Langerhansových ostrůvků a slabou sekrecí inzulínu. Terapie kmenovými a progenitorovými 

buňkami se zdá být slibnou pro léčbu různých zdánlivě nevyléčitelných onemocnění. 

Transplantace relativně malého počtu buněk v modelech na hlodavcích zlepšila mnohé 
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symptomy indukovaných onemocnění. Navzdory tomu pro klinické pouţití u lidí bude 

nezbytná kultivace vyššího počtu buněk pro jejich aplikaci. Proto velká zvířata, jako jsou 

prasata, jsou uţitečná pro získání klinicky relevantních údajů. V posledních letech se vědci 

snaţili izolovat a ustanovit prasečí somatické kmenové buněčné linie. Do dnešní doby jsou 

ustanovené prasečí kmenové/progenitorové buňky kostní dřeně, jaterní progenitorové buňky, 

progenitorové buňky slinných ţláz, retinální kmenové/progenitorové buňky, 

kmenové/progenitorové buňky derivované z tukové tkáně a další typy kmenových a 

progenitorových buněk (endoteliální, koţní, hematopoetické atd.). Pouţitím klonovací 

technologie somatických buněk je moţné vytvořit systém donor-recipient u prasat, který by 

mohl předcházet rejekčním reakcím při výzkumu terapie kmenovými a progenitorovými 

buňkami [9]. Pouţití fluorescenčně značených buněk (pomocí GFP – green fluorescent 

protein a RFP – red fluorescent protein) můţe umoţnit mnohem lepší monitorování buněk po 

transplantaci [10]. 

 

1.2. Mezenchymové kmenové buňky a jejich izolace, kultivace a diferenciace 

 

Výzkum prvních kmenových buněk, mezi kterými byly hematopoetické a mezenchymové 

buňky (izolované z kostní dřeně) začal v 70. letech 20. století [5]. V současnosti jsou 

mezenchymové kmenové (stromální) buňky (MSCs) povaţovány za multipotentní buňky, 

které mohou být izolované z různých lidských nebo zvířecích tkání a expandované in vitro 

pro klinické pouţití. Identifikace MSCs je moţná pomocí jejich adherentních vlastností, 

imunofenotypizace a jejich diferenciačního potenciálu. MSCs se také preferenčně usazují 

v poškozených tkáních a vylučují různé parakrinní faktory s protizánětlivými účinky. 

Imunomodulační, reparační nebo protizánětlivé účinky MSCs byly zkoumány na zvířecích 

modelech i v klinických zkouškách. Klinická aplikace MSCs proto zahrnuje prevenci a léčbu 

akutní reakce štěpu proti hostiteli (GVHD – graft versus host disease) rezistentní na terapii, 

prevenci a léčbu rejekce po transplantaci orgánů nebo hematopoetických kmenových buněk, 

opravu tkání nebo léčbu vrozených vad a autoimunitních onemocnění. MSCs mohou být také 

vyuţity pro genovou terapii. Autologní geneticky modifikované mezenchymové buňky (pro 

koagulační faktor IX) v kombinaci s  HA-PLGA (hydroxyapatite-polylactid-co-glykolic acid) 

3D nosičem slouţily, jako dlouhodobý zdroj koagulačního faktoru IX u myší s hemofilií [11]. 

Mezenchymové kmenové buňky byly izolovány mimo kostní dřeň také z okostice, svalové 

tkáně, perichondria, tukové tkáně, amniotické tekutiny, placenty, pupečníkové krve nebo 
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fetálních tkání plic, jater, sleziny atd. Důleţitým znakem MSCs je jejich multi-diferenciační 

schopnost a to schopnost vytvářet sval, kost, šlachu, chrupavku, stroma kostní dřeně a 

tukovou tkáň, přičemţ základním kritériem MSCs je jejich diferenciace minimálně do 3 typů 

tkání - kost, tuková tkáň a chrupavka. Pro indukci osteogenní diferenciace se MSCs kultivují 

v médiu s přídavkem dexametazonu, kyseliny L-askorbové a β-glycerolfosfátu. Detekce 

osteogenní diferenciace se provádí barvením diferencovaných buněk pomocí alkalické 

fosfatázy a průkazem depozit kalcia pomocí barvení alizarinovou červení či metodou dle von 

Kossa. Diferenciace MSCs do tukové tkáně se docílí jejich kultivací s dexametazonem, 

inzulínem, indometacínem a 1-metyl-3-izobutylxantínem. Po třech týdnech můţeme v takto 

diferencovaných buňkách detekovat lipidové vakuoly pomocí barvení olejovou červení. 

Chondrogenní diferenciaci lze dosáhnout kultivací MSCs ve formě pelety bez přidání séra 

s TGF-β3 (transforming growth factor – β3) a BMP-6 (bone morphogenetic protein-6). 

Proteiny vytvořené chrupavky (proteoglykany a glykosaminoglykany) lze detekovat pomocí 

toluidinové nebo alcianové modři. Chondrogenní diferenciaci MSCs lze prokázat také pomocí 

PCR analýzy (kolagen typu II, IX, nebo X). Z kostní dřeně byly v posledních letech izolovány 

rovněţ pluripotentní buňky schopné kromě mezodermálních buněčných typů diferencovat 

také do endodermálních a neuroektodermálních buněčných linií (neurony, hepatocyty, 

endotelie atd.). Tyto buňky mají různé označení jako MAPCs (Multipotent Adult Progenitor 

Cells), hBMSCs (human Bone Marrow - derived multipotent Stem Cells), MIAMI (Marrow-

Isolated Adult Multilineage Inducible cells) nebo VSEL (Very Small Embryonic-Like stem 

cells) [12].  

   

1.3. Mezenchymové kmenové buňky a biomateriály 

 

Mikroprostředí se zdá být významným faktorem ovlivňujícím liniovou specifikaci kmenových 

buněk, ale můţe být obtíţné je adekvátně charakterizovat nebo hodnotit ve vztahu k měkkým 

tkáním. Diferenciace mezenchymových kmenových buněk (MSCs) je značně závislá na 

stupni elasticity tkáně ve které k diferenciaci dochází. Měkké matrice, které imitují prostředí 

mozku, způsobují neurogenní diferenciaci MSCs, tvrdší matrice s vlastnostmi svalové tkáně 

podpoří jejich diferenciaci do svalů a naproti tomu rigidní povrchy napodobňující kolagenní 

kost způsobují osteogenní diferenciaci MSCs. V průběhu prvního týdne diferenciace MSCs 

uskutečněné pomocí elasticity matrice je jejich re-programování (trans-diferenciace) moţné 
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přídavkem rozpustných diferenciačních faktorů, ale po několika týdnech diferenciace buněk 

pomocí elasticity matrice je tato diferenciace nezvratná bez ohledu na přítomnost rozpustných 

diferenciačních faktorů (směřujících buňky do jiného buněčného typu) [13]. Na urychlení 

diferenciačního procesu MSCs mají vliv nejen mechanické (biomateriál, bioreaktor, průtok 

média), ale také chemické (RGD sekvence - Arg-Gly-Asp peptidy) stimuly, přičemţ mezi 

mechanickými a chemickými stimuly je synergický vztah [14]. Termín „tkáňové inţenýrství“ 

můţe být definováno jako aplikace biologických, chemických a inţenýrských principů pro 

reparaci nebo regeneraci ţivých tkání pomocí biomateriálů, buněk a biologicky aktivních 

molekul jednotlivě nebo v jejich kombinacích. Rychlý návrat biomechanických funkcí tkání 

představuje velkou výzvu pro potřebu napodobit tkáňovou strukturu a mechanické vlastnosti 

pomocí vhodné struktury nosičů. Z tohoto důvodu probíhá rozsáhlý výzkum jak různých bio-

degradovatelných a bio-resorbovatelných materiálů, tak i návrhů nových technologií nebo 

nosičů pro pouţití v experimentálních nebo klinických studiích. Ideální nosič (scaffold) by 

měl vlastnit sérii chemických, biochemických a biofyzikálních podnětů, které by byly 

schopné kontrolovat a podporovat specifické události na buněčné a tkáňové úrovni [15]. 

Nosič musí mít kontrolovatelnou biodegradabilitu nebo bioresorbovatelnost, komunikující 

póry s určitým rozměrem pro podporu tkáňové integrace a vaskularizace, vhodné mechanické 

vlastnosti jak pro místo implantace, tak i pro snadný způsob manipulace a musí mít také 

chemicky vhodný povrch pro buněčnou adhezi, diferenciaci a proliferaci. Dále by nosič neměl 

způsobovat odmítavé reakce recipienta a nakonec by měl být lehce syntetizovatelný v různých 

tvarech a velikostech [16]. Přírodní, syntetické, semi-syntetické a hybridní materiály bývají 

často navrhované a testované jako nosiče pro tkáňovou regeneraci. Mezi syntetické a přírodní 

anorganické keramické materiály, napodobující přirozené anorganické komponenty kostí, 

patří hydroxyapatit (HA) a tri-kalcium fosfát, které mají osteoinduktivní vlastnosti a jsou 

hodně pouţívané jako vhodný materiál pro výrobu nosičů v kostním tkáňovém inţenýrství 

[17, 18, 19]. Tyto keramické nosiče mají nevýhodu v tom, ţe jsou křehké, nedokáţí úplně 

přesně napodobovat vlastnosti kostí a nejsou vhodné pro implantaci do měkkých tkání 

(odlišné typy receptorů pro buňky měkkých tkání jak pro buňky tvrdých tkání). Syntetické a 

přírodní polymery (kolagen, alginát, agaróza, chitosan, fibrin a hyaluronová kyselina - 

hyaluronan) se jeví jako atraktivní alternativa pro růst většiny tkání. Syntetické polymery mají 

oproti přírodním polymerům některé výhody, například větší flexibilitu, opracovatelnost do 

různých velikostí a tvarů, lepší modifikovatelnost fyzikálně-chemických vlastností, 

kontrolovanou modulaci mechanických vlastností a degradaci [20]. Inkorporací funkčních 
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skupin a bočních řetězců mohou být syntetické polymery také bio-aktivovány specifickými 

molekulami. Mezi nejvíce pouţívané syntetické polymery v tkáňovém inţenýrství patří 

alifatické polyestery jako PGA (PolyGlycolic Acid), PLA (PolyLactic Acid) a jejich 

kopolymery jako PLGA (PolyLactic-co-Glycolic Acid) nebo PCL (PolyCaproLactone). 

Produkty degradace těchto polymerů jsou odstraněny přirozenými metabolickými cestami. 

V průběhu posledních let došlo k vývoji kompozitních nosičů (částicové polymerní 

kompozity nebo nanokompozity) pozůstávajících z polymerů zpevněných anorganickými 

keramickými výplněmi, které jsou atraktivní v tkáňovém inţenýrství jako náhrady vazů, 

šlach, chrupavek, menisků nebo kostí. Specifické výhody byly získány v pouţití 

kompozitních biomateriálů na polymerním základě nazývaných „biokompozity“ [21, 22]. 

Kost můţe být povaţována za přirozený nano-strukturovaný kompozit pozůstávající 

z organické a anorganické fáze. Extracelulární matrix kostí se skládá převáţně z nanokrystalů 

HA (minerální fáze), kolagenu typu I (90% organické fáze) a vody. Polymerní kompozitní 

nosiče sloţené z přirozených sloţek kostí jsou proto nejvhodnější. Pro mechanické vlastnosti 

a osteokonduktivitu se jako nejlepší materiál pro výrobu kompozitních nosičů v kostním 

tkáňovém inţenýrství jeví HA, přičemţ jako náhrada organických sloţek se pouţívají 

polymery a to PCL, PLA, PGA, PLGA, nebo kolagen [23]. Tyto kompozitní nosiče se 

následně dají osazovat různými typy osteogenních a chondrogenních buněk jako jsou MSCs 

[24]. Nanokompozity z nano-strukturovaných přirozených nebo syntetických polymerů 

zpevněné anorganickou (keramickou) nano-fází jsou upřednostňovány před konvenčními 

(mikro) kompozity, protoţe věrněji napodobují strukturu přirozené kosti a lépe indukují 

buněčnou odpověď po implantaci. Příkladem nanokompozitních nosičů s vhodnými osteo-

induktivními vlastnostmi in vitro a in vivo jsou HA/kolagen a titania/PLGA (titania – 

keramický materiál na bázi nano-částic oxidů titanu) [25, 26]. Slibnou zpevňující látkou 

v polymerních kompozitních nosičích je nano-strukturovaný uhlík (CNTs – Carbon 

NanoTubes, CNFs – Carbon NanoFibers, SWCNTs – Single-Walled Carbon NanoTubes atd.) 

vyznačující se excelentními mechanickými vlastnostmi (také pozitivní účinky na funkci 

osteoblastů), kterým se více zpevňují a odlehčují nosiče, přičemţ sniţuje jejich hustotu [27]. 

Vazy jsou na rozdíl od kostí denzní pojivové tkáně sloţené z proteinové (kolagen a elastin) a 

polysacharidové sloţky (proteoglykan). Ve vazech jsou kolagenová vlákna organizovaná ve 

tvaru vln a hierarchicky charakterizovaná rozdílnou úrovní organizace (kolagenové molekuly, 

kolagenová vlákna, spleť kolagenových vláken, svazky kolagenových vláken). Tato struktura 

vazů přispívá k jejich specifickým vlastnostem a to zejména k vyšší pruţnosti v tahu, která je 
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shodná s orientací kolagenových vláken. Kolagenová vlákna v předním zkříţeném vazu – 

ACL (Anterior Cruciate Ligament) směrují antero-mediálně a postero-laterálně. Právě 

poranění tohoto intra-artikulárního vazu jsou v posledních letech stále častější, coţ dává 

potřebu vytvoření jeho umělých náhrad. Pro náhradu vazů jsou navrţené syntetické materiály, 

přičemţ pro náhradu ACL se pouţívají nevstřebatelné syntetické materiály, jako jsou 

polyetylen tereftalát - PET (Stryker-Dacron a Leeds-Keio ligaments), polypropylen – PP 

(Kennedy Ligament Augmentation Device) a polytetrafluoroetylen - PTFE (Gore-Tex) [28]. 

Jako velice slibné náhrady vazů se jeví hydrogely z poly(2-hydroxyetyl metakrylátu) zesílené 

s PET [29]. Nové studie jako moţnou náhradu vazů navrhují například kolagen, hedvábí, bio-

degradovatelné polymery a kompozitní materiály. Pro tento účel se syntetizoval také nový 

PLGA nosič s 3D fibrózní hierarchickou strukturou [30]. Meniskus je komplexní fibrózní 

chrupavka ve tvaru „C“ která se nachází mezi femorálními kondyly a holení, přičemţ funguje 

jako tlumič nárazů a hraje hlavní roli ve stabilizaci a lubrikaci kolenního kloubu [31]. Ztráta 

tkáně menisku vede k bolestivosti, degeneraci chrupavky a osteoartritídě [32, 33]. Protoţe 

hojení menisku je omezeno pouze na vnější dvě třetiny, mnohé trhliny menisku zůstávají 

neopravitelné, coţ často vede aţ k totální menisektomii. V klinické praxi se jako náhrady 

menisku pouţívají alogenní stěpy (kompletní ztráta menisku) nebo kolagenové menisky 

(částečná ztráta menisku) [34]. Pouţívání alogenních štěpů sice můţe podpořit léčbu a 

odstranit bolest, ale jejich dlouhotrvající funkční bezpečnost a chondroprotektivní účinek 

zůstává stále nejasný [35]. Moţnou alternativou by mohly být syntetické materiály, které mají 

velmi dobré a lehce přizpůsobitelné mechanické vlastnosti. V experimentech na zvířatech se 

však zjistilo, ţe hlavní nevýhodou nevstřebatelných materiálů jako náhrad menisků je indukce 

zánětlivé reakce makrofágů a obrovských buněk, měknutí chrupavky a synovitida [31]. 

Pouţití PVA (polyvinylalkohol) hydrogelu nebo nosiče z polyester uretanu jako náhrada 

menisků se v experimentálních modelech jevilo slibně, avšak mělo také nedostatky (problém 

s fixací, nedostatečná regenerace tkáně, toxické degradační produkty částí nosiče). Další 

moţností je pouţití kolagenových nosičů osazených MSCs nebo fibrochondrocyty 

izolovanými z menisků (hlavní nevýhodou těchto nosičů je jejich biomechanická nestabilita) 

[35, 36, 37]. Jako nejslibnější způsob náhrady poškozeného menisku se zdá být pouţití 

kompozitního nosiče HYAFF11®/PCL (HYAFF11® - derivát kyseliny hyaluronové) 

zpevněného pomocí vláken PLA a osazeného MSCs nebo autologními chondrocyty [35]. 

Kloubní chrupavka můţe být povaţována za měkkou tkáň pozůstávající z velké části 

extracelulární hmoty, v které jsou distribuovány chondrocyty. Extracelulární hmota je tvořena 
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kolagenovou sítí, v které je dispergován gel z proteoglykanů a vody. Kolagenová vlákna 

dodávají hyalinní chrupavce sílu v tahu a gel z proteoglykanů kompresní sílu díky vysokému 

obsahu vody. Funkcí artikulární (hyalinní) chrupavky je proto podpora pohyblivosti kloubů, 

sniţování tření a vysoká nosná síla. Biomechanicky chrupavka představuje multifázový 

vlákny zpevněný materiál s anizotropními, nehomogenními, nelineárními a viskózně-

elastickými vlastnostmi. Problémem při poškození chrupavky je její slabá sebeobnovující 

schopnost (avaskulární povaha chrupavky). Vzhledem k nízkému poměru buněk 

k extracelulární hmotě je moţnost přispění místních chondrocytů k reparaci chrupavky malá 

[38]. Jako náhrada defektů chrupavky v tkáňovém inţenýrství byly pouţity různé typy gelů 

(alginát, hyaluronan, fibrin, kolagen, agaróza) osazených autologními chondrocyty 

propagovanými v in vitro podmínkách. Nevýhodou těchto gelů je jejich malá mechanická 

stabilita a moţná dediferenciace chondrocytů do fibroblastů. Biokompatibilní materiály 

s vlastnostmi napodobujícími chrupavku mohou být například PGA-agaróza nebo PGA-fibrin 

[39, 40, 41]. V poslední době se rozvíjejí nové přístupy v syntetizování nosičů, které 

umoţňují lepší podmínky pro diferenciaci MSCs do jednotlivých buněčných linií. Nosiče s 

anizotropní orientací vláken vytvořené pomocí „flock“ technologie mohou slouţit jako 

kompozity s velmi dobrými biomechanickými a biochemickými podmínkami pro reparaci 

chrupavky [42].  

 

1.4.  Neurogeneze, nervové kmenové a progenitorové buňky a jejich izolace  

 

Neurogeneze je ve všeobecnosti vnímána jako proces vzniku nových neuronů. Nejvíce je 

aktivní v průběhu prenatálního vývoje. Fenomén neurogeneze v postnatálním období a v 

dospělosti byl prokázán u většiny savců včetně člověka. Při nejmenším dvě oblasti 

v dospělém mozku si uchovávají tvorbu kmenových buněk v průběhu ţivota: subgranulární 

zóna (SGZ) gyrus dentatus hippokampu a subventrikulární zóna (SVZ) stěny laterálních 

komor mozku. Z nervových kmenových buněk (NSCs) nacházejících se v SVZ vznikají Dlx2
+
 

Mash1
+
 intermediální progenitorové buňky, které následně dávají vznik PSA-NCAM

+
 

doublecortin
+
 (DCX

+
) neuroblastům a migrují do čichového laloku (OB) mozku. 

Naopak NSCs ze SGZ nediferencují do intermediálních progenitorů jako v čichovém laloku 

mozku a vznikají z nich lokální glutamátergní excitatorní granulární buňky gyrus dentatus.   

Oba tyto regiony neustále produkují neurony, které dospívají a integrují se do funkční sítě, 
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která se zúčastňuje na učení, paměti respektive na rozlišování vůní. Mimo tyto dvě dobře 

studované oblasti neurogeneze v mozku existují studie uvádějící další místa, jako jsou 

amygdala a mozková kůra [43]. Studie jsou nejednoznačné, ale lidská mozková kůra 

pravděpodobně není za fyziologických okolností místem neurogeneze v dospělosti a neurony 

v mozkové kůře jsou vytvářeny perinatálně [44]. Onemocnění centrálního nervového systému 

jako jsou ischemická a traumatická poškození mozku, demence, skleróza multiplex, deprese 

nebo Parkinsonova nemoc skýtají moţnost být léčena pomocí transplantace NSCs a jejich 

progenitorů nebo mobilizací endogenních nervových kmenových buněk [45]. 

 Centrální nervový systém je sloţen ze tří hlavních buněčných typů – neuronů, astrocytů a 

oligodendrocytů – jeţ vznikají diferenciací multipotentních NSCs. V průběhu diferenciačního 

procesu mohou některé NSCs téţ produkovat intermediální progenitory, které jsou známy 

jako neurální progenitorové buňky (NPSc). NPCs mají více omezenou sebe-obnovující 

kapacitu, a chovají se jako přechodné amplifikující se buňky, které zvyšují počet nově 

diferencovaných buněk následkem jejich vyšší proliferační aktivity v porovnání s klidovými 

nervovými kmenovými buňkami. V průběhu vývoje mozku (časná gravidita) se NSCs ve 

ventrikulární zóně dělí symetricky, aby došlo k zvýšení jejich počtu. Tyto buňky následně 

projdou asymetrickým dělením, přičemţ vzniknou dvě odlišné dceřiné buňky – další NSCs a 

neuron. S pokračující graviditou mají některé NSCs schopnost se dělit asymetricky za vzniku 

další NSCs a jedné NPCs. NPCs pak zůstávají v subventrikulární zóně a téměř všechny tyto 

buňky se symetricky rozdělí na dva neurony. Ke konci neurogenní fáze, reziduální NSCs 

dokonce získávají multipotencialitu, tzn. schopnost produkovat mimo neurony také astrocyty 

a oligodendrocyty. Ačkoliv mechanizmus určení osudu NSCs není zcela prozkoumaný, je 

postupně odhalováno, ţe na tomto procesu se podílí epigenetická regulace spolu 

s transkripčními faktory a extracelulárními podněty (metylace DNA, modifikace histonu a 

nekódující RNA exprese) [46]. 

Na počátku devadesátých let minulého století byly NSCs poprvé úspěšně izolovány ze striáta 

mozku dospělých myší a propagovány a diferencovány in vitro [47]. V současnosti jsou NSCs 

izolovány z neurogenních částí vyvíjející nebo dospělé CNS a propagovány in vitro v dobře 

definovaných podmínkách jednak jako monolayer nebo jako plovoucí mnohobuněčné 

agregáty nazývané „neurosféry“. Protoţe v současnosti neexistuje specifický znak pro NSCs, 

jsou tyto buňky charakterizovány pomocí absence znaků pro dospělé neurony, jako jsou β-III 

tubulin (TuJ-1), glial fibrillary acidic protein (GFAP) nebo neuronal nuclear marker (NeuN) 

a přítomností některých znaků nediferencovaných buněk jako jsou intermediální filamentový 
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protein nestin, RNA vazební protein Musashi-1, a transkripční faktory jako jsou Sox-1, Otx-1, 

Otx-2, NeuroD1 a neurogenin-2. Pro přeţití a proliferaci NSCs in vitro jsou esenciální různé 

mitogeny jako je epidermální růstový faktor (EGF), fibroblastový růstový faktor (bFGF) a 

leukemický-inhibiční faktor (LIF). Naopak diferenciaci NSCs lze navodit odstraněním 

růstových faktorů a jejich umístěním na poly-L-lyzin, laminin nebo na jiný standardní růstový 

povrch. Taktéţ existuje určitá regionální specificita v diferencovaných progenitorech 

nervových kmenových buněk, přičemţ například míšní NSCs produkují jen míšní progenitory 

a pouze buňky izolované ze středního mozku jsou schopny diferencovat do funkčních 

dopaminergních neuronů. Při porovnání vlastností prasečích NSCs izolovaných z celého 

mozku 25ti denního embrya nebo nekortikální subventrikulární zóny 40ti denního fétu a 

lidských NSCs získaných z 10 týdnu starého fétu na rozdíl od myších NSCs můţeme 

pozorovat jisté podobnosti či uţ v potřebě růstových faktorů, podobné migrační schopnosti, 

poměrně malé růstové rychlosti a citlivosti k pasáţování [48]. 

 

1.5. Poškození míchy a terapie kmenovými buňkami   

Poranění míchy jakékoliv etiologie znamená vţdy dramatický zásah do kvality ţivota člověka 

i jeho blízkých. Dochází k zásadním změnám fyzického i psychického stavu, porucha funkce 

se netýká jen pohybového systému, ale postihuje člověka v celé jeho integritě. Nejčastější 

příčinou poškození míchy je trauma – asi 70 % všech míšních lézí je traumatických a z nich 

početně nejvýznamnější jsou zapříčiněny dopravní nehodou.  K relativně častým příčinám 

míšních lézí patří rovněţ různé sportovní úrazy u mladších věkových kategorií a u starších 

osob zejména nehody a pády. Mezi další příčiny vzniku poškození míchy můţeme zařadit i 

vaskulární a vertebrogenní onemocnění, tumory, záněty, roztroušenou sklerózu, infekční 

nemoci, vývojové a degenerativní onemocnění [49]. Ve světě je udáváno 15-40 nových 

případů poškození míchy (SCI) na milion lidí za rok. Jenom v USA je 12 000 akutních SCI 

ročně, přičemţ 4000 pacientů zemře ještě před hospitalizací a dalších 1000 v průběhu 

hospitalizace [50]. Poškození míchy představuje značnou finanční zátěţ pro zdravotní systém. 

V závislosti na síle a lokalizaci poranění míchy, pacienti projevují různé funkční poruchy, 

jako jsou senzorické, motorické a autonomní dysfunkce vycházející jednak z poškození 

lokálních míšních nervových oblouků, tak i z porušení ascendentních a descendentních 

míšních traktů [51]. Buněčné a molekulární změny, které přicházejí po poranění míchy, byly 

sledovány na různých animálních modelech. Léze způsobené transsekcí u animálních modelů 
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jsou reprodukovatelné, ale jejich klinická relevance je sporná, protoţe nesimulují naprostou 

většinu SCI u lidí, a to kontuzní poranění. Při pouţití kontuzních modelů poranění míchy u 

zvířat dochází k podobným histologickým změnám jak je tomu u lidí. U lidských a myších 

kontuzních SCI dochází k přímému poškození vyplývající z poškození buněčných membrán, 

poškození cév a hemoragií. Konečný patologický obraz tak či onak přesahuje změny 

identifikované v prvních hodinách po poškození míchy, protoţe se aktivují sekundární 

patologické procesy [52]. V blízkosti centra léze se nachází úzký lem axonů, který je 

pozorován také u lidí s neurologicky kompletním míšním poškozením [53]. Aktivovaný 

proces programované buněčné smrti – apoptóza patří mezi sekundární procesy po poškození 

míchy a probíhá několik týdnů po traumatu. Spinální neurony podlehnou nejčastěji nekróze 

nebo excitotoxickému poškození nebo ojediněle také apoptóze v průběhu 24 hodin po SCI. 

Naopak oligodendrocyty podlehnou apoptóze ve dvou odlišných fázích – časné akutní trvající 

24-48 hodin a pozdní subakutní, která trvá několik týdnů po SCI [54]. Hlavní cíl 

terapeutického pouţití kmenových buněk je proto zabránit apoptóze nebo nahradit ztracené 

buňky, obzvlášť neurony ale také oligodendrocyty, které umoţní remyelinizaci zbývajících 

axonů. Neméně důleţitým cílem transplantace kmenových buněk po SCI je poskytnutí 

trofických faktorů pro neurony. Dalším následkem SCI je tvorba gliové jizvy, která vytváří 

fyzickou bariéru a akumuluje molekuly (chondroitin sulfát proteoglykany – CSPG,  GFAP, 

produkty rozpadu myelinu) a buňky (reaktivní astrocyty, mikroglie, makrofágy, 

leptomeningeální buňky a dělící se progenitorové buňky), které brání v axonální regeneraci. 

Reaktivní astrocyty mají mimo pozdní negativní následky jako jsou astrocytóza a astroglióza, 

také pozitivní účinky a to především v akutní fázi SCI, protoţe zabraňují infiltraci zánětlivých 

buněk přes krevní mozkovou bariéru, regenerují ji a nastolují tkáňovou homeostázu. Proto je 

inhibice formace gliové jizvy (enzymatické odstraňování GAG vedlejších řetězců z CSPG, 

regulace funkce reaktivních astrocytů) dalším cílem pro terapii kmenovými buňkami [55]. 

Poškození míchy je poměrně často označováno jako problém bílé hmoty, avšak nahrazení 

neuronální populace v šedé hmotě míšní (motorické neurony a interneurony) pro opravu 

intraspinálních okruhů a zlepšení funkční obnovy je neméně důleţité [56]. Pluripotence a 

virtuální moţnost neomezené expanze embryonálních kmenových (ES) buněk z nich dělá 

atraktivní zdroj buněk pro transplantaci po SCI. Pro riziko vzniku teratomů po jejich aplikaci 

v nediferencovaném stavu byly vypracovány protokoly pro aplikaci ES buněk v částečně 

diferencovaném stavu (neuronální nebo gliové linie) [57]. ES buňky před-diferencované do 

progenitorových buněk oligodendrocytů následně diferencovaly do maturovaných 
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oligodendrocytů, v důsledku čehoţ došlo k remyelinizaci zbylých axonů a zlepšení 

lokomotorických funkcí, kdyţ byly transplantovány 7 dní po SCI u potkanů [58]. Je zajímavé, 

ţe ES buňky jsou terapeuticky účinné pouze, jedná-li se o slabé nebo středně těţké poškození 

míchy. Multipotentní progenitorové buňky z fetální nebo dospělé CNS nebo jiných tkání byly 

také vyzkoušeny v léčbě experimentálního poškození míchy, přičemţ většina z nich po 

transplantaci diferencovala do astrocytů a pouze malé mnoţství buněk dávalo vzniknout 

neuronům nebo oligodendrocytům [59]. Z toho důvodu byly uskutečněny některé studie 

s prekurzory (fetálními štěpy pluripotentních buněk) před-diferencovanými do buněk 

neuronální linie (motorické neurony). Vzhledem ke zprávám, ţe některé kmenové buňky 

získané z oblastí jiných neţ je nervový systém (kostní krev, pupečníková krev, periferní krev 

nebo kůţe) dokáţou diferencovat do neuronů nebo gliových buněk – trans-diferenciace, byly 

tyto buňky pouţity k transplantaci do poškozených mích zvířecích modelů a také u pacientů 

s SCI (buňky kostní dřeně) [60, 61]. Funkční zlepšení po aplikaci těchto typů buněk 

v experimentálních modelech SCI nebyla v klinických experimentech úspěšná. 

Transplantované buňky mohou také poskytnout trofickou podporu k přeţití hostitelských 

buněk v místě léze a zabránit atrofii a ztrátě projekčních neuronů, které sídlí ve vzdálených 

místech, avšak mají axony procházející místem léze, jako jsou rubrospinální neurony 

středního mozku [62]. Transplantované buňky mohou být také geneticky modifikované a 

produkovat neurotrofické faktory pro tyto účely, nebo změnit odpověď endogenních 

progenitorových buněk [63, 64]. Původní představa, ţe centrální nervová soustava není 

schopna regenerace, byla překonána různými transplantačními experimenty a v současnosti je 

dokázáno, ţe neschopnost regenerace CNS je spíše otázkou nehostinného prostředí po 

poranění míchy, neţ limitací růstu axonů. Mnohé studie zkoušely transplantaci různých 

buněčných typů pro vytvoření nadějného prostředí axonální regenerace. Slibné experimentální 

výsledky s pouţitím Schwannových buněk nebo čichových opouzdřujících buněk po SCI však 

nebyly úspěšně přeneseny do klinické praxe [65, 66]. Na vyplnění kavity po míšní lézi byly 

pouţity také kmenové buňky izolované z kostní dřeně – dřeňové stromální buňky 

(mezenchymové buňky) a slouţily jako substrát pro růst axonů v animálních modelech. 

Kombinace těchto buněk (mezenchymové buňky, nervové progenitory) s neurotrofickými 

faktory byla částečně úspěšná v regeneraci senzorických a motorických axonů [67]. Nicméně 

kaţdý potenciálně úspěšný přístup s pouţitím kmenových buněk pro léčbu SCI musí být 

dostatečně klinicky ověřen s ohledem na to, jak by měla taková klinická studie vypadat, 

jakým způsobem by se měřily její výsledky (s ohledem na spontánní vyléčení), dále by byla 
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nutná určitá kritéria této klinické studie a její etická stránka [68]. V klinických studiích byly 

doposud testovány také autologní aktivované makrofágy izolované z krve a inkubované 

s koţním štěpem – procedura s názvem „ProCord“ vyvinuta firmou Proneuron 

Biotechnologies (New York, NY, USA) [69]. Prvotní povzbudivé výsledky s pouţitím 

kmenových buněk pro terapii SCI získané na hlodavcích se ale v klinických studiích 

nepotvrdily. Transplantace kmenových buněk v klinických studiích však na druhé straně 

neměly ţádné negativní účinky (vznik nádorů, bolest), přičemţ pozitivní efekt transplantátů 

byl pozorován spíše u pacientů s akutní (do 2 týdnů) nebo subakutní (do 8 týdnů) SCI neţ u 

pacientů v chronickém stádiu. Zlepšení po transplantaci buněk kostní dřeně u lidí se týkalo 

převáţně zlepšení kvality ţivota, zlepšení ASIA (American Spinal Injury Association) skóre a 

funkce močového měchýře. Pouţitím kmenových buněk pro léčbu neurologických a 

neurodegenerativních onemocnění se zabývá mnoho komerčních biotechnologických 

společností, jako jsou Q Therapeutics (Salt Lake City, UT, USA) s návrhem léčby gliálními 

progenitory a jejich remyelinizačními účinky, Neuralstem (Rockville, MD, USA) s vývojem 

technologií pro izolaci a růst neurálních kmenových buněk, nebo Geron (Menlo Park, CA, 

USA), který zaţádal FDA o povolení klinických zkoušek s oligodendrocytárními progenitory 

derivovanými z lidských embryonálních kmenových buněk pro léčbu pacientů s kompletním 

hrudním poraněním míchy [70]. Kmenové a progenitorové buňky přítomné v ependymální 

zóně dospělé míchy mají schopnost proliferovat a diferencovat do buněk neuronálního a také 

gliálního typu, zatímco kmenové a progenitorové buňky, které jsou přítomny v bílé hmotě 

míšní, pravděpodobně produkují pouze gliální buňky. Z pokusů na hlodavcích je zřejmé, ţe 

po SCI dochází k endogenní proliferaci progenitorů v bílé hmotě i ependymální zóně míchy, 

avšak jen s diferenciací do gliálních buněk. Dokonce progenitory, které jsou schopné in vitro 

diferenciace do neuronů po transplantaci do poškozené míchy, produkují pouze gliální buňky 

[71, 72]. Cíl vyuţití endogenních progenitorů při léčbě SCI se omezuje na vytvoření technik 

pro jejich nasměrování do specifických buněčných linií, jako jsou oligodendrocyty 

(remyelinizace) a neurony (náhrada buněk). Genetická manipulace těchto progenitorů, 

například pomocí růstových faktorů jako jsou BDNF (brain derived neurotrophic factor) 

ukazuje, ţe můţe způsobit jejich přímou diferenciaci do neuronů a oligodendrocytů [73]. 

Další budoucí moţností vyuţití transplantační biologie v terapii poranění míchy, je revoluční 

pouţití neuronů nebo oligodendrocytů z iPSCs nebo dokonce piPSCs (protein-induced 

pluripotent stem cells), které by byly vytvořeny z autologních fibroblastů pacientů se SCI 

pomocí virové a genetické manipulace nebo jen pomocí proteinů [74; 75; 76]. 
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2 CÍLE PRÁCE 

 

Cílem dizertační práce bylo provádění a nacházení nových experimentálních přístupů 

v buněčné terapii různých patologických stavů lidského nebo zvířecího organizmu na in vivo 

modelech jako forma preklinických studií. 

 

Specifické cíle dizertační práce jsou: 

 

 vyuţití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě 

chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a 

menisky na modelu miniaturního prasete a králíka 

 

 vyuţití nervových kmenových buněk a progenitorů pro terapii míšního poškození u 

miniaturních prasat a laboratorních potkanů 

 

 vyuţití miniaturního prasete pro ustanovení nových modelů lidských onemocnění 

léčených pomocí buněčné terapie 
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3 METODY 

 

3.1 Izolace a kultivace buněk 

 

Mezenchymové kmenové buňky 

 

Kostní krev, kterou jsme odebírali z tuber coxae ala osis ilii miniaturních prasat a králíků, 

slouţila jako zdroj mezenchymových kmenových buněk. Kostní krev králíků (2 ml) a 

miniaturních prasat (10 ml) byla aspirovaná do PBS (Phosphate Buffer Saline) s přídavkem 

heparinu (5IU/ml) a fetálního bovinního séra (2%) v poměru 1:1 v celkové anestézii a za 

sterilních podmínek pomocí injekční jehly (20G/40 mm - králík) nebo bioptické jehly 

(miniaturní prasata). Aspirovanou krev jsme následně opatrně navrstvili na separační roztok 

(Ficoll-Paque PLUS). Po centrifugaci při odstředivé síle 400 x g po dobu 30 minut došlo k 

separaci krevních buněk na základě hustotního gradientu, přičemţ na dně centrifugační 

zkumavky zůstala peleta erytrocytů a neutrofilů. Pro izolaci MSCs byla pouţita opalescenční 

vrstva mononukleárních buněk nacházející se mezi separačním roztokem ficoll-u a krevní 

plazmou. Tuto frakci buněk jsme dvakrát propláchli v α-MEM kultivačním mediu (Gibco), 

které bylo obohaceno o 10% FBS (Sigma-Aldrich) a gentamicin (50 mg/ml; Sigma-Aldrich). 

Pomocí hustotního gradientu jsme izolovali průměrně 20x10
6
 (králík) nebo 60x10

6
 

(miniaturní prase) mononukleárních buněk. Ţivotnost a počty těchto buněk byly měřeny 

pomocí analyzátoru (Vi-CELL; Beckman Coulter). Ţivotnost buněk byla vţdy vyšší neţ 95%. 

Buňky jsme následně vysadili na kultivační plastik v hustotě 5x10
5
 ţivých buněk na cm

2
 a 

kultivovali při 37°C a 5% CO2. Po 24 hodinách byly neadherentní buňky odstraněny při 

výměně kultivačního média. Adherentní buňky jsme následně propagovali po dobu 3-4 týdnů, 

přičemţ výměnu média jsme uskutečňovali kaţdý třetí den. První kolonie byly pozorovány po 

4-5 dnech kultivace a 80% konfluence přibliţně 10. den. Buňky jsme pasáţovali pomocí 0,5% 

roztoku trypsinu s EDTA (5 minut; 37°C) a znovu vysadili v koncentraci 5000-6000 buněk na 

cm
2
 [77, 78, 79]. 
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Nervové kmenové buňky izolované z potkaní míchy 

 

Nervové kmenové buňky (NSCs) byly izolovány z míchy 16denního potkaního embrya (E16). 

Celé míchy jsme opláchli v ledově vychlazeném roztoku PBS a následně pomocí 

stereoskopického mikroskopu (Olympus SZ61) odstranili meningeální obaly spolu s cévami. 

Takto připravené míchy byly nařezány na malé kousky (< 2 mm
3
), mechanicky 

disagregovány pomocí Pasteurovy pipety a enzymaticky natráveny pomocí 0,01% roztoku 

papainu a 0,01% DNázy typu 1 při 37°C po dobu 30 minut. Následně jsme tkáň triturovali a 

enzymatickou reakci ukončili přidáním ovomukoidního proteázového inhibitoru. Pro 

odstranění fragmentů buněčných membrán byla suspenze centrifugována při odstředivé síle 

300 x g po dobu 5 minut. Všechny kroky pro izolaci NSCs jsme uskutečnili podle multi-

krokového papain-disociačního protokolu. Ţivotnost a počet izolovaných buněk byla 

stanovena pomocí standardní metody barvením trypanovou modří. Takto izolované NSCs 

byly jednak in vitro kultivovány, proliferovány a diferencovány nebo sortovány pomocí 

magnetické separační procedury (MACS – magnetic cell separation). NSCs jsme vysadili 

(6x10
6 

buněk/10ml media) a kultivovali v kompletním kultivačním médiu  (DMEM - 

Dulbecco´s Modified Eagle Medium a Ham´s F12 v poměru 1:1), které bylo obohaceno 

dalšími sloţkami a růstovými faktory - glukóza, HEPES, streptomycin, penicilin, B27, N2, 

FGF-2 a bEGF pro vznik četných neurosfér. Buňky byly kultivovány za standardních 

podmínek (37°C a 5% CO2), přičemţ polovina média byla měněna kaţdý 3. - 4. den. Po 

sedmi dnech od vysazení jsme neurosféry mechanicky resuspendovali a vyuţili pro další 

proliferaci nebo diferenciaci [80].           

  

3.2  Diferenciace nervových a mezenchymových buněk 

 

Mezenchymové kmenové buňky 

 

Mezenchymové buňky jsme diferencovali do osteogenního a chondrogenního buněčného 

typu. Osteogenní medium bylo vytvořeno přidáním glycerol-2-fosfátu (10mM; 50020; Fluka), 

kyseliny L-askorbové (0,2mM; A8960; Sigma-Aldrich) a dexametazonu (0,1µM; D4902; 

Sigma-Aldrich) do kontrolního média pouţívaného pro proliferaci buněk. Chondrogenní 

medium jsme získali přidáním 10-100 ng/ml lidského rekombinantního TGF β1 (R&D 

Systems), 100 nM dexametazonu (Medochemie), 50 μg/ml kyseliny L-askorbové (Sigma-
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Aldrich), 1% insulin-transferrin-selenium A (Gibco). Buňky jsme ještě před diferenciací 

charakterizovali pomocí průtokové cytometrie, přičemţ jsme u nich sledovali tyto povrchové 

znaky - CD29, CD44, CD45, CD90, CD105 a CD147. MSCs byly vysazeny v 2D prostředí 

(kultivační plastik) nebo v 3D prostředí (keramický nosič - ChronOS; kompozitní nosiče: 

hyaluronan/kolagen typu I/fibrin, kolagen typu I/hydroxyapatit, chitosan/kolagen typu I). Pro 

podporu osteogenní diferenciace jsme některý kultivační plastik potáhli adhezivními 

molekulami vitronektinu (0.1μg/cm
2
; 08-126; Millipore) a kolagenu typu I (10μg/cm

2
; C3867; 

Sigma-Aldrich). Diferencované MSCs byly v in vitro experimentech analyzovány 7., 14. a 21. 

den po přidání osteogenního nebo chondrogenního média [81, 77, 78, 79]. 

 

Nervové kmenové buňky izolované z potkaní míchy 

 

Diferenciace potkaních nervových kmenových buněk byla provedena na 4 komůrkových 

kultivačních sklíčkách potaţených pre-poly-D-lysinem (PDL; 100µg/ml; Sigma-Aldrich). 

Hustotu buněk jsme přizpůsobili na 5000 buněk/ml na komůrku, přičemţ diferenciační 

médium obsahovalo 5-10% FBS a kyselinu retinovou (10µM) a bylo prosté jiných mitogenů. 

Diferenciace probíhala 7-21 dnů [80]. 

  

3.3  Transplantace kmenových a progenitorových  buněk, buněk umístěných do 

syntetických nosičů a tkáňových štěpů  

 

Mezenchymové kmenové buňky 

 

Vhodnost MSCs pro terapii defektů růstových plotének, kostních defektů, kloubních 

chrupavek, vazů a menisků u lidí jsme testovali na zvířecích modelech (králík a miniaturní 

prase). Iatrogenní defekty růstových plotének distálních částí stehenních kostí u králíků (3,5 

mm x 12 mm) a prasat (6 mm x 16 mm) byly vytvořeny v celkové anestezii, přičemţ defekt 

růstové ploténky přesahoval 9% její plochy. Do defektů jsme implantovali kompozitní nosiče 

(hyaluronan/kolagen typu I/fibrin a chitosan/kolagen typu I) osazené alogenními nebo 

autologními MSCs krátkodobě stimulovanými do chondrogenní buněčné linie. U králíků byl 

zkoumán jen preventivní účinek kompozitních nosičů s MSCs, přičemţ v případě 

miniaturních prasat byl sledován preventivní i terapeutický účinek. Iatrogenní defekty 
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zátěţové části kloubní chrupavky pravého a levého kondylu stehenní kosti levé pánevní 

končetiny u prasat jsme vytvořili pomocí vrtáku s průměrem 6 mm, který byl zavrtán přes 

chrupavku a subchondrální kost do hloubky 12 mm. Do defektů byly umístěny kompozitní 

nosiče (30% chitosan s 0,5% kolagenem) osazené s alogenními MSCs (laterální kondyl) nebo 

samotné nosiče bez buněk (mediální kondyl). U králíků jsme vytvořili defekty kloubní 

chrupavky v podobném dizajnu avšak s menším rozsahem lézí. Kostní defekty u králíků a 

prasat byly vytvořeny na femorální diafýze v celém průběhu kosti, přičemţ vyseknuté části 

kostí (1-2 cm) jsme nahradili kompozitními (kolagen typu I/hydroxyapatit) nebo keramickými 

(ChronOS) nosiči osazenými autologními MSCs (diferencované 2-3 týdny v osteogenním 

médiu). Kost s nosičem pak byla fixována pomocí LPC (Locking compression plate; Synthes) 

ploténky spolu s fixačními šrouby a intramedulárním hřebem. Experimenty s defekty menisků 

a vazů se v současné době provádějí, přičemţ pro transplantaci budou pouţity kompozitní 

materiály osazené nebo neosazené autologními MSCs [77, 78, 79, 82, 83].   

 

Nervové kmenové buňky 

 

Lidské spinální kmenové buňky (HSSC – human spinal stem cells) byly připraveny ve firmě 

Neuralstem INC. Byly izolovány z krční a horní torakální části míchy osmi-týdenního 

lidského embrya (abort). Linie buněk s názvem „566RSC“ určená k transplantacím byla 

připravena pomocí jediného epigenetického faktoru a to bFGF. Pro samotnou transplantační 

studii jsme pouţili jen buňky na ≥ 16 pasáţi zaslané firmou Neuralstem INC. zamraţené 

v tekutém dusíku. Buňky byly po rozmraţení dvakrát promyty v DMEM mediu (37°C). 

Ţivotnost buněk jsme stanovili pomocí trypanové modři, přičemţ počet ţivých buněk se 

pohyboval mezi 80-90%. Pro studii bylo pouţito 14 miniaturní prasat (18-23 kg). Zvířata jsme 

rozdělili na 3 skupiny. Skupinu A (n=4) tvořila zvířata, kterým bylo aplikováno celkem 10 

injekcí (5 na kaţdou stranu míchy) ve stejném objemu (2 μl) se vzrůstajícím počtem buněk na 

injekci (2 500; 5 000; 10 000; 50 000; 100 000). Prasatům ve skupině B (n=4) jsme injikovali 

10 transplantátů (5 na kaţdou stranu míchy) se vzrůstajícím počtem buněk v jedné injekci (2 

500; 5 000; 10 000; 50 000; 100 000) a rovněţ ve zvyšujícím se objemu (2, 4, 6, 8 a 10 μl). 

Skupinu C (n=6; 5 bilaterálních injekcí; objem 6 μl; 30 000 buněk) jsme transplantovali aţ po 

kompletizaci výsledků ze skupin A a B, přičemţ nás zajímala lokální reakce a poškození 

míšní tkáně po injekcích a distribuce transplantovaných buněk. Všechny injekce byly 

zavedeny do lumbální míšní oblasti (L2-L5), do hloubky 2,5 mm od povrchu míchy 
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(intermediální zóny laminy VII), přičemţ injekce byly od sebe vzdálené přibliţně 1-1,5 mm. 

Trvání jedné injekce bylo cca 60 sekund, po které následovala 2 minutová pauza před 

vytaţením jehly z místa injekce. Aplikaci buněk jsme prováděli pomocí mikro-injektoru 

(Stoelting) připevněného k 3 dimenzionálnímu manipulátoru (M325; WPI, Sarasota, FL, 

USA). Pro zabránění odvrţení xenotransplantátů byla miniaturním prasatům aplikována 

imunosupresivní látka - takrolimus (Prograf®; 0,025 mg/kg/12h) [84].   

 

Rohovkové transplantáty 

  

Pro transplantační studii jsme pouţili 15-25 kg těţká miniaturní prasata ve věku 4-6 měsíců. 

Recipienti a také donoři z nesouvisejícího kříţení byli z různých línií prasat (bílá a černá 

miniaturní prasata). Odběry a přenosy rohovkových transplantátů jsme prováděli u 

miniaturních prasat v celkové anestezii. Po označení transplantované části rohovky (příjemci) 

pomocí trepanátoru s průměrem 7 mm, jsme penetrovali přední komoru pomocí 15 - úhlového 

noţe. Rohovka pak byla vyříznutá pomocí Vannasových nůţek. Podobně byla vyříznutá 

rohovka u dárců (průměr 7,25 mm) a umístěná do fyziologického roztoku. Pak jsme 

transplantáty přenesli do lůţek příjemců a přišili pomocí pokračujícího stehu (10-0 Ethilon, 

Ethicon). Po transplantaci bylo oko ošetřeno oční antibiotickou mastí (Ophtalmo-Framykoin, 

Zentiva) [85].   

  

3.4  Hodnocení transplantovaných buněk a jejich vlivu in vivo a in vitro 

 

Mezenchymové kmenové buňky 

 

V iatrogenních defektech růstových plotének (králíků a miniaturních prasat) byly MSCs 

vizualizované pomocí magnetické rezonance (in vivo). Pro tento účel jsme buňky značili 

pomocí nano-částic oxidu ţeleza (Resovist; 0,5 mmol Fe/ml; Schering) během posledních 3 

dnů kultivace. Zvířata byla dvakrát vyšetřována pomocí magnetické rezonance (MRI) pro 

minimalizaci artefaktů z postoperačních hematomů. Poprvé 3 týdny po transplantaci a 

podruhé na konci experimentu tj. v čase eutanazie, přičemţ transplantáty se zobrazovaly jako 

hyposignální oblasti. Částice ţeleza (Resovist) inkorporované v cytoplazmě 

transplantovaných buněk byly detekovány také ex vivo pomocí Pearlsovy reakce (barvení 

Berlínskou modří) na histologických řezech transplantátů. Pro detekci valgózních deformací a 
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změn délky kostí, jako důsledek poškození růstových plotének, jsme pouţili radiologické 

vyšetření. Zvířata byla radiologicky vyšetřována při prvním chirurgickém zákroku (odběr 

kostní krve) a pak při eutanazii zvířat. Měření délky stehenních kostí a uhlů valgózních 

deformit jsme prováděli z rentgenových snímků zhotovených v kranio-kaudální projekci. Pro 

histologickou vizualizaci transplantovaných MSCs v místě iatrogenních defektů růstových 

plotének, kloubních chrupavek, kostí, vazů a menisků jsme pouţívali značení lipofilním 

fluorescenčním barvivem (CM-DiI; Invitrogen), které se váţe na cytoplazmatickou membránu 

buněk. Pro posouzení kvality nově vytvořené tkáně z transplantovaných nosičů osazených 

MSCs v místě lézí byly pouţity standardní histologické a imunohistologické techniky 

(přehledné histologické barvení hematoxylinem-eozinem, imunohistochemická detekce 

kolagenu typu II, PAS reakce) [79, 82, 83].     

 

Nervové kmenové buňky 

 

Tři dny před usmrcením jsme miniaturním prasatům denně aplikovali intravenózně BrdU (100 

mg/kg i.v.) pro post mortem detekci dělících se buněk v místech transplantátů. Zvířata byla 

v celkové anestezii celotělově propláchnuta heparinizovaným PBS a 4% paraformaldehydem. 

Po 24 hodinové fixaci míchy v roztoku 4 % paraformaldehydu byla část míchy s transplantáty 

vyšetřena magnetickou rezonancí (7-T; 100 μm řezy) a z jednotlivých projekcí byl sestrojen 

kvantitativní třídimenzionální obraz (AMIRA software, Mercury Computer Systems). Tento 

počítačový obraz jsme pouţili na výpočet objemu a povrchu jednotlivých transplantátů. Po 

vyšetření magnetickou rezonancí a následné kryo-protekci ve vzestupných koncentracích 

sacharózy (10-20-30%) byly míchy nakrájeny na 10-40 μm řezy. Tyto řezy jsme 

imunohistochemicky obarvili pouţitím 5 specifických lidských protilátek (hMOC, hNUMA, 

hNSE – human Neuron-Specific Enolase, SYN1 – Synapsin 1, SYN2 – Synapsin 2). Jako 

další primární protilátky ve studii byly pouţity také pro člověka nespecifické protilátky proti 

DCX, MAP2 (Microtubule-Associated Protein 2) a GFAP. Jedině u dvou lidských 

specifických protilátek (hMOC – human neural cell adhesion molecule a hNUMA – human 

specific Nuclear Marker) nebyla zjištěna ţádná zkříţená pozitivita s hostitelskou tkání. 

Primární protilátky jsme fluorescenčně detekovali pomocí sekundárních-konjugovaných 

protilátek (goat anti-rat, goat anti-rabbit, goat anti-mouse; Alexa 488, 594, 680; ředění 

1:250; Invitrogen). Obarvené řezy byly analyzovány pomocí fluorescenčních mikroskopů 

opatřených kamerovými systémy (Leica a Olympus). Ko-lokalizaci buněk jsme sledovali 
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pomocí fluorescenčního konfokálního mikroskopu (FluoView 1000; Olympus). Celkový 

počet transplantovaných buněk (hNUMA pozitivních buněk) byl určen pomocí 

stereologického, nezaujatého a systematického výběru. Pro stereologickou analýzu jsme 

pouţili kaţdý desátý řez, přičemţ buňky byly počítány pomocí Leica DMLB mikroskopu 

s olejovým objektivem (100x) a numerickou aperturou 1,3. Celkový počet transplantovaných 

buněk jsme počítali pomocí rovnice N = Q x 1/hsf x 1/asf x 1/ssf (N = celkový počet 

pozitivních jader; Q = součet počítaných buněk; hsf = výška zkoumané části; asf = plocha 

zkoumané části; ssf = počet řezů zkoumané části) [84].   

 

Rohovkové transplantáty          

 

Účelem studie bylo sledovat vliv různých typů imunosupresivní terapie na odhojení 

rohovkových transplantátů. Zvířata jsme rozdělili na čtyři skupiny: 1) neléčená miniaturní 

prasata, kterým byla pouze transplantovaná rohovka (alotransplantát); 2) neléčená riziková 

zvířata (recipienti), kterým byla navozena vaskularizace rohovky 3 týdny před její 

transplantací (čtyři intrastromální nylonové stehy); 3) riziková miniaturní prasata (pre-

vaskularizace rohovky pomocí stehů), která po transplantaci rohovky byla lokálně léčena 

prednizonem (0,6mg/aplikaci; Ultracortenol; Novartis); 4) riziková miniaturní prasata (pre-

vaskularizace rohovky pomocí stehů), která po transplantaci rohovky byla celkově (perorálně) 

léčena kombinací prednizonu (1mg/kg/den; Zentiva), cyklosporinu A (5mg/kg/den; Equoral; 

Ivax) a mykofenolátu mofetilu (300mg/m
2
 povrchu těla/den; CellCept; Roche). Odvrţení 

transplantátů bylo sledováno po dobu 65 dnů a hodnoceno kaţdý druhý den makroskopicky 

(opacifikace) a jednou týdně v celkové anestezii operačním mikroskopem (stupnice 

neprůhlednosti rohovky od 0 po 4). Stupeň 2 a více jsme povaţovali za odvrţení 

transplantátu. Pro hodnocení transplantátů u všech skupin miniaturních prasat byla pouţita 

také histologická analýza [85]. 
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5 KOMENTÁŘ K PUBLIKACÍM SOUVISEJÍCÍM S TÉMATEM 

DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

5.1 Chondrogenní potenciál alogenních mezenchymových kmenových buněk 

transplantovaných bez imunosuprese k regeneraci defektů růstové chrupavky u králíků 

Chondrocytic Potential of Allogenic Mesenchymal Stem Cells Transplanted without 

Immunosuppression to Regenerate Physeal Defect in Rabbits. 

Gál P., Nečas A., Plánka
 
L., Kecová

 
H., Křen L., Krupa P., Hlučilová J., Usvald D.  

Acta Veterinaria Brno 2007, 76: 265-275. 

 

Tato publikace prezentuje výsledky in vivo studie prováděné na Novozélandských králících. 

Cílem experimentu bylo rozvinout výsledky předcházející studie [86], která dokázala 

prospěšnost pouţití autologních mezenchymových buněk v kombinaci s novým typem 

kompozitního nosiče v prevenci (transplantace buněk s nosičem ihned po vytvoření defektu) 

vzniku kostního můstku. Rozdíl mezi studiemi byl v typu pouţitých buněk, přičemţ namísto 

autologních MSCs jsme v tomto experimentu pouţili alogenní MSCs. Pro studii bylo pouţito 

32 králíků ve věku 7 týdnů (2,25±0,24 kg). Králíkům jsme vytvořili iatrogenní defekty (3,5 x 

12 mm) odvrtáním laterální části distální růstové zóny pravých a levých femurů přesahující 

9% růstové ploténky, které měly za následek vznik kostních můstků. MSCs pouţité k osazení 

nosičů jsme izolovaly z kostní krve, přičemţ 3 poslední dny kultivace byly do kultivačního 

média přidávány nano-částice oxidu ţeleza (Resovist; 0,5 mmol Fe/ml; 1μl/ml). Ty slouţily 

k značení transplantovaných kmenových buněk a jejich pozdější detekci in vivo pomocí 

magnetické rezonance. Pro pozdější histologickou vizualizaci MSCs jsme pouţili 

fluorescenční barvivo CM-DiI (Invitrogen; 5μg/2,5 ml). Chondrogenní stimulace 

mezenchymových kmenových buněk bylo dosaţeno jejich krátkodobou (30 minut) kultivací 

v kultivačním mediu obohaceném o TGF β1 (100 ng/ml), kyselinu L-askorbovou (50 μg/ml), 

dexametazon (100 nM) a inzulin-transferin selenium A (1%). Do defektů pravých femurů 

byly ihned po jejich vzniku implantovány kompozitní nosiče (hyaluronát/kolagen typu 

I/fibrin; 3,5 x 10 mm; gelová konzistence) s chondrogenně indukovanými MSCs (2,9 x 10
6
) a 

levé femury slouţily jako kontrolní (bez nosiče a buněk). Pro uzavření místa transplantace byl 

pouţit bio-keramický materiál z β-trikalcium fosfátu (ChronOS; Synthes; 3,5 x 2 mm). 

Výsledkem experimentu bylo signifikantní (p=0.001) prodlouţení délky (průměrně o 0,09 
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cm) a zmenšení valgózních deformit (průměrně o 2,5°) pravých femurů, ve kterých jsme 

vytvořený defekt ošetřili MSCs s nosičem v porovnání s kontrolními femury. 15% králíků (5 

kusů z 32) nemělo přítomnou hypointenzivní oblast v transplantovaném místě po 4 měsících 

(MRI). Při histologickém hodnocení jsme v místě transplantace u těchto králíku nedetekovali 

ani značené buňky (CM-DiI, Pearlsová reakce). U většiny (85%) králíků byla po 4 měsících 

v transplantovaných místech zjištěna nově se tvořící hyalinní chrupavka vzniklá ze značených 

MSCs pozitivních na CM-DiI. U ţádného králíka jsme nepozorovali ţádnou neţádoucí 

lokální reakci v podobě lymfocytární infiltrace poukazující na rejekci transplantátu. Výsledek 

studie dokazuje, ţe pouţití alogenních MSCs v kombinaci s vhodným nosičem můţe být 

vhodnou alternativou k pouţití autologních MSCs pro prevenci vzniku kostních můstků a to i 

bez pouţití imunosuprese. V diskusi je pojednáváno o imunomodulačních a 

imunosupresivních účincích MSCs v jiných studiích, které mohou vysvětlit absenci rejekcí 

alotransplantátů u králíků v našem experimentu. 

 

5.2 Alogenní a autologní transplantace mezenchymových buněk v léčbě kostních můstků 

králíků  

Allogeneic and autogenous transplantations of MSCs in treatment of the physeal bone bridge 

in rabbits. 

Plánka L., Gál P., Kecová H., Klíma J., Hlučilová J., Filová E., Amler E., Krupa P., Křen L., 

Srnec R., Urbanová L., Lorenzová J., Nečas A.  

BMC Biotechnology 2008 Sep 12; 8: 70. 

 

V této studii jsme se opět zaměřili na hodnocení potenciálního účinku mezenchymových 

kmenových buněk v kombinaci s novým typem nosiče v terapii defektů růstových plotének na 

králících. Porovnávali jsme vliv autologních a alogenních MSCs, přičemţ nás zajímal 

především jejich terapeutický účinek (ne preventivní) po vytvoření kostního můstku. Pro tuto 

in vivo studii bylo pouţito 26 Novozélandských králíků (14 samic a 12 samců) ve věku 5 

týdnů (čas odběru kostní krve). Zvířata jsme rozdělili do dvou skupin. Oběma skupinám 

králíků jsme vytvořili iatrogenní defekty (3,5 x 12 mm) odvrtáním laterální části distální 

růstové zóny pravých a levých femurů přesahující 9% růstové ploténky, které měly za 

následek vznik kostních můstků. Po třech týdnech od způsobení defektů byly pravé femury 

léčeny pomocí kompozitního nosiče (hyaluronát/kolagen typu I/fibrin; 3,5 x 10 mm; gelová 

konzistence) osazeného chondrogenně stimulovanými autologními (skupina A, 11 kusů 
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králíků) nebo alogenními (skupina B, 15 kusů králíků) mezenchymovými buňkami (2 x 10
6
 

buněk/nosič), přičemţ levé femury jsme ponechali jako kontrolní bez léčení. Pro uzavření 

místa transplantace byl pouţit bio-keramický materiál z β-trikalcium fosfátu (ChronOS; 

Synthes; 3,5 x 2 mm). Metodika kultivace, chondrogenní stimulace a značení buněk byla 

shodná s předešlou studií. Přítomnost transplantovaných buněk a terapeutický účinek nosičů 

s MSCs byl hodnocen z magnetických rezonancí (3 týdny a 4 měsíce po transplantaci), 

rentgenologického vyšetření (před a 4 měsíce po transplantaci) a histologických nálezů (post 

mortem). Pomocí magnetické rezonance jsme u všech zvířat zjistili hyposignální oblast 

v místě transplantace, kterou způsobily nano-částice oxidu ţeleza v značených MSCs (viz. 

příloha str. P19, obr. 1). Rentgenologickým vyšetřením byl také zjištěn signifikantní 

terapeutický účinek jak autologních, tak i alogenních MSCs v kombinaci s nosičem. 

Morfometrickými měřeními jsme na pravých femurech králíků detekovali prodlouţení jejich 

délky (v skupině A o 0,50±0,04 cm; v skupině B o 0,43±0,01 cm) a menší stupeň valgózní 

deformity (v skupině A o 4,45±1,86°; v skupině B o 3,66±0,95°) oproti levým kontrolním 

femurům. Zajímavé bylo, ţe mezi pravými femury ve skupině A a B nebyl zjištěn 

signifikantní rozdíl ani v délce femurů (p=0,495) a ani v úhlu jejich valgózních deformit 

(p=0,1597). Histologickou a histochemickou analýzou jsme potvrdili ve všech případech a 

v obou skupinách přítomnost nově vznikající hyalinní chrupavky (hematoxylin-eozin; PAS 

reakce; detekce kolagenu typu II) a transplantovaných buněk (fluorescenční barvivo CM-DiI; 

detekce resovistu v MSCs Pearlsovou reakcí – barvení Berlínskou modří) v místě 

transplantovaných nosičů (viz. příloha str. P20, obr. 3 a 4). Naopak v levých kontrolních 

femurech byl po iatrogenním defektu růstové ploténky vytvořen kostní můstek (viz. příloha 

str. P19, obr. 2). Nepozorovali jsme ani ţádné histologické znaky odvrhnutí alogenních 

transplantátů. V diskuzi jsou analyzovány potenciální moţnosti nové léčby defektů růstových 

plotének pomocí kmenových buněk v klinické praxi a také vhodnost pouţitých metodik 

v studii. Závěrem můţeme konstatovat, ţe pouţití MSCs či uţ autologních nebo také 

alogenních spolu s vhodným nosičem by mohlo korigovat vzniklé patologické změny po 

defektech růstových plotének u dětí.  

 

5.3 Použití alogenních kmenových buněk v prevenci vytvoření kostního můstku u 

miniaturních prasat  

Use of allogenic stem cells for the prevention of bone bridge formation in miniature pigs. 



  
 

30 
 

Plánka L., Nečas A., Srnec R., Raušer P., Starý D., Jančář J., Amler E., Filová E., Hlučilová 

J., Křen L., Gál P.  

Physiological Research 2009; 58(6): 885-893. 

 

Předmět této publikace navazuje na výsledky studií uskutečněných na Novozélandských 

králících. Cílem experimentu bylo potvrdit prospěšnost pouţití alogenních mezenchymových 

buněk v kombinaci s novým typem kompozitního nosiče v prevenci (transplantace ihned po 

vytvoření defektu) vzniku kostního můstku na miniaturním praseti jako preklinickém modelu. 

V studii jsme pouţili 10 miniaturních prasat (2,5-3 měsíce; 14,4±3,2 kg) a na rozdíl od králíků 

také nový typ nosiče (houbovitá konzistence) na bázi 0,5% kolagenu a 30% chitosanu, který 

byl v podobě nano- a mikro-vláken [87]. Tyto nosiče mají vhodné biologické a 

biomechanické vlastnosti a komunikující póry o velikosti 100 μm. Buňky jsme izolovali 

z kostní krve, přičemţ jejich kultivace, značení a chondrogenní stimulace byla identická jako 

u předcházejících publikací prováděných na králících. Buňky byly také charakterizovány na 

povrchové markéry MSCs (CD29, CD44, CD90, CD105, CD147). V celkové anestézii jsme 

miniaturním prasatům udělali laterální artrotomie a do distálních částí femurů jsme vyvrtali 

defekty přesahující 9% růstové ploténky (6 x 15 mm). Do defektů levých femurů jsme 

transplantovali nosiče osazené stimulovanými buňkami (2 x 10
6
/nosič) a pravé femury 

slouţily jako kontrolní bez ošetření. Pozitivní účinky transplantací a přítomnost 

transplantovaných buněk byly hodnoceny z radiografů – (v den transplantace a 4 měsíce po 

transplantacích) a histologických preparátů (post mortem). Více jak 95% MSCs pouţitých pro 

transplantace bylo pozitivních na CD29, CD44 a CD90. Naopak exprese znaků CD105 a 

CD147 byla nízká. Měřením délky kostí a valgózních deformit jsme zjistili, ţe růst femurů 

miniaturních prasat s transplantovanými nosiči a alogenními MSCs byl větší (0,56±0,14 cm) 

jak u femurů bez ošetření (0,14±0,3 cm). U femurů s transplantáty jsme také naměřili menší 

úhel deformit (0,78±0,3°) na rozdíl od kontrolních femurů (3,2±2,5°). Rozdíly v délce kostí a 

úhlu valgózních deformit byly signifikantní (p=0,018). V místech defektů jsme zjistili 

přítomnost hyalinní chrupavky (kolagen typu II – 90%; PAS barvení – 90%) (viz. příloha str. 

P27, obr. 1). Mimo jiné 90% novo-tvořených chondrocytů mělo v cytoplazmě přítomná 

granula ţeleza detekovaná Berlínskou modří (viz. příloha str. P27, obr. 2) a 80% těchto 

chondrocytů bylo fluorescenčně značených CM-DiI, coţ dokazuje jejich původ 

z transplantovaných MSCs. V kontrolních (neošetřených) lézích jsme ve všech případech 

pozorovali přítomnost kostního můstku (viz. příloha str. P27, obr. 3). V diskuzi jsou 
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vyzdvihnuty výhody miniaturních prasat jako velkého zvířecího modelu, především 

fyziologická podobnost lidem. Dále bylo pojednáváno o výhodách nového typu nosiče na bázi 

kolagenu a chitosanu, o moţných příčinách nízké exprese některých CD znaků 

transplantovaných buněk a vhodnosti pouţitých metodik. Závěrem můţeme říci, ţe 

chondrogenně stimulované MSCs spolu s novým typem nosiče transplantované do místa 

iatrogenních defektů in vivo diferencovaly převáţně do chondrocytů, přičemţ zamezily tvorbě 

kostního můstku, který je hlavní příčinou vzniku angulárních deformit a zastavení růstu 

dlouhých kostí u zvířat a lidí.        

 

5.4 Srovnání preventivní a terapeutické transplantace alogenních mezenchymových 

buněk při hojení defektů distální růstové chrupavky femuru u miniaturních prasat  

Comparison of Preventive and Therapeutic Transplantations of Allogeneic Mesenchymal 

Stem Cells in Healing of the Distal Femoral Growth Plate Cartilage Defects in Miniature 

Pigs.  

Plánka L., Starý D., Hlučilová J., Klíma J., Jančář J., Křen L., Lorenzová J., Urbanová L., 

Crha M., Srnec R., Dvořák M., Gál P., Nečas A.  

Acta Veterinaria Brno 2009, 78: 293-302.   

 

Studie popsaná v tomto článku přímo navazuje na předešlou publikaci popisující pozitivní 

efekt alogenních transplantátů na prevenci patologických jevů po poranění růstových plotének 

u miniaturních prasat. Mimo jiné je vyvrcholením sledu experimentů týkajících se prevence a 

terapie kostního můstku po iatrogenním poškození růstové ploténky na králících a 

miniaturních prasatech. Jak uţ z názvu práce vyplývá, cílem experimentu bylo porovnat 

preventivní a terapeutický přístup v léčbě poranění růstových plotének. Ve studii jsme pouţili 

20 miniaturních prasat (3 měsíce; 11±2,7 kg), které jsme rozdělili na skupinu A (10 ks; 

preventivní transplantace nosiče s alogenními buňkami ihned do vytvořeného defektu) a 

skupinu B (10 ks; terapeutická transplantace nosiče s alogenními buňkami 4 týdny po 

vytvoření defektu do odvrtaného kostního můstku). Metodický přístup v izolaci, kultivaci, 

chondrogenní stimulaci a značení buněk jako i druh pouţitého nosiče (0,5% kolagen + 30% 

chitosan) byl stejný jako v předcházející studii na miniaturních prasatech. Imunofenotypizací 

jsme zjistili podobnou expresi CD znaků transplantovaných MSCs jako v předcházejícím 

experimentu (98% buněk pozitivních na CD29, CD44 a CD90; niţší pozitivita na CD105 a 

CD147). Do distálních částí růstových plotének femurů byly vyvrtány defekty o rozměrech 6 
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x 16 mm, přičemţ do defektů levých femurů (skupina A) jsme bezprostředně transplantovali 

nosiče (6 x 10 mm) osazené chondrogenně stimulovanými alogenními MSCs (3 x 10
6
). 

Defekty v pravých femurech zůstaly neošetřené. Ve skupině B jsme prasatům způsobili stejné 

defekty (6 x 16 mm), přičemţ se během 4 týdnů nechaly vytvořit kostní můstky. Ty jsme 

v levých femurech odvrtali 9 mm vrtákem do hloubky 20 mm a léčili transplantovanými 

nosiči s MSCs (2 nosiče; 6 x 10 mm; 3 x 10
6
 buněk/nosič), naopak v pravých stehenních 

kostech jsme je ponechali neléčené podobně jako v skupině A. Pouţitím preventivních 

transplantací se potvrdily výsledky předešlé studie na miniaturních prasatech, přičemţ po 4 

měsících od transplantací ošetřené femury (s transplantáty) byly průměrně o 0,56 cm delší neţ 

kontrolní (P=0,00006) a měly průměrně jen 0,78° valgózní deformitu (kontrolní průměrně 

3,7°). Naopak terapeutická transplantace nepřinesla signifikantní léčebný efekt (femury po 

transplantaci delší jen o 0,14 cm; a valgózní deformita 0,6° v porovnání s 2,1° kontrolní; 

P=0,586). U většiny miniaturních prasat jsme v místech transplantací (preventivní nebo 

terapeutické) detekovali nově vznikající hyalinní chrupavku, přičemţ 90% přítomných buněk 

bylo pozitivních na kolagen typu II. Jen u dvou zvířat ze skupiny A a jednoho ze skupiny B 

jsme v místech transplantací nepozorovali CM-DiI značené buňky. V defektech kontrolních 

femurů byly ve všech případech vytvořené kostní můstky detekované histologicky. Ze studie 

vyplývá, ţe preventivní transplantace alogenních MSCs do defektu růstové zóny femuru se 

jeví jako lepší v porovnání s terapeutickou transplantací MSCs do místa vzniklého kostního 

můstku (růst kostí do délky). V diskuzi byla podpořena pouţitá metodika citacemi prací 

jiných autorů, odůvodněná chondrogenní stimulací MSCs a navrţena potenciální moţnost 

klinického vyuţití preventivní léčby defektů růstových plotének s moţností pouţití 

alogenních MSCs získaných z tkáňových bank.    

     

5.5 Kvalita nově se tvořící chrupavčité tkáně v defektech kloubních chrupavek po 

transplantaci mezenchymových kmenových buněk v kombinaci s kompozitním nosičem 

na bázi kolagenu I s mikro- a nanovlákny chitosanu 

Quality of newly formed cartilaginous tissue in defects of articular surface after 

transplantation of mesenchymal stem cells in a composite scaffold based on collagen I with 

chitosan micro- and nanofibres.  

Nečas A., Plánka L., Srnec R., Crha M., Hlučilová J., Klíma J., Starý D., Křen L., Amler E., 

Vojtová L., Jančář J., Gál P.  

Physiological Research 2010; 59(4): 605-614. 
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Tato publikace prezentuje výsledky, které navazují na předcházející experimenty s růstovou 

ploténkou. Splňuje také základní cíle projektu ministerstva školství, tělovýchovy a mládeţe, 

který se snaţí o vyuţití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými 

buňkami v léčbě chorob postihujících lidské tkáně derivované z mezodermu a to chrupavku, 

kost, vazy a menisky. Úlohou této studie bylo hodnotit kvalitu nově se formující tkáně 

v iatrogenních defektech kloubní chrupavky miniaturních prasat, do kterých jsme 

transplantovali kompozitní nosiče osazené alogenními MSCs nebo samotné nosiče bez buněk 

a porovnávat ji s kvalitou tkáně vznikající po klinicky uţívané metodě „mikrofraktury“ pro 

ošetření kloubních defektů. Do studie bylo zařazeno 20 prasat (5-7 měsíců; 18±4 kg). U deseti 

z nich jsme na levém kolenním kloubu vytvořili 4 iatrogenní defekty (6 x 12 mm; 2 na 

zátěţové ploše povrchu kloubu – na mediálním a laterálním femorálním kondylu; 2 na 

nezátěţové ploše povrchu kloubu – na mediální a laterální straně sulcus trochlearis ossis 

femoris), které zasahovaly přes celou tloušťku chrupavky aţ do subchondrální kosti. Dva 

defekty (zátěţová a nezátěţová plocha povrchu kloubu na mediálním kondylu) byly vyplněny 

pomocí press-and-fit metody nosiči (8 x 10 mm), které jsme pouţívali pro terapii 

poškozených růstových plotének u prasat (0,5% kolagen s 30% chitosanem v podobě mikro- a 

nanovláken), osazenými chondrogenně stimulovanými alogenními MSCs (3 x 10
6
). Dva 

defekty (zátěţová a nezátěţová plocha povrchu kloubu na laterálním kondylu) byly vyplněny 

pomocí press-and-fit metody samotnými nosiči (8 x 10 mm) bez buněk. U zbývajících deseti 

kontrolních prasat jsme na zátěţové ploše laterálního kondylu femuru udělali cirkulárním 

skalpelem defekt o průměru 6 mm a subchondrální kost byla poškozena metodou 

mikrofraktury (mikropicking). Izolace, kultivace, chondrogenní stimulace a značení MSCs 

bylo shodné s předcházejícími experimenty. Zvířata byla utracena 16 týdnů po vytvoření a 

ošetření defektů, přičemţ povrch chrupavky v místě léze byl hodnocen makroskopicky a 

histologické řezy z místa iatrogenních defektů jsme obarvili hematoxylinem-eozinem, PAS 

(Periodic Acid-Schiff) reakcí a imunohistochemicky protilátkou pro detekci kolagenu typu II.  

Pro hodnocení kvality nově vznikající chrupavky bylo pouţito modifikované skóre (místo 

barvení safraninem O, jsme pouţili PAS reakci), které kombinuje výsledky histologických a 

imunohistochemických analýz [88; 89] (viz. příloha str. P47, tab. 1). Původ chondrocytů 

v defektech byl potvrzen fluorescenčně barvením MSCs pomocí CM-DiI. V skupině 

s transplantovanými nosiči, které byly osazeny chondrogenně stimulovanými MSCs, měla 

nově vytvořená chrupavka u 60 % prasat hladký povrch bez erozí, fisur a osteofytů (0% ve 
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skupině s nosičem bez buněk a kontrolní skupině) (viz. příloha str. P48, tab. 2; viz. příloha str. 

P49, obr. 1). V modifikované klasifikaci podle O´Driscolla jsme místa lézí v skupině 

s osazenými nosiči (s MSCs) ohodnotili signifikantně (P<0,001) vyšším skóre (14,7±3,82) jak 

místa lézí v skupině s neosazeným nosičem (5,3±2,88) nebo ošetřená metodou mikrofraktury 

(5,2±0,64). Podobně dopadlo imunohistochemické hodnocení pozitivity na kolagen typu II 

v místech transplantací (viz. příloha str. P49, obr. 5). V 80 % nově vytvořených chrupavek 

v skupině s osazenými implantáty jsme pozorovali fluorescenčně značené buňky na CM-DiI 

(viz. příloha str. P49, obr. 4). V diskuzi bylo pojednáno o potřebě hledání nových způsobů 

terapie různých patologických stavů kloubních chrupavek, vhodnosti miniaturních prasat jako 

modelového zvířete a vhodnosti pouţitého typu nosiče. Závěrem můţeme konstatovat, ţe 

transplantace nového typu kompozitního nosiče osazeného před-diferencovanými alogenními 

MSCs do iatrogenního defektu v kloubním povrchu dalo převáţně vznik hyalinní chrupavce, 

přičemţ transplantace samotného nosiče bez buněk a ošetření klinicky pouţívanou metodou 

mikrofraktury mělo za následek vyplnění defektu fibrózní chrupavkou niţší kvality. 

 

5.6 Syntetické poly(aminokyselinové) hydrogely s inkorporovanými adhezivními peptidy 

a jejich využití pro tkáňové inženýrství 

Synthetic poly(amino acid) hydrogels with incorporated cell-adhesion peptides for tissue 

engineering.  

Studenovská H., Vodička P., Proks V., Hlučilová J., Motlík J., Rypáček F.  

Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2010 Aug; 4(6): 454-463. 

 

Pro tkáňové inţenýrství jsou stejně důleţité vhodné buňky tak jako jejich vhodný nosič, který 

by zabezpečil různé funkce. Proto naše laboratoř spolupracuje s kolegy z Ústavu 

makromolekulární chemie v Praze na vývoji a testováni nových typů nosičů z nejrůznějších 

biomateriálů. Cílem studie prezentované v této publikaci proto bylo hodnotit in vitro interakce 

nových modifikací polyaminokyselinových [PAAs – poly(α-amino acid)s] nosičů (hydrogelů) 

s MSCs izolovanými z miniaturních prasat. Biodegradovatelné hydrogely na 

polyaminokyselinovém základě jsou zkoumané jako potenciální nosiče pro implantáty do 

měkkých tkání především tkáně nervové. Jejich enzymatická degradace můţe být 

kontrolována pomocí ko-polymerizace nebo modifikace vedlejších řetězců. Kromě 

biodegradace musí být nosič atraktivní pro adhezi osazovaných buněk. Zkoumané hydrogely 

jsme proto modifikovali biomimetickými peptidy (ko-polymerizací z metakryloylátových 
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derivátů), přičemţ byly vybrány 2 sekvence: RGD (Arg-Gly-Asp) přítomná u lamininu a 

fibronektinu a YIGSR (Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg) přítomná v B1 řetězci lamininu schopná 

indukovat neuronální diferenciaci. Mezenchymové buňky byly pro studii vybrány na jedné 

straně pro jejich in vitro schopnost diferencovat do buněk podobných nervovým (neural-like 

cells) a na druhé straně pro jejich schopnost regenerovat nervovou tkáň in vivo (podpora 

proliferace a diferenciace nervových buněk, podpora růstu neuritů a oligodendrogliózy). 

Kovalentně sesíťované gely jsme vytvořili radikální ko-polymerizací metakryloylovaných 

polyaminokyselin (multifunkční makromonoméry; 80-90%) – poly[N
5
-(2-hydroxyetyl)-L-

glutamín-stat- L-alanín-stat-metakryloyllizín] a metakrylovaných monofunkčních monomérů 

(10-20%)– 2-hydroxyetyl metakrylát (HEMA) pomocí 2,2´-azobisizobutyronitril (AIBN) jako 

iniciátoru (viz. příloha str. P57, obr. 2). Morfologie syntetizovaných nosičů byla určena 

vysokotlakou LV-SEM (Low-Vacuum Scanning Electron Microscopy). MSCs byly izolovány 

z 6 měsíčního miniaturního prasete, přičemţ pro všechny testy jsme pouţívali 

kryoprezervované buňky na 3. pasáţi. Ţivotnost a proliferaci MSCs (5 x 10
4
 buněk) na 

povrchu syntetizovaných nosičů jsme stanovili pomocí MTT testu. Cytoskeletální proteiny 

adherovaných buněk byly analyzovány imunofluorescenčně pomocí protilátek proti β-

tubulinu, vinkulinu a F-aktinu. Adherenci buněk na nosiče jsme určili z počtu 

neadherovaných buněk. Mikrofotografie ukázaly, ţe syntézou vznikly nosiče s izotropní 

porozitou a rozměry pórů mezi 5-20 μm (viz. příloha str. P60, obr. 3). Po 4 hodinách kultivace 

buněk s nosiči jsme zjistili signifikantně vyšší adhezi MSCs na modifikované nosiče (RGD-

PAA a YIGSR-PAA) v porovnání s nemodifikovanými nosiči, přičemţ signifikantní rozdíl 

mezi modifikovanými nosiči nebyl zaznamenán. Tato lepší adheze a následně proliferace 

buněk na modifikovaných nosičích byla potvrzena i po 48 hodinách MTT testem, avšak 

buňky signifikantně lépe proliferovaly na nosičích s YIGSR sekvencí neţ na nosičích s RGD 

sekvencí (viz. příloha str. P61, obr. 4). Rozdíl mezi adhezí u těchto dvou modifikací nosičů 

v krátkodobé a dlouhodobé adhezní studii lze vysvětlit pomocí dynamiky různých typů 

integrinů exprimovaných na buňkách v průběhu kultivací, nebo pouţitím fetálního bovinního 

séra v dlouhodobé kultivaci. Buňky 4 hodiny po osazení u všech typů (nemodifikované i 

biomimeticky modifikované) nosičů měly dobrou cytoskeletální morfologii v porovnání se 

sklem potaţeným fibronektinem. Obě modifikační sekvence způsobily kvalitativně odlišnou 

fokální adhezi (barvení vinkulinem) v porovnání s fibronektinem (viz. příloha str. P62, obr. 

5). Závěrem můţeme říci, ţe nosiče připravené v této studii jsou hydrogely s vysokým 
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obsahem vody na bázi bio-degradovatelných polyaminokyselin s vynikajícími mechanickými 

vlastnostmi, které můţeme upravovat různým poměrem tuhé a vodné fáze. 

 

5.7 Osteogenní diferenciace mezenchymových buněk miniaturního prasete v 2D a 3D 

prostředí 

Osteogenic differentiation of miniature pig mesenchymal stem cells in 2D and 3D 

environment. 

Juhásová J., Juhás Š., Klíma J., Strnádel J., Holubová M., Motlík J.  

Physiological Research 2011; (přijato).  

 

Určení minimální délky in vitro diferenciace mezenchymových buněk do osteoblastů je 

kritickým faktorem pro experimentální transplantace diferencovaných autologních prasečích 

mezenchymových buněk do iatrogenních kostních defektů. Neméně důleţitá je také 

charakterizace a modulace markerů osteogenní diferenciace těchto mezenchymových 

kmenových buněk. Cílem této studie proto bylo charakterizovat diferenciaci prasečích 

mezenchymových buněk do osteoblastů na kultivačním plastiku (2D prostředí) nebo ve dvou 

typech nosičů (3D prostředí). Osteogenní diferenciaci v 2D prostředí jsme se také snaţili 

podpořit pomocí molekul extracelulární matrix (ECM), vitronektinu a kolagenu typu I. 

Mezenchymové buňky byly získány z mononukleární frakce kostní krve miniaturních prasat, 

která byla izolována pomocí denzitního gradientu. Adherentní MSCs jsme kultivovali při 

37°C a 5% CO2 v alfa-MEM mediu obohaceném o 10% fetálního bovinního séra a 

gentamicin. Na třetí pasáţi byly MSCs charakterizovány pomocí průtokové cytometrie, 

přičemţ byla zjištěna exprese povrchových znaků CD29, CD44, CD45, CD90, CD105 a 

CD147. Následně jsme MSCs vysadili na kultivační plastik (potaţený nebo 

nepotaţený molekulami ECM) nebo do dvou typů nosičů (plazma-alginátový a plazma nosič) 

a kultivovali v osteogenním (kontrolní médium + glycerol 2-fosfát, kyselina L-askorbová a 

dexametazon) nebo kontrolním médiu. Morfologie a konfluence MSCs na kultivačním 

plastiku byla hodnocena pomocí IncuCyte
TM

 zobrazovacího systému. Charakterizaci 

proteinových markerů osteogenní diferenciace MSCs – osteopontinu, osteokalcinu a 

osteonektinu jsme uskutečnili imunofluorescenčně nebo pomocí Western blotu. V průběhu 

osteogenní diferenciace byla depozita kalcia v monolayerech a osazených nosičích 

vizualizovaná pomocí barvení Alizarinovou červení. Aktivitu alkalické fosfatázy 

v kultivovaných nebo diferencovaných MSCs jsme detekovali kvantitativně. Produkce nově 
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se tvořící ECM v osazených plazma a plazma-alginát nosičích byla hodnocena pomocí 

barvení hematoxylinem-eozinem. Po třech týdnech osteogenní diferenciace jsme zjistili 

změnu tvaru MSCs z vřetenovitého na kuboidální (viz. příloha str. P88, obr. 1). Mimo jiné na 

kultivačním plastiku potaţeném molekulami ECM dosáhly MSCs mnohem dříve 98% 

konfluenci (57 hodin po vysazení) neţ buňky bez molekul ECM (89 hodin po vysazení), 

přičemţ signifikantní rozdíl v konfluencích byl detekován uţ 8 hodin po vysazení (viz. 

příloha str. P88, obr. 1). Ze stanovení DNA v těchto monolayerech vyplývá, ţe rozdíl 

v konfluencích byl způsoben spíše odlišnou adherencí a tvarem buněk (více polygonální tvar 

buněk) na potaţeném povrchu neţ lepší adherencí a proliferací. Kontrakce vytvořených 

plazma nosičů s MSCs byla částečně redukována přidáním alginátu (viz. příloha str. P88, obr. 

1). První depozita kalcia jsme pozorovali přibliţně po týdnu osteogenní diferenciace. Hlavní 

nevýhodou plazma a plazma-alginát nosičů bylo, ţe MSCs zalité v centru těchto nosičů byly 

neaktivní a nevytvářely vlastní ECM (viz. příloha str. P88-89, obr. 1, 2). V 2D i 3D prostředí 

(imunohistologicky i Western blotem) jsme zjistili sníţení exprese osteopontinu v průběhu 

osteogenní diferenciace (viz. příloha str. P90-91, obr. 3, 4). Kulminace signálu osteonektinu 

v 2D prostředí byla závislá na potaţení kultivačního plastiku vitronektinem a kolagenem typu 

I (viz. příloha str. P91, obr. 4). Nejvyšší aktivitu alkalické fosfatázy a imunofluorescenční 

signál osteokalcinu jsme detekovali po třech týdnech osteogenní diferenciace (bez vlivu 

prostředí nebo molekul ECM) (viz. příloha str. P90 a P92, obr. 3, tab. 1). Potaţení 

kultivačního plastiku molekulami ECM urychlilo osteogenní diferenciaci prasečích MSCs 

(exprese osteonektinu) (viz. příloha str. P91, obr. 4), přičemţ diferenciace v 2D a 3D prostředí 

probíhala podobně. V diskuzi byla naše studie porovnána s výsledky jiných autorů a bylo 

pojednáno především o rozdílech v expresi jednotlivých osteogenních markerů MSCs. 

Závěrem můţeme říci, ţe na základě výsledků naší studie (aktivita alkalické fosfatázy, 

depozita kalcia, osteogenní markery) navrhujeme jako optimální čas transplantace in vitro 

diferencovaných prasečích MSCs do uměle vytvořených experimentálních kostních defektů 

prasat mezi 10. a 21. dnem osteodiferenciace. 

 

5.8 Reakce ependymálních progenitorů na poranění míchy nebo zvýšenou fyzickou 

aktivitu u dospělého potkana 

Response of ependymal progenitors to spinal cord injury or enhanced physical activity in 

adult rat.  
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Číţková D., Nagyová M., Slovinská L., Novotná I., Radoňák J., Číţek M., Měchířová E., 

Tomori Z., Hlučilová J., Motlík J., Šulla I. Jr., Vanický I.  

Cellular and Molecular Neurobiology 2009 Sep; 29(6-7): 999-1013. 

 

Současné vědecké studie poukazují na přítomnost ependymálních nervových kmenových 

buněk v centrálním kanálu (CC – central canal) míchy, které by mohly být součástí terapie 

poranění míchy u lidí. Cílem studie prezentované v této publikaci proto bylo stanovit 

proliferační potenciál ependymálních progenitorů přítomných v míšním centrálním kanálu 

v reakci na patologický (kompresní poranění míchy, SCI) a fyziologický (zvýšená fyzická 

aktivita) podnět. Jako modelové zvíře jsme pouţili potkany kmene Wistar (samci; 300 g). U 

16 kusů potkanů bylo vytvořeno kompresní míšní poškození (Th8-9) pomocí nafouknutého 

balónku (11 µl; 5 minut, 2-French Fogarty katetr) zavedeného do dorzálního epidurálního 

prostoru. Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 12 samců, kteří byli operováni stejně, ale bez 

nafouknutí balónku a vytvoření SCI (sham operated). Motoriku zvířat jsme hodnotili před a 1, 

4, 7, 10 a 14 dní po operacích pomocí Basso-Beattie-Bresnahan (BBB) skóre (0-21 bodů), 

které bere v úvahu pohyb zadních končetin, pozici a stabilitu trupu, chůzi, koordinaci, 

pokládaní chodidel, vzdálenost prstů a polohu ocasu. Zvýšenou pohybovou aktivitu zvířat 

v druhém experimentu jsme zajistili pomocí běţeckého kolečka. Potkani byli v průběhu 2 dnů 

před experimentem adaptováni na běţecké kolečko a do studie byli zařazeni pouze jedinci, 

kteří dostatečně projevili zájem a schopnost v kolečku běhat. Cvičící skupinu tvořilo 16 

potkanů a kontrolní skupinu, bez běţeckého kolečka, 12 potkanů. U všech skupin pokusných i 

kontrolních potkanů (studie SCI i studie zvýšené fyzické aktivity) jsme dělící se míšní 

progenitory in vivo značili pomocí BrdU (5-bromo-2-deoxyuridin) a to denní intraperitoneální 

injekcí 10 mg BrdU aţ do doby usmrcení zvířat. Z izolovaných, fixovaných a 

kryoprotektovaných mích byly vyseknuty 1,2 cm oblasti (Th8-10), které byly rozděleny na 3 

kusy (0,4 cm) (viz. příloha str. P97, obr. 1).  Kaţdý kus míchy jsme nakrájeli na kryostatu (40 

µm řezy; 10 řezů/4 mm), přičemţ řezy byly reprezentativně rozděleny pro 

imunohistochemickou a imunofluorescenční analýzu BrdU pozitivních buněk a neurálních 

markerů (nezralé a zralé astrocyty - S-100b polypeptide; nezralé neurony - βIII tubulin; zralé 

neurony - NeuN; zralé astrocyty - GFAP; oligodendrocyty - NG2, O4, RIP). Některé řezy 

z experimentu poranění míchy jsme pouţili k vizualizaci poškozené bílé a šedé hmoty (Luxol 

Fast Blue barvení) (viz. příloha str. P99, obr. 3). Pro stereologickou kvantifikaci BrdU 

pozitivních buněk byl vybrán kaţdý 10. řez ze 4 mm úseku míchy (30 řezů/potkana). Z těchto 
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40 μm řezů jsme udělali 10 optických řezů pomocí softwaru (Ellipse) a motorizované-

kontrolované Z-osy (2 μm), přičemţ byl vytvořený sloţený obraz podrobený hodnocení (viz. 

příloha str. P98, obr. 2).  Balónem indukovaná kontuze míchy způsobila hemoragickou 

nekrózu šířící se radiálně a rostro-kaudálně a která vyústila v rozličně formovanou cystickou 

kavitu. Počet proliferujících BrdU značených ependymálních buněk se v průběhu času po SCI 

nebo začátku fyzické aktivity zvyšoval (viz. příloha str. P101, obr. 6; viz. příloha str. P102, 

obr. 9). Počet BrdU pozitivních buněk byl signifikantně nejvyšší 7 dní po poranění míchy, 

přičemţ postupně jejich počet klesal především kaudálně od místa léze (viz. příloha str. P101, 

obr. 7). Podobně u potkanů se zvýšenou fyzickou aktivitou jsme pozorovali signifikantní 

zvýšení BrdU pozitivních buněk jen 4. a 7. (maximum) den po jejím začátku. Nestin byl 

rapidně indukovaný v ependymálních buňkách centrálního kanálu 2-4 dny po poranění míchy 

s poklesem 7. a 14. den, přičemţ 14. den po poranění míchy byly dělící se buňky pozitivní na 

nestin a astrocytární markery (viz. příloha str. P104, obr. 12; viz. příloha str. P105, obr. 13-

14). V diskuzi byla naše studie porovnána s výsledky jiných autorů a bylo pojednáno 

především o osudu jednotlivých míšních progenitorů (parenchymálních a ependymálních) po 

poškození míchy a zvýšené fyzické aktivitě. Závěrem můţeme říci, ţe poranění míchy nebo 

zvýšená fyzická aktivita stimuluje endogenní ependymální buněčnou odezvu u dospělých 

potkanů, která vede ke zvýšené proliferaci a diferenciaci primárně do makroglie nebo buněk 

pozitivních na nestin. 

 

5.9 Obohacení potkaních oligodendrocytárních progenitorů pomocí magnetického 

sortování buněk 

Enrichment of rat oligodendrocyte progenitor cells by magnetic cell sorting.  

Číţková D., Číţek M., Nagyová M., Slovinská L., Novotná I., Jergová S., Radoňák J., 

Hlučilová J., Vanický I.  

Journal of Neuroscience Method 2009 Oct 30; 184(1): 88-94. 

 

Při poranění míchy in vivo dochází k diferenciaci endogenních progenitorů převáţně do 

astrocytů a oligodendroglie a jen malé populace mikroglie, bez schopnosti vytvářet nové 

neurony. Primární a sekundární změny po SCI indukují buněčnou smrt, demyelinizaci 

poškozených axonů a vytvoření kavity, která blokuje spontánní regeneraci. Jako jedna 

z efektivních léčebných strategií při poranění míchy by mohla být regenerace axonů a jejich 

opětovné propojení. To můţe být uskutečněno pomocí endogenní stimulace 
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oligodendrogliálních progenitorů nebo transplantace exogenních oligodendrocytů získaných 

efektivními selekčními strategiemi pro-oligodendrogliálních buněk. Cílem této studie proto 

bylo standardizovat technologii magnetického sortování v podmínkách in vitro pro optimální 

izolaci embryonálních spinálních oligodendrogliálních progenitorů u potkanů. Spinální 

neurální kmenové buňky jsme izolovali z 16 denních potkaních embryí (E16). Po odstranění 

cév a meningeálních obalů byla nervová tkáň mechanicky (Pasteurovou pipetou) a 

enzymaticky dezintegrovaná (papain a DNáza). Takto připravenou buněčnou suspenzi jsme in 

vitro kultivovali a diferencovali nebo magneticky sortovali. Z deseti fetálních mích (6 x 10
6
 

buněk) byli buňky centrifugované a rozsuspendované v MACS separačním pufru (70µl; 

Miltenyi Biotec, Německo). Po přidání 20 µl myší protilátky proti antigenu A2B5 

(monoclonal antimouse A2B5, IgM) značené super-magnetickými mikro-kuličkami jsme 

směs inkubovali 30 minut při 4°C. Po promytí v separačním pufru byla peleta buněk 

separována pomocí MiniMACS separační kolony, přičemţ pozitivní gliální frakce buněk 

(A2B5
+
) byla zachycena v koloně pomocí magnetu. Po trojnásobném proplachu kolony 

separačním pufrem (maximální zbavení se neznačených buněk) jsme kolonu odstranili 

z magnetického pole a opětovně vypláchli do nové zkumavky. Po zjištění počtu a ţivotnosti 

byly separované buňky kultivovány a diferencovány stejně jako neseparované buňky. 

Kultivačními a diferenciačními experimenty jsme dokázali, ţe magnetické sortování na A2B5 

pozitivitu (marker pro-oligodendroglie) umoţnilo získat větší mnoţství oligodendrogliálních 

progenitorů z heterogenní populace buněk a následně větší počet zralých oligodendrocytů (58-

61 %; MBP+ - Myelin Basic Protein, RIP+ - Receptor Interacting Protein) v porovnání 

s magneticky neseparovanou populací buněk (6-12 %) (viz. příloha str. P113, obr. 5). 

Neurosféry získané z A2B5 pozitivních buněk také bylo moţné kultivovat do více neţ 8. 

pasáţe, přičemţ produkovaly vysoké počty dalších neurosfér s vysokou expresí 

oligodendrogliálních markerů (viz. příloha str. P112, obr. 2, 3). V diskuzi bylo pojednáno o 

klinické potřebě získat dostatečný počet oligodendrocytů nebo neuronů pro potenciální 

buněčnou terapii pacientů s poraněním míchy, dále o moţných způsobech jak toho dosáhnout 

a o výhodách pouţití magnetické separace pro tyto účely. Závěrem můţeme říct, ţe 

magnetická separace můţe slouţit jako nástroj pro obohacení kultury nervových buněk o 

oligodendrogliální progenitory, které můţeme pouţít pro buněčnou terapii SCI u lidí. 

 

5.10 Analýza způsobu podání a reprodukovatelnosti intraspinálních transplantátů 

lidských míšních kmenových buněk u imunosuprimovaných miniaturních prasat 
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Analysis of dosing regimen and reproducibility of intraspinal grafting of human spinal stem 

cells in immunosuppressed minipigs.  

Usvald D., Vodička P., Hlučilová J., Procházka R., Motlík J., Strnádel J., Kuchařová K., Johe 

K., Marsala S., Scadeng M., Kakinohana O., Navarro R., Santa M., Hefferan M.P., Yaksh 

T.L., Marsala M.  

Cell Transplantation 2010; 19(9): 1103-1122. 

 

V současné době existuje mnoho prací popisujících transplantace různých typů buněk do 

míchy laboratorních zvířat s neurodegenerativním onemocněním (myši a potkani). Na druhé 

straně je jenom málo transplantačních studií, které by vyuţívaly velká zvířata (kočka, pes, 

miniaturní prase nebo primáti) a dostatečně podpořily výsledky získané na rodentech. Tato 

publikace proto prezentuje výsledky experimentu prováděného na miniaturních prasatech 

(rozměry míchy podobné člověku a cenová dostupnost v porovnání s primáty), který navazuje 

na předcházející studie prováděné na potkanech [90; 91]. Těmto potkanům byly po míšním 

ischemickém poškození aplikované lidské spinální neuronální prekurzory nebo plně 

postmitotické hNT neurony (neurony získané diferenciací z teratokarcinomových NT2 

buněk), přičemţ u nich došlo k signifikantnímu zlepšení neurologických funkcí. Cílem této 

studie proto bylo charakterizovat optimální dávkování, bezpečnost, přeţívání a diferenciaci 

lidských míšních kmenových buněk (HSSC – Human Spinal Stem Cells; Neuralstem Inc., 

MD, USA) po jejich aplikaci do bederní míchy miniaturních prasat s imunosupresí. 

Miniaturním prasatům obou pohlaví (18-23 kg) jsme nejprve v celkové anestezii zavedli 

centrální venózní katetr pro následnou imunosupresivní terapii (Takrolimus, Prograf®; 0,025 

mg/kg/12h). Následovalo upevnění zvířete do imobilizačního aparátu (viz. příloha str. P123, 

obr. 2). Po provedené laminektomii (L2-L5) jsme do zpřístupněné míchy (šedá hmota, lamina 

VII) pomocí 3D manipulátoru připevněného na mikroinjektor (Stoelting) aplikovali 5 

bilaterálních injekcí HSSC, které byly izolovány z 8 týdenních lidských abortovaných fétů 

(krční a horní torakální míšní tkáň) a produkovány pouze epigeneticky s pouţitím bFGF. 

První skupině prasat (A; 4ks) byl aplikován zvyšující se počet buněk (2,5; 5; 10; 50; 100 tis.) 

ve stejném objemu (2 μl). Skupině B (4 ks) jsme injikovali zvyšující se počet buněk (jako v 

skupině A), ale v různých objemech (2; 4; 6; 8; 10 μl). Skupina C (6 ks) byla transplantována 

aţ po vyhodnocení skupin A a B, přičemţ všem zvířatům jsme bilaterálně aplikovali (celkem 

10 injekcí) 30 000 buněk v objemu 6 μl na jednu injekci (viz. příloha str. P123, obr. 2). Po 

transplantaci přeţívala zvířata 6-7 týdnů a v průběhu této doby jsme zaznamenávali motorické 
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(skóre podle Tarlova) a senzorické (skin twitch test) funkce. V průběhu třech dnů před 

usmrcením zvířat jim byl denně podáván nitroţilně roztok BrdU pro značení proliferujících 

transplantovaných buněk. Po usmrcení a celotělové perfúzi miniaturních prasat 4% 

paraformaldehydem jsme odebrané části mích s transplantáty vyšetřili magnetickou rezonancí 

pro získání kvantitativního trojdimenzionálního modelu kaţdého transplantátu (objem a 

povrch). Nakrájené řezy míchy s transplantáty byly barveny s lidskými specifickými 

protilátkami (hNUMA, hMOC, hNSE, hSYN) nebo nespecifickými protilátkami (DCX, 

MAP2, GABA – kyselina gama-aminomáselná, GFAP), přičemţ celkový počet přeţívajících 

buněk byl určen stereologickou kvantifikací. In vitro diferenciací jsme prokázali schopnost 

HSSC vytvářet DCX/MAP2+ neurony a GFAP+ astrocyty v průběhu 3 týdnů (viz. příloha str. 

P122, obr. 1). U 3 z 8 zvířat (A a B skupina) jsme prvních 24 hodin po transplantaci 

pozorovali slabou ataxii, která netrvala déle neţ 4 dny po transplantaci. Aţ do ukončení 

experimentu nebyly u transplantovaných prasat pozorovány ţádné další motorické ani 

senzorické funkční změny. U dvou prasat jsme zjistili reziduální epidurální hematom avšak 

bez viditelných změn na míše (viz. příloha str. P123, obr. 2). Jednotlivé transplantáty byly 

viditelné jiţ na neobarvených řezech a pomocí MRI a porovnávacím barvením s hNUMA 

protilátkou byla lokalizace transplantátů v šedé hmotě hostitelské míchy potvrzena. Sloţením 

jednotlivých řezů byl vytvořen 3D obraz potvrzující lokalizaci jednotlivých injekcí a 

injekčních traktů (viz. příloha str. P124, obr. 3). Pouţitím injekčního objemu (2, 4, 6 μl) a 

počtu buněk (≤ 30 000 buněk/injekci) jsme nepozorovali ţádné morfologické změny a buňky 

se nacházely v okolí jádra injekce. Naopak při pouţití vyšších injekčních objemů (8, 10 μl) a 

koncentrací transplantovaných buněk (50 000 a 100 000 buněk/injekci) byla distribuce 

transplantátů nepravidelná s poškozením hostitelské tkáně (2-3 spojené oblasti s vysokou 

koncentrací buněk, rozšíření buněk do injekčního traktu, poškození výběţků hostitelských 

neuronů) (viz. příloha str. P124, obr. 3). Histologickou analýzou jsme odhalili přítomnost 

transplantovaných (hNUMA+) buněk v míšních řezech mezi základnou dorzálních rohů a 

ventrálních rohů šedé hmoty, přičemţ všechny transplantáty byly intenzivně značeny na 

hMOC, DCX a hSYN (viz. příloha str. P126-127, obr. 4, 5). Naopak v transplantátech jsme 

zjistili jen málo GFAP/hNUMA pozitivních buněk a mimo jiné také bohatou axo-dendritickou 

síť DCX+ výběţků vybíhajících 300-700 μm za okraje transplantátů. Počet BrdU/hNUMA+ 

buněk byl velice malý (< 2%) a jejich většina byla na periferii jednotlivých transplantátů (viz. 

příloha str. P128, obr. 6). BrdU+/hNUMA− buňky jsme detekovali v strukturách 

připomínající distribuci endoteliálních buněk v nově se tvořících cévách. Kvantifikací 
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hNUMA a GABA pozitivity bylo zjištěno, ţe průměrně 45% hNUMA+ neuronů bylo GABA 

pozitivních (viz. příloha str. P128, obr. 6). Nezjistili jsme ani ţádnou změnu v imunoreaktivitě 

endogenní makro- a mikroglie (GFAP, IBA-1 – Ionized calcium-Binding Adaptor molecule 1) 

v místě transplantátů (viz. příloha str. P129, obr. 7). Systematickou stereologickou 

kvantifikací hNUMA+ buněk (skupina A a B) bylo detekováno 2,5-3 násobné zvýšení 

celkového počtu buněk v porovnání s transplantovanými buňkami. Součástí studie bylo také 

porovnat procentuální zastoupení neuronů v šedé hmotě míchy u myši (malé pokusné zvíře) a 

miniaturního prasete (velké pokusné zvíře) v míšním segmentu (L2-L5), přičemţ u myši 

tvořily neurony 21% plochy šedé hmoty a u miniaturního prasete jen 4% (viz. příloha str. 

P131, obr. 8). Pro důkaz absence DCX+ buněk v míše dospělého prasete jsme provedli 

vývojovou studii (viz. příloha str. P132, obr. 9). V diskuzi bylo pojednáno o reakci hostitelské 

tkáně na HSSC transplantáty, přeţívání a diferenciaci těchto transplantátů, strategiích a 

technikách podání různých transplantátů u zvířat a lidí a expresi hSYN v transplantovaných 

buňkách. Závěrem můţeme říci, ţe HSSC transplantované do míchy miniaturních prasat 

s imunosupresí dlouhodobě přeţívaly a daly vznik převáţně neuronům. HSSC proto mohou 

být vyuţity pro buněčnou terapii míšních patologických stavů, jako jsou poranění míchy, 

ischemie míchy nebo amyotrofická laterální skleróza. 

 

Výhled 

 

Výsledky této práce jsou vyuţívány v našich současných experimentech buněčné terapie 

míšního poškození u miniaturních prasat. Pro vytvoření kompresního poškození míchy 

pouţíváme speciální kompresní aparát softwarově řízený, kterým můţeme vytvořit míšní 

poškození s různým klinickým obrazem (Obr. 1; Graf 1). Také jsme zdokonalili aplikaci 

imunosupresivních látek v transplantačních experimentech. Jednorázová aplikace 

imunosupresivního léčiva prasatům 2 x denně, které jsme pouţívali v této studii, způsobuje 

výrazné kolísání koncentrace léčiva v krvi spolu s jeho toxickými účinky. Namísto toho 

pouţíváme vícedenní infuzní pumpy (Baxter) s kontinuálním a relativně přesným dávkováním 

imunosupresivního léčiva v průběhu 24 hodin, které zabezpečí jeho konstantní koncentraci 

v krvi a místě transplantace. Infuzní pumpy jsou na těle miniaturních prasat upevněny pomocí 

speciálních vest šitých na míru (Obr. 2). 
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Obr. 1. Softwarově řízený kompresní aparát 
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Graf 1. Průběh klinického obrazu (skóre podle Tarlova) po poškození míchy u miniaturních 

prasat (0,5 a 1kg) v úrovni 3. aţ 4. bederního obratle. 

 

 

Obr. 2. Pouţití speciálních vest šitých na míru pro fixaci infuzních pump 
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5.11 Nový model transplantace rohovky u miniaturního prasete: účinnost 

imunosupresivní léčby 

A new model of corneal transplantation in the miniature pig: efficacy of immunosuppressive 

treatment. 

Tavandzi U., Procházka R., Usvald D., Hlučilová J., Vitásková M., Motlík J., Vítová A., 

Filipec M., Forrester J.V., Holán V.  

Transplantation 2007 May 27; 83(10): 1401-1403. 

 

Pro studium mechanizmů odhojování rohovkových transplantátů se vyuţívají různé modely 

ortotopické transplantace u pokusných zvířat (myš, potkan, králík, kočka). I kdyţ pouţití 

těchto experimentálních zvířat ozřejmilo mnohé procesy rejekce rohovkových transplantátů, 

tyto modely mají jisté klinické odlišnosti v odhojování transplantátů v porovnání s lidmi. 

Cílem této studie proto bylo vytvořit experimentální model ortotopické rohovkové 

transplantace, který by mnohem věrněji napodoboval situaci v humánní praxi. Jako modelová 

zvířata jsme pouţili miniaturní prasata ve věku 4-6 měsíců a váze 15-25 kg. Dárci a příjemci 

pocházeli z nepříbuzných rodin prasat (černá a bíla línie). Miniaturní prasata (recipienty) jsme 

rozdělili do 4 skupin. První skupinu tvořili naivní recipienti bez následné léčby (n=5). Druhou 

skupinu tvořili recipienti „vysoce rizikový“ bez následné léčby (n=7), kterým byla 3 týdny 

před transplantací indukovaná rohovková vaskularizace pomocí 4 intrastromálních 

nylonových sutur. Třetí skupinu tvořili recipienti také „vysoce rizikový“ (indukovaná 

vaskularizace; n=4) s následnou lokální léčbou pomocí oční masti (0,6 mg 

prednizonu/aplikace; Ultracortenol). Čtvrtou skupinu tvořili „vysoce rizikový“ (indukovaná 

vaskularizace; n=5) recipienti s následnou celkovou perorální léčbou prednizonem (1 

mg/kg/den), cyklosporinem A (5 mg/kg/den; Equoral) a MMF (mykofenolát mofetil; 300 

mg/m
2
 povrchu těla/den; CellCept). Přenos dárcovských transplantátů (7,25 mm) jsme 

uskutečnili v celkové anestezii, přičemţ recipientům byla vytvořena rohovková léze o 

průměru 7 mm. Transplantáty byly přišity nevstřebatelnou suturou (10-0 Ethilon) a oči jsme 

ošetřili antibiotickou mastí (Ophthalmo-Framykoin). Transplantáty jsme hodnotili (65 dní) 

kaţdý druhý den makroskopicky (klinická evidence rejekce – opacifikace) a jednou týdně 

v celkové anestezii (operační mikroskop). Stupeň opacity (0-4) transplantované rohovky byl 

pouţit jako indikátor odvrţení (>2) transplantátů, přičemţ pro statistické hodnocení byl brán 

střední čas přeţívání (MST – Mean Survival Time) transplantátů mezi skupinami. Nejkratší 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tavandzi%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Proch%C3%A1zka%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Usvald%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hluc%C3%ADlov%C3%A1%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vit%C3%A1skov%C3%A1%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Motl%C3%ADk%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22V%C3%ADtov%C3%A1%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Filipec%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Forrester%20JV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hol%C3%A1n%20V%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Transplantation.');


  
 

47 
 

MST jsme pozorovali u neléčené vysoce rizikové skupiny prasat (39,1 den). Ten byl 

signifikantně prodlouţen u intaktních neléčených recipientů (51,8 den; P<0,05) a také u 

vysoce rizikových recipientů s orální imunosupresivní léčbou (54,6 den). Nejdelší přeţívání 

alotransplantátů jsme ovšem detekovali u vysoce rizikových recipientů s lokální léčbou 

prednizonem v podobě oční masti (>62,8 dní; P<0,01) (viz. příloha str. P138, obr. 2). 

Histologické hodnocení odvrţených transplantátů u intaktních i vysoce rizikových příjemců 

ukázalo masivní infiltraci mononukleárních buněk (viz. příloha str. P137, obr. 1). Závěrem 

můţeme říci, ţe jak průběh, tak i klinický a histologický obraz rejekce rohovkových 

alotransplantátů u miniaturních prasat byl velmi podobný rejekcím transplantátů u lidí a proto 

model odhojování rohovkových transplantátů prováděný na miniaturních prasatech dává 

moţnost pro testování různé klinicky aplikovatelné imunosupresivní léčby.  

 

5.12 Kompozitní nosič na bázi hyaluronátu, kolagenu typu I a fibrinu v terapii 

osteochondrálních defektů u miniaturních prasat 

Composite hyaluronate-type I collagen-fibrin scaffold in the therapy of osteochondral defects 

in miniature pigs. 

Filová E., Rampichová M., Handl M., Lytvynets A., Halouzka R., Usvald D., Hlučilová J., 

Procházka R., Dezortová M., Rolencová E., Košťáková E., Trč T., Šťastný E., Koláčná L., 

Hájek M., Motlík J., Amler E.  

Physiological Research 2007; 56 Suppl 1: S5-S16. 

 

Současné znalosti jednoznačně poukazují na to, ţe neléčené chondrální a osteochondrální 

defekty mají velmi nízkou regenerační schopnost, přičemţ velké defekty mohou způsobit aţ 

degeneraci postiţeného kloubu. Cílem této studie proto bylo ověřit vhodnost nového typu 

kompozitního nosiče (hyaluronát-kolagen typu I-fibrin) v kombinaci s autologními 

chondrocyty (nebo bez nich) pro terapii osteochondrálních defektů na preklinickém modelu 

miniaturního prasete. Výsledky prezentované v této publikaci navazují na experimenty, které 

jsme uskutečnili se stejným typem nosiče na králících, přičemţ jsme pozorovali schopnost 

tohoto nosiče regenerovat osteochondrální defekty v průběhu 6 týdnů [92]. Miniaturní prasata 

(9 ks) byla rozdělena do 3 skupin (A – nosič + chondrocyty; B – nosič; C – kontrolní 

skupina). Pro izolaci chondrocytů (skupina A; 3ks) jsme odebrali malý kousek chrupavky 

z laterální části trochlea ossis femoris (23 dnů před transplantací). Do nezátěţové části 

kloubní chrupavky femuru (všechny skupiny) byly vytvořené dva defekty o průměru 6 mm a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Filov%C3%A1%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rampichov%C3%A1%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Handl%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lytvynets%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Halouzka%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Usvald%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hlucilov%C3%A1%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Proch%C3%A1zka%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dezortov%C3%A1%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rolencov%C3%A1%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kost%C3%A1kov%C3%A1%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trc%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stastn%C3%BD%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kol%C3%A1cn%C3%A1%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22H%C3%A1jek%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Motl%C3%ADk%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amler%20E%22%5BAuthor%5D
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zasahující do hloubky 2mm (defekt A blíţe k zátěţové ploše chrupavky; defekt B dál od 

zátěţové plochy chrupavky). Do defektů byly aplikovány nosiče (2 nosiče/defekt; 

sendvičovitě) s autologními chondrocyty (skupina A) nebo samotný nosič bez chondrocytů 

(skupina B). U prasat v kontrolní skupině byly defekty ponechány sekundárnímu hojení bez 

ošetření. Kontrolní skupině prasat jsme defekty neošetřili. Defekty byly vyšetřeny pomocí 

magnetické rezonance (Siemens Vision 1,5T) in vivo (12 týdnů po transplantaci) a ex vivo (24 

týdnů po transplantaci; po usmrcení zvířat). Kloubní povrchy s defekty jsme následně 

hodnotili z výsledků makroskopických, histologických, imunohistochemických a 

histomorfometrických analýz. V iatrogenních defektech A (blíţe k zátěţové ploše chrupavky) 

skupiny prasat ošetřených nosičem s autologními chondrocyty byla histologickými a 

histomorfometrickými technikami prokázána přítomnost většího mnoţství hyalinní chrupavky 

(více kolagenu typu II a glykoaminoglykanů; viz. příloha str. P146, obr. 2; viz. příloha str. 

P144, tab. 1; viz. příloha str. P145, tab. 2) v porovnání s defekty A ze skupin prasat B a C, 

které byly vyplněny převáţně chrupavkou fibrózní (viz. příloha str. P147, obr. 3; viz. příloha 

str. P148, obr. 4). V defektech B (dál od zátěţové plochy chrupavky) jsme u všech skupin 

pokusných zvířat zjistili převáţně fibrózní chrupavku. V diskuzi bylo pojednáno o výhodách 

pouţití kombinace chondrocytů s novými typy nosičů pro regeneraci chrupavky a moţné 

přípravě hyalinní chrupavky in vitro. Závěrem můţeme říci, ţe pouţití kompozitního nosiče 

na bázi hyaluronanu, kolagenu typu I a fibrinu v kombinaci s autologními chondrocyty můţe 

představovat slibnou alternativu v léčbě osteochondrálních defektů.        

 

5.13 Permanentní jugulární katetrizace u miniaturního prasete: provedení, klinické a 

patologické hodnocení 

Permanent jugular catheterization in miniature pig: treatment, clinical and pathological 

observations.  

Usvald D., Hlučilová J., Strnádel J., Procházka R., Motlík J., Maršala M.  

Veterinární medicína 2008; 53: 365-372. 

 

Miniaturní prase je stále častěji pouţívaným modelovým zvířetem v biomedicíně. Poskytuje 

finančně dostupnou moţnost jak vykonat preklinické experimenty na velkém zvířeti se 

srovnatelnými proporcemi vnitřních orgánů jako u lidí. Přístup ke krevnímu řečišti 

reprezentuje esenciální faktor limitující úspěšnost chirurgických experimentů a následnou 

aplikaci léčiv. Cílem této studie proto bylo popsat zavedení permanentního jugulárního 



  
 

49 
 

katetru u miniaturního prasete. Práce souvisí především s transplantačními experimenty (alo- 

a xenotransplantace), v kterých je naprosto nezbytný celodenní přístup k cévnímu řečišti 

(podávání imunosupresivních látek, léčiv a odběry krve) s minimalizací stresu. V studii jsme 

pouţili 8 zvířat (6 měsíců, 25 kg), kterým jsme v celkové anestezii zavedli Seldingerovou 

metodou intravenózní katétr (Certofix Mono V330; B. Braun) do v. jugularis externa. 

Hloubka zavedení byla zjištěna pomocí značek na katetru, přičemţ jeho konec byl zaveden aţ 

do v. cava cranialis. Katetr jsme vyvedli za uchem v regio parotidea (viz. příloha str. P154, 

obr. 1), operační ránu ošetřili (sol. Novikov) a okolí jsme denně dezinfikovali iodpovidonem 

(Betadine sol.) a antibiotickými mastmi (Framykoin ung.; Bactroban ung.). Po 2 měsících 

byla prasata utracena, přičemţ byl vyšetřen stav katetru (zánět v okolí katetru, komplikace po 

katetrizaci) a stav respiračního traktu. Patologické změny jsme detekovali jen u 2 zvířat. U 

jednoho zvířete byly pozorovány váţnější komplikace a to tromboflebitida v. cava cranialis a 

v. jugularis externa, endokarditida a akutní pneumonie (viz. příloha str. P154, obr. 1; viz. 

příloha str. P155, tab. 1). U jiného jedince jsme detekovali tromboflebitidu v.cava cranialis 

s ucpáním katetru trombem a jednomu zvířeti se v místě vyvedení katetru mechanickým 

dráţděním vytvořil granulom (3,8 x 5 cm). Závěrem můţeme říci, ţe zavedení permanentního 

venózního katetru je v určitých typech experimentů nezbytné a u jiných experimentů můţe 

být vhodným doplněním, které zabrání dalším komplikacím a sníţí míru stresu na minimum.  

 

5.14 Miniaturní prase jako model v biomedicínském výzkumu kmenových buněk 

The minipig as an animal model in biomedical stem cell research. 

Vodička P., Hlučilová J., Klíma J., Procházka R., Ourednik J., Ourednik V., Motlík J. 

Sourcebook of Models for Biomedical Stem Cell Research. Totowa, New Jersey: Humana 

Press, 2008 - (Conn, P.) S. 241-248. ISBN 978-1-58829-933-8. 

 

V této kniţní kapitole je shrnutí našich zkušeností s izolací a kultivací některých typů 

somatických kmenových buněk získaných z fetální tkáně nebo dospělých jedinců prasat, 

přičemţ jsme krátce popsali jejich moţné vyuţití v budoucí terapii kmenovými buňkami. 

Mimo jiné jsme poskytli protokoly pro izolaci nervových kmenových buněk z prasečích fétů, 

mezenchymových kmenových buněk z kostní krve dospělých prasat a epidermálních 

progenitorů z prasečího chlupového folikulu. Úvod kapitoly je věnován srovnání 

fyziologických parametrů prasat (miniaturních prasat) s jinými modelovými nebo 

laboratorními zvířaty a upozornění na jejich nesčetné výhody a podobnost orgánových 
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soustav s lidmi. Z experimentálních prací je zřejmé, ţe imunologická bariéra mezi prasetem a 

člověkem můţe být překonána pomocí metod genetického inţenýrství, coţ by udělalo 

z prasete nejdostupnější zdroj orgánů a tkání pro lidskou populaci. Existuje také mnoho 

modelů onemocnění testovaných na prasatech. Miniaturní prasata chovaná v Ústavu ţivočišné 

fyziologie a genetiky v Liběchově patří mezi časně dospívající plemena prasat, která vznikla 

kříţením miniaturních prasat Minnesota a Göttingen. Pro léčbu neurodegenerativních 

onemocnění jakými jsou například Huntingtonova, Parkinsonova a Alzheimerova choroba 

případně léčbu poranění CNS by se mohly vyuţít nervové kmenové buňky lidí nebo zvířat. 

Fetální neurální kmenové buňky izolujeme z prasečích embryí ve věku 27-40 dní (E27-E40; 

telencefalon). Nervovou tkáň zbavenou meningeálních obalů a krevních cév, mechanicky 

rozsuspendujeme v PBS a přeneseme do NSC média obohaceného o růstové faktory (B27, 

EGF, bFGF). Z buněčné suspenze fetální nervové tkáně se následně vytvoří neurosféry 

(mikroskopicky viditelné jiţ 7. den po izolaci), které přibliţně 14. den po izolaci, kdy 

dosáhnou průměru cca 100-150 μm, pasáţujeme pomocí enzymu akutázy a triturace. Takto 

kultivované neurosféry můţeme zamraţovat (20% DMSO v NSC mediu) nebo in vitro 

diferencovat na potaţeném skle (fibronektin a laminin) s přidáním NSC média obohaceného o 

kyselinu retinovou. Mezenchymové kmenové buňky mohou být izolovány z různých částí 

dospělého organizmu zvířat nebo lidí (kostní krev, tuková tkáň atd.). Pro naše experimenty 

pouţíváme izolaci MSCs z kostní krve, která představuje poměrně nejšetrnější způsob jejich 

získání. Kostní krev odebíráme z bederního hrbolu kyčelní kosti miniaturního prasete pomocí 

bioptické jehly do stříkačky s roztokem PBS a heparinem. Mononukleární frakce krve, která 

je zdrojem mezenchymových buněk, se získává pomocí denzitní centrifugace kostní krve na 

separačním roztoku (Ficoll-Paque). Mezenchymové buňky (adhezivní buňky) separujeme 

z mononukleární frakce postupnou selekcí (výměna kultivačního MSC média). Pasáţování 

MSCs se provádí pomocí trypsinu a takto získané buňky můţeme zmrazovat pro účely 

uskladnění nebo in vitro diferencovat (chrondrogenní, osteogenní, adipogenní diferenciace). 

Prasečí kůţe se podobá té lidské mnohem více neţ kůţi malých laboratorních zvířat a proto 

můţe poskytnout lepší experimentální model jejího poranění či popálení u člověka. 

Epidermální progenitorové buňky byly kultivovány v podobě sfér, které jsme izolovali 

enzymaticky z chlupových folikulů pomocí kolagenázy a trypsinu. Z těchto sfér se po 

přenesení na fibroblastový růstový povrch uvolňují keratinocyty. Detekce transplantovaných 

buněk je v transplantačních experimentech kritická. Proto pouţíváme různé in vitro značení 
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buněk pomocí fluorescenčních barviv (CM-DiI, Hoechst, BrdU), transgenně (GFP- green 

fluorescent protein) nebo supraparamagnetických nanočástic oxidu ţeleza (Resovist).   

 

    

6 ZÁVĚR 

 

Studie prováděné na modelu miniaturního prasete jsou stále více předmětem zájmu 

experimentátorů z různých oblastí vědy a výzkumu. Přednostmi miniaturních prasat jsou 

relativně nízká cena, fyziologická podobnost jednotlivých orgánových soustav s člověkem a 

minimální etické překáţky. Velkou budoucnost má prase především jako modelové zvíře 

v oblasti neurověd a buněčné terapie. Vyuţívání kmenových buněk a progenitorů v klinické 

praxi je zatím na začátku, přičemţ výsledky této dizertační práce přinášejí přesvědčivé důkazy 

o účelném pouţití miniaturních prasat jako biomedicínského modelu pro celou řadu lidských 

onemocnění, především pro poškození růstových a kloubních chrupavek a pro traumatické 

poškození míchy. Výsledky publikovaných prací poukazují na potenciální terapeutické 

vyuţití mezenchymových a nervových buněk v klinické praxi. Je pochopitelné, ţe uměle 

navozené patologické změny vzniklé v jakémkoliv experimentálním modelu plně neodráţejí 

komplexnost fyziologických a patologických procesů v lidském organizmu, ale jsou velkým 

pomocníkem v dalším pokroku v relativně mladých medicínských oborech, jakými jsou 

terapie kmenovými buňkami a regenerativní medicína.       
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