
Abstrakt 

Míšní léze je příčinou poškození nervové tkáně vedoucí ke ztrátě lokomočních a 

senzorických funkcí. Aplikace neurálních kmenových buněk v kombinaci s porézním 

hydrogelem přemosťujícím lézi je jednou z cest, která může podpořit regeneraci míchy. Cílem 

mé práce bylo zjistit biokompatibilitu specifické kombinace lidských fetálních neurálních 

kmenových buněk (hfNSCs) SPC-01 linie a hydroxy-etyl-metakrylatového hydrogelu 

s navázanými molekulami serotoninového agonisty (P2544-1), a její efekt na rekonstrukci 

poškozené tkáně a celkové funkční zlepšení. In vivo část pokusu byla prováděna na modelu 

laterální hemisekce míchy (n=31). Léčené skupině byl následně po hemisekci implantován 

hydrogel porostlý buňkami SPC-01 linie (n=11) a obě skupiny byly farmakologicky ošetřeny 

(kontrola n=20). Po následující dobu 12 týdnů byly prováděny lokomoční a senzorické testy 

pro vyhodnocení funkčního zlepšení. Před aplikací a po ukončení pokusu byly hydrogely 

s kmenovými buňkami imunohistochemicky (IHC) analyzovány. Z celkových IHC a 

behaviorálních analýz pak vyplývá, že kombinace neurálních kmenových buněk SPC-01 linie 

a P2544-1 hydrogelu je vysoce biokompatibilní in vitro. V agresivním prostředí poškozené 

míchy však hydrogelový materiál atrahuje jen část potřebné endogenní tkáně, čímž 

pravděpodobně není zajištěn dostatečný tok informací a metabolitů. Jen malá část 

aplikovaných buněk přežívá v prostředí hydrogelu, zatímco většina migruje z prostředí léze. 

Aplikované buňky si zachovávají neurální fenotyp. Statisticky významný vliv této kombinace 

na rekonstrukci okolního prostředí byl prokázán pouze u snížení zajizvení okolní tkáně. Vliv 

kombinace SPC-01 buněk a P2544-1 hydrogelu na celkové lokomoční a senzorické zlepšení 

je omezen na počáteční protekci zachovaných axonálních spojů. Tento efekt však v průběhu 

studie přestává být signifikantní a zůstává pouze nesignifikantní trend ve zvýšené citlivosti 

k tepelnému podnětu u léčené skupiny. Léčba míšního poranění za pomoci kombinace 

neurálních kmenových buněk SPC-01 linie a hydroxy-etyl-metakrylatového hydrogelu 

s navázanými molekulami serotoninového agonisty v rámci modelu hemisekce míchy potkana 

přináší jen zlepšení daného poškození funkčně se neprojevující a celkové zvýšení imunitní 

odolnosti. Lidské fetální neurální kmenové buňky SPC-01 linie se ovšem prokázaly být 

slibným zdrojem pro buněčné terapie a v kombinaci s vhodnějším materiálem by mohly 

dosáhnout signifikantního funkčního zlepšení v modelech míšního poranění. 
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