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Abstrakt 

Poranenie miechy (SCI) je veľmi zložité poranenie s obrovskými následkami, ktoré 

postihujú nielen samotného pacienta, ale zmenia život aj rodinným príslušníkom a okoliu. 

Rovnako sa extrémne dvíhajú náklady na život takto postihnutých ľudí. Preto sa hľadá vhodná 

metóda, ktorá by pomohla pacientom po SCI vrátiť sa do normálneho života, alebo aspoň 

zmierniť následky na čo najmenšiu možnú formu.     

 Existuje viacero medicínskych prístupov pre liečenie následkov SCI. V tejto práci sme 

sledovali účinky transplantácie rozličných typov kmeňových buniek, a to mezenchymálnych 

buniek kostnej drene (hBM-MSCs), mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva (hUC-

MSCs), neurálnych prekurzorov derivovaných z indukovaných pluripotentných buniek (iPS-

NPs) a neurálnych kmeňových buniek derivovaných z ľudského fetálneho tkaniva miechy (SPC-

01). Tieto bunky boli transplantované intraspinálne alebo inrtathekálne 7 dní po navodení 

experimentálneho modelu SCI u laboratórneho potkana. Sledovali sme expresiu génov, 

týkajúcich sa neurogenézy, rastových faktorov a inflamačných markerov a to v dvoch časových 

intervaloch, 10 a 28 dní po SCI.         

 Naše údaje ukázali signifikantné zmeny v génovej expresií 10 dní po SCI. Signifikantne 

zvýšená expresia vaskulárneho endotelového rastového faktoru (Vegf), ciliárneho rastového 

faktoru (Cntf) a markeru asociovaného s M1 makrofágmi (Irf5) bola preukázaná po 

transplantácií hBM-MSCs a hUC-MSC v porovnaní s iPS-NPs. Rovnako sme preukázali zvýšenie 

expresie základného rastového faktoru fibroblastov (Fgf2) u hBM-MSCs oproti hUC-MSCs. 

Pokles expresie gliálneho fibrilárneho kyslého proteínu (Gfap) bol nájdený u hUC-MSCs 

v porovnaní s hBM-MSCs a SPC-01.       

 Významné zmeny v expresií markerov angiogenézy, astrogliózy  a rastových faktorov 

boli nájdené po transplantácií hBM-MSCs a hUC-MSCs 10 dní po SCI. Transplantácia všetkých 

typov kmeňových buniek však viedla k zlepšeniu motorických funkcií experimentálnych 

zvierat, pričom regeneratívny potenciál klesal v poradí iPS-NPs, hBM-MSCs a SPC-01. 

 

Kľúčové slová 

poranenie miechy, mezenchymálne bunky, indukované pluripotentné bunky, neurálne 

prekurzory, regeneratívna medicína, bunečná terapia 
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Abstract 

Spinal cord injury (SCI) is complicated injury with serious socioeconomic consequences 

for the patient and his whole family. Big difficulty cause also extremely high living expenses 

for the patient with this type of injury. That’s why there is a need for therapeutic methods 

which would help patients after SCI to recover the lost functions and be able at least partially 

to return to their normal life.         

  Different therapeutic methods are being used for SCI treatment. In this study we used 

four various types of stem cells: human bone marrow stem cells (hBM-MSCs), human umbilical 

cord mesenchymal stem cells (hUC-MSCs), neural precursors derived from induced 

pluripotent stem cells (iPS-NPs) and neural stem cell line derived from human fetal spinal cord 

tissue (SPC-01). These cells have been transplanted intrathecally or intraspinally 7 days after 

induction of the experimental model of SCI in the rat. We studied expressions of genes related 

to neurogenesis, growth factors and inflammation 10 and 28 days after SCI. Our analysis 

showed significant changes in gene expression 10 days after SCI. Significant up-regulation in 

expression of vascular endothelial growth factor (Vegf), ciliary neurotrophic factor (Cntf) and 

interferon regulatory factor 5 (Irf5) were found after transplantation of hBM-MSCs and hUC-

MSCs in comparison to iPS-NPs. Up-regulation in expression of basic fibroblast growth factor 

(Fgf2) was found for hBM-MSCs in comparison to hUC-MSCs. Down-regulation in gene 

expression of glial fibrillary acidic protein (GFAP) was  then observed in hUC-MSCs in 

comparison to  hBM-MSCs and SPC-01.  

In conclusion, significant changes in expression of markers for angiogenesis, of 

astrogliosis and growth factors were observed after transplantation of hBM-MSCs and hUC-

MSCs 10 days after SCI. On the other hand, transplantation of all types of stem cells led to an 

improvement in locomotor function of experimental rats, while the regenerative potential 

decreased in order from iPS-NPs, hBM-MSC to SPC-01. 

 

Keywords 

spinal cord injury, mesenchymal stem cells, induced pluripotent stem cells, neural precursors, 

regenerative medicine, stem cell therapy 
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1. Zoznam použitých skratiek 

4-OHT- 4-hydroxy-tamoxifén  

BBB– hematoencefalická bariéra (blood brain barier) 

BCL2- (B-cell lymphoma 2) 

BDNF – mozgový neurotrofný faktor (brain-derived neutrophic faktor) 

Casp3- kaspáza 3 

CCL-  chemokín (Chemokine ligand) 

CD- diferenciačný klaster (Cluster of Differentiation) 

cDNA- komplementárna DNA (complementary DNA) 

CNS – centrálna nervová sústava (central nervous system) 

Cntf- ciliárny neurotrofický faktor (ciliary neurotrophic factor) 

CO2- oxid uhličitý 

COX-2- cyklooxygenáza-2 

DCX- proteín migrácie neurónov doublecortin (Neuronal migration protein doublecortin) 

DMEM/F12- Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 

DMSO – dimetylsulfoxid 

DNA- deoxyribonukleová kyselina 

EDTA- kyselina ethylendiamintetraoctová (ethylenediaminetetraacetic acid) 

EGF – epidermálny rastový faktor (epidermal growth factor) 

ESCs – embryonálne kmeňové bunky (embryonic stem cells) 

FACS- prietokový cytometer (flow cytometer) 

FGF2 – rastový faktor fibroblastov (fibroblast growth factor-2) 

GAP43- rastový  asociovaný faktor 43 (Growth Associated Protein 43) 

GAPDH- glyaceraldehyd 3-fosfát dehydrogenáza (glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase) 

GDNF- neurotrofný faktor odvodený od glie (glial-derived neurotrophic factor), 

GFAP –  gliálny fibrilárny kyslý proteín (glial fibrillary acidic protein) 

GFP – zelený fluorescenčný proteín (green fluorescent protein) 

GMP- správná výrobná prax (Good Manufacturing Practice) 
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GvHD – reakcia štepu proti hostiteľovi (Graft-versus-Host disease) 

HGF – rastový factor hepatocytov (hepatocyte growt factor) 

HLA-DR- hlavný histokompatibilní lokus (humal leukocyte antigene locus-DR) 

HSCs- hematopoetické kmeňové bunky (hematopoetic stem cells) 

hUC-MSCs- ľudské mezenchymálne bunky derivovaná z pupočníkového tkaniva  (human 

mesenchymal stem cells derived from umbilical cord) 

Chi3l3- chitináza 3  

ICAM-1- intracelulárne adhezívne molekuly 1 (intercellular adhesion molecule 1) 

IEGs- gény so skorým nástupom (immediate early genes) 

IGF– inzulínu podobný rastový faktor (insuline-like growth factor) 

IKEM- inštitút klinickej a experimentálnej medicíny 

IL – interleukín 

iNOS- syntáza oxidu dustnateho (nitric oxide synthase) 

iPS-NPs- neurálne prekurzory derivavné z indukovaných pluripotentých buniek (neural 

precursors derived from induced pluripotent stem cells) 

Irf5- regulačný faktor 5 (regulatory factor 5) 

Klf4- Kruppel-like factor 4 

MAP2 – proteín asociovaný s mikrotubulami 2 (Microtubule associated protein 2) 

MIP-1α- 1α inflamačný proteín makrofágov (Macrophage inflammatory protein 1 alpha) 

Mrc1- manózový receptor, C typ 1 (mannose receptor, C type 1) 

MSCs – mezenchymálne kmeňové bunky (mesenchymal stem cells) 

NANOG- transkripčný faktor (Nanog homeobox) 

NF- κB – transkripčný faktor κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells) 

NGF – nervový rastový faktor (nerve growth factor) 

NK-bunky – natural killers 

NO – oxid dusný 

Nogo – inhibítor rastu neuritov (Neurite outgrowth inhibitor) 

NPCs- bunky neurálnych prekurzorov (neural precursor cells) 

NSCs – neurálne kmeňové bunky (neural stem cells) 
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NT-3 – neutrofín-3 

Oct4- oktamér viažúci transkripčný faktor 4 (octamer-binding transcription factor 4)  

OEG- olfaktorické gliové bunky (olfactory ensheathing glia) 

Olig2- transkripčný faktor oligodendrocytov (oligodendrocyte transcription factor) 

PAK2- P21 protein (Cdc42/Rac)-activovaná kináza 2 

PBS- fosfátový pufr (Phosphate Buffered Saline) 

qPCR- polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase (real-time polymerase chain reaction) 

RANTES- chemokínoý ligand 5 

RENTLA- Resistin-like alpha  

RNA- kyselina ribonukleová 

ROS- reaktívne formy kyslíka (reactive oxygen species) 

SCI – poranenie miechy (spinal cord injury) 

SCNT- somatic cell nuclear transfer 

Sort1 (NT-3)- sortilín 

Sox2- sex determinujúci región Y (sex determining region Y) 

SPC-01- línia neurálnych kmeňových buniek (neural stem cell line derived from human fetal 

spinal cord tissue) 

STAT1- signal transducer and activator of transcription 

TGFβ – transformačný rastový faktor β (transforming growth factor-beta) 

TNF-α – faktor nádorovej nekrózy (tumor necrosis factor α) 

TrkB – tyrozín-kinázové receptory triedy B  (TrkB tyrosine kinase) 

UCOE-  ubiquitínový element pre otváranie chromatínu 

VCAM-1- vaskulárne adhezívne molekuly 1 (vascular cell adhesion protein 1) 

VEGF –  vaskulárny  endoteliálny rastový faktor (vascular endothelial growth factor) 
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2. ÚVOD 

Poranenie miechy (SCI) je závažné poranenie, pri ktorom je nenávratne poškodený miešny 

parenchým, vrátane nervových dráh, čo vedie k strate motorických a senzorických funkcií. SCI 

predstavuje závažný socioekonomický problém, ktorý sa týka najmä vyspelých štátov sveta 

a súvisí s obrovským rozvojom automobilovej dopravy, úrazmi spôsobenými pádmi, násilnými 

konfliktmi a voľnočasovými aktivitami. V USA je popisovaných približne 40 prípadov na 1000 

000 obyvateľov a približne 12 500 nových prípadov ročne, celkový počet postihnutých je 

približne 276 000.1 Len v Českej republike je týmto poranením postihnutých ročne približne 

250-300 ľudí , v prevažnej väčšine muži2. U postihnutých jedincov je nielen rapídne znížená 

kvalita ich osobného, rodinného a pracovného života, ale sa  nesmierne zvyšujú aj náklady na 

ich život. Celoživotné náklady na takto postihnutého pacienta sa pohybujú približne od 

700 000$ – 3000 000$3. Iba v USA štát prispieva zo štátneho rozpočtu každoročne 7,7 mld. $ 

na takto handicapovaných pacientov4. 

Následky miešneho poranenia môžeme rozdeliť do viacerých skupín v závislosti na 

mieste poranenia, ktoré koreluje s veľkosťou postihnutia.   

Pentaplégia- poranenie miechy prebehlo v úseku C1-C4. Pacient má ochrnuté všetky 

končatiny, taktiež je ochrnuté brušné a trupové svalstvo a vyžaduje podporné dýchanie. 

 Kvadriplégia (tetraplégia)- vzniká pri prerušení krčnej miechy v C5-Th1. Postihnuté sú 

všetky 4 končatiny, pohyblivosť horných končatín je závislá na výške poraneného segmentu.

 Paraplégia- dôsledok lézie miechy medzi segmentami Th1-Th12. Vysoká paraplégia 

vzniká pri poranení hornej časti hrudnej miechy. Manifestuje sa čiastočnou stratou 

pohyblivosti trupu a úplnou stratou hybnosti dolných končatín. Citlivosť je zachovaná od 

hrudníka smerom nahor, ale chýba na bruchu a dolných končatinách. Nízka paraplégia vzniká 

poškodením miechy v oblasti dolnej časti chrbta. Prejavuje sa úplnou alebo čiastočnou stratou 

hybnosti na dolných končatinách so zachovanou citlivosťou od brucha kraniálnym smerom 

a čiastočnou citlivosťou na dolných končatinách. 

                                                           
1 https://www.nscisc.uab.edu/PublicDocuments/fact_figures_docs/Facts%202014.pdf 
2 http://www.spinalcord.cz/_userfiles/dokumenty/statistiky/statistika-poctu-pacientu-na-spinalnich-
rehabilitacnich-jednotkach-2005-2013.pdf 
3 National Spinal Cord Injury Statistical Center Fact Sheet, National Spinal 
Cord Injury Center, June 2006 
4 http://www.campaignforcure.org/index.php/general-information 
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-Paraparéza- pri lézií v bedrovej oblasti (L1-S2) vzniká paraparéza, ktorá je 

manifestovaná na dolných končatinách.      

 V súčasnosti nie sú známe metódy liečby, pri ktorých by bolo poškodené tkanivo úplne 

zregenerované a tým by sa obnovili stratené funkcie. Dnešná liečba zahŕňa najmä chirurgickú 

stabilizáciu a fixáciu chrbtice, užitie kortikosteroidov a rehabilitáciu. S týmito liečebnými 

postupmi bola síce znížená mortalita pacientov s SCI, avšak ich morbidita je stále veľmi vysoká. 

Patológia tohto zranenia je zložitá a preto je potrebné vyvíjať a aplikovať nové liečebné 

postupy, ktoré budú pôsobiť proti inhibičnému prostrediu v mieste poranenia a zároveň 

pomôžu regenerovať poškodené nervové tkanivo. 
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3. LITERÁRNY PREHĽAD 
 

3.1 Komplexná patofyziológia SCI 

Poranenie miechy je veľmi heterogénne, od makroskopicky normálne vyzerajúcej 

miechy, kde nájdeme iba histologický nález (napr. demyelinizácia), až po úplnú transekciu, 

ktorá je zriedkavým javom. SCI spôsobuje odumieranie buniek, vrátane neurónov, astrocytov, 

oligodendrocytov a buniek prekurzorov (Horky et al., 2006) a rovnako zapríčiňuje aj vznik kavít 

a cýst, ktoré narúšajú zostupne a vzostupné dráhy axónov aj v tom prípade, že biela hmota po 

obvode nejaví žiadne známky poškodenia. Z pohľadu patofyziológie je možné rozdeliť 

poranenie miechy na primárne a sekundárne. 

Obr.1 Mechanizmus poranenia pri SCI. Patológia tohto poranenia je následok dvoch po sebe nasledujúcich  mechanizmov. 
Výsledok primárneho mechanického je krvácanie, intravaskulárny trombus a opuch, následkom čoho nastáva strata neurónov 
a axónov (1), zápal (2) a poškodenie spôsobené voľnými radikálmi (3). Nasleduje poranenie sekundárne, ktoré následkom 
rozvoja zápalu za pomoci infiltrovaných lymfocytov, monocytov (2) a  pod vplyvom voľných radikálov, produkovaných 
aktivovanými astrocytmi (3), umocňuje ďalšie odumieranie  neurónov/axónov a ich demyelinizáciu (4).  Aktivované astrocyty 
formujú gliovú jazvu (3), ktorá spolu s cystami a kavitami (5) tvoria prekážky pri regenerácií (Ruff and Fehlings, 2010).  
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3.1.1 Primárne poranenie 

Samostatný mechanický proces poškodenia v dôsledku traumy sa označuje ako 

primárne poranenie (Taoka and Okajima, 1998). Dôsledkom primárneho úrazu dochádza 

k poškodeniu mäkkých tkanív, vrátane neurálnych, a k deštrukcií cievneho endotelu, čo často 

môže viesť ku krvácaniu, intravaskulárnemu trombu a opuchu (Tator and Koyanagi, 1997). 

Porucha neurónovej funkcie prispieva k rozvoju miechového šoku (Ditunno et al., 2004) 

a vedie k strate funkcie v úrovni poškodenia a pod ním. Vďaka oxidatívnemu stresu 

a mechanickému poškodenia membrán nastáva rozvrat extracelulárneho prostredia a iontová 

nerovnováha. Taktiež poškodzuje neuróny v okolí SCI porucha vedenia niektorých 

neurotransmiterov a ich kumulácia. Tento proces sa nazýva excitotoxicita. (Wrathall et al., 

1996). V dôsledku primárneho poranenia nastáva poranenie sekundárne. 

 

3.1.2 Sekudárne poranenie 

Sekundárne poranenie sa skladá z 3 fáz: akútne, subakútne a chronické. Je predpoklad, 

že väčšina patologických zmien je práve následok sekundárnych procesov (edém, ischémia, 

krvácanie, zápal, bunečná trauma súvisiaca s kalciom, radikálmi, glutamátom a NO). 

 

Akútna fáza SCI  

2-48 hodín po úraze. V tejto fáze je rozširovaná oblasť poranenia. Jednými 

z charakteristických znakov je tvorba voľných radikálov, rozvoj edému, krvácania a zápalu. 

Hematoencefalická bariéra je porušená a nasleduje únik plazmy do extracelulárneho 

prostredia., čo spôsobuje zníženie krvného tlaku a rozvoj ischémie. Neuróny odumierajú 

okamžite po poranení, či s niekoľkohodinovým odstupom. Na rozdiel od primárnej fázy 

poranenia, kde je bunečná smrť spôsobená mechanickým úrazom, tak v sekundárnej fáze je 

následkom ischémie tkanív v dôsledku perfúzie, krvácania a opuchu (Tator and Fehlings, 

1991). Pri týchto dejoch pochádza k porušeniu veľmi krehkej iontovej rovnováhy na bunečných 

membránach, pričom je pre bunku veľmi dôležité udržať nízku koncentráciu intracelulárneho  

Ca2+. Hlavnú rolu v tomto deji zohrávajú receptory pre excitačné neurotransmitery ako 

glutamát a aspartát, ktorých zvýšená expresia v postraumatickom období vyvoláva zvýšenú 

stimuláciu neurónov. Táto nadmerná stimulácia môže viesť až k ich smrti (Olney, 1969). Na 
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zápalovej reakcií sa taktiež podieľajú krvné bunky a toxické látky, ktoré cez porušenú BBB 

bariéru infiltrujú parenchým. Priepustnosť BBB môže byť ešte zvýšená pomocou proteínov 

sekretovaných aktivovanými astrocytmi a mikrogliami, čo umožňuje migráciu leukocytov do 

poškodeného tkaniva a následné urýchlenie rozvoju zápalu (Weber et al., 2007). Jedným 

z následkov SCI je aj narušenie hematoencefalickej bariéry, v dôsledku čoho je zranené miesto 

rýchlo infiltrované neutrofilmi, nachádzajúcimi sa v krvnom riečisku. Tie produkujú zápalové 

cytokíny ako TNFα, alebo IL-6. Do poraneného miesta neskôr migrujú aj bunky z periférie a 

aktivované mikroglie (Tian et al., 2007). Tie produkujú zápalové faktory ako napr. IL-1β, oxid 

dusnatý (NO-nitric oxide) a reaktívne formy kyslíka (Zhou et al., 2009a). Zvyšujúce sa množstvo 

T-lymfocytov, ktoré aktivujú makrofágy, čím zvyšujú ich cytotoxickú a fagocycitckú aktivitu,  

a B-lymfocytov bolo pozorované až do 9 týždňa po navodenom SCI (Thuret et al., 2006).

  Makrofágy M1 a neutrofily nesú zodpovednosť  za poškodenie tkanív a zväčšujúce sa 

miesto lézie. Produkujú veľké množstvo zápalových cytokínov, interferónov a aktivujú 

interleukínové receptory (Zhou et al., 2009c). Preukázalo sa, že je možné aktivovať 2 rôzne 

typy makrofágov a to pro-inflamačné M1 a homeostatické M2 makrofágy. Polarizácia 

makrofágov prebieha cez IRF/STAT signalizačnú dráhu, kde jej aktivácia pomocou INFγ a TNFα 

cez STAT1 predurčuje M1 formu makrofágov, pri ktorých sú aktívne gény ako TNFα, Cox-2, 

CCL5, iNOS a NF-κB. Aktivácia dráhy STAT6 pomocou IL-4 a IL-13 smeruje k aktivovaní 

makrofágov M2 typu. (Sica and Bronte, 2007). M1 aktivované makrofágy up-regulujú IRF5, 

ktorý je esenciálnou zložkou pre indukciu zápalových cytokínov ako IL-12, IL-23, TNFα, ktoré 

sa podieľajú na vyvolaní Th1 a Th17 odpovede (Krausgruber et al., 2011). Takto aktivované 

makrofágy sú typické svojou skorou nástupnou fázou, potenciujú a predlžujú zápalovú fázu, 

sú spojené s vysokou koncentráciou reaktívnych foriem kyslíku (ROS- reactive oxygen species), 

sekréciou pro-zápalových cytokínov a inhibujú správne zahájenie remodelačných procesov.

 M2 makrofágy nastupujú v neskoršej fáze, podporujú proliferačné a reparačné 

procesy, vykazujú nižšiu tvorbu ROS a pro-zápalových cytokínov. Tiež sú schopné sekretovať 

imunosupresívne cytokíny ako napr. IL-10 a chemokíny ako CCL17, CCL18, ktoré sú atraktanty 

pre protizápalové leukocyty, zvyšujú množstvo fagocytických receptorov (Mosser and 

Edwards, 2008) (Galli et al., 2011). Taktiež bola preukázaná podpora angiogenézy 

a remodelácie matrixu potlačením deštruktívnych imunitných reakcií (Sica et al., 2006). 

Polarizáciu v prospech M2 fázy sprostredkuje STAT6 a STAT3 dráha, ktorá spúšťa transkripciu 

génov typických pre fázu M2 ako napr. manózový receptor (Mrc1), resistine-like a (Rentla) 



Liečba poranenia miechy pomocou transplantácie rôznych typov kmeňových buniek 
 

15 
 

a chitináza 3 (Chi3l3) alebo pro-inflamačných chemokínov CCL3 (Pauleau et al., 2004).  

 Zápalové procesy sú zodpovedné aj za spustenie apoptotickej dráhy v neurónoch 

a oligodendrocytoch a tvorbu astrogliálnej jazvy, čo spôsobuje ďalšie zníženie neuronálnych 

funkcií (Shen et al., 2009).        

 V priebehu akútnej fázy SCI dochádza k bunečnej smrti nekrotickými aj apoptotickými 

dejmi. Nekróza neurónov je dôsledkom mechanického poškodenia, rozrušenia bunečných 

membrán a excitotoxicity, apoptóza v tomto prípade bola pozorovaná ojedinele. Naproti 

tomu, u myelinizujúcich buniek oligodendrocytov bola pozorovaná apoptóza nielen v akútnej, 

ale aj ostatných fázach SCI (Sahni et al., 2010) a preto je blokáda apoptózy jedným 

z terapeutických cieľov v liečbe SCI. 

 

Subakútna fáza 

Rozmedzie 2 dní až 2 týždňov od poranenia miechy sa popisuje ako subakútna fáza 

(Rowland et al., 2008). Jej charakteristikou je veľká aktivita mikroglií a ich prispievanie 

k priebehu zápalových reakcií. Fagocytóza nekrotického bunkového detritu a odstraňovanie 

zvyškov myelínu prispieva k axonánej regenerácií. V tomto období dochádza k aktivácií 

astrocytov na okrajoch lézie a ich hypertrofií, zatiaľ čo v centre poranenia pokračujú nekrotické 

deje a odumieranie. Aktivované astrocyty zvyšujú svoju metabolickú aktivitu, proliferujú 

a oddeľujú prostredie lézie od zvyškov tkaniva. Týmto spôsobom dochádza k vytvoreniu 

astrocytárnej (gliálnej) jazvy, ktorá tvorí mechanickú a chemickú bariéru pre regeneráciu 

neurónov (Eddleston et al., 1993). 
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Obr.2 Multifaktoriálne patofyziologické procesy pri  akútnej a subakútnej fáze SCI (Dumont et al., 2001). 

 

Chronická fáza 

Nástup chronickej fázy je popisovaný v priebehu niekoľkých týždňov po poranení, a jej 

pretrvávanie pokračuje niekoľko rokov, kedy je popisovaná pokračujúca apoptóza, 

demyelinizácia, jazvenie, stabilizácia gliovej jazvy a tvorba cýst (Obr.2). Zánik 

oligodendrocytov, ktoré vytvárajú myelínové pošvy, spôsobuje ďalšiu demyelinizáciu 

nervových vlákien (Fawcett and Asher, 1999). Je možné pozorovať známky regenerácie 

a axonálneho pučania, čo môže viesť k regenerácií, ale aj k chronickej bolesti a spazmom 

(Christensen and Hulsebosch, 1997).       
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 Gliová jazva je tvorená najmä astrocytmi, mikrogliami a oligodendrocytmi. Po poranení 

dochádza k migrácií makrofágov z krvného riečiska a mikroglií z okolitých tkanív do 

poraneného miesta (Kreutzberg, 1996). Astrocyty hypertrofujú a mení sa štruktúra ich 

výbežkov, ktoré sa preplietajú a prepájajú tesnými spojmi (angl. tight junction). Táto reakcia 

je sprevádzaná zvýšenou expresiou gliálneho fibrilárneho kyslého proteínu (GFAP-glial  

fibrillary  acidic  protein) a markrov neurálnych prekurzorových buniek (Nestin) (Abnet et al., 

1991). Reaktívne astrocyty tiež produkujú proteíny extracelulárnej matrix, ako napríklad 

chondroitin sulfát, ktoré sú inhibičné pre rast axónov (Eddleston et al., 1993). Rovnako 

oligodendrocyty produkujú molekuly inhibujúce rast neuritov (Nogo-neurite  outgrowth  

inhibitor) a rôznych proteoglykanov (Schnell and Schwab, 1990). Preto je gliová jazva jedným 

z hlavných dôvodov inhibície regenerácie axónov a taktiež remyelinizácie. 

 

3.2 Patofyziológia z hľadiska génovej expresie  

Poranenie miechy spúšťa kaskádu biochemických dejov, ktoré ovplyvňujú zápal, 

stabilizáciu zranenej oblasti a endogénnu regeneráciu. Modulovanie reparačných procesov 

často prebieha na génovej alebo proteínovej úrovni.  

 

Imunologické procesy 

Pomocou GeneChip analýzy bola určená expresia génov, ktoré sa exprimovali v rôznych 

časových intervaloch po navodenom SCI. Gény asociované so zápalom boli exprimované v 2 

vlnách. U génov COX-2 a Osteopontinu bola preukázaná up-regulácia do 24 hodín od 

navodeného SCI, zatiaľ čo v období medzi 48 hodinami a 6-timi mesiacmi po SCI  bola 

preukázaná druhá vlna expresie génov ako galectin-3 a progranulin. 

3-24 hodín po zranení bola preukázaná zvýšená expresia chemoatraktantov ako CCL2  

(Byrnes et al., 2011), ktoré sú zapojené do aktivácie monocytov, T-lymfocytov a NK-buniek 

(Schall et al., 1993). V tomto časovom intervale sa taktiež preukázala down-regulácia 

glutamátových receptorov, GABA receptorov a receptorov pre serotonín a preukázala sa aj 

down-regulácia génov pre draslíkové, sodíkové kanály a NA/K-ATPázu.   

 Up-regulované boli gény pre inflamačné faktory ako IL-1, IL-6 a chemokínové receptory 

(Song et al., 2001). Hodinu po spôsobenom SCI bola preukázaná v mieste lézie u buniek, ktoré 

neboli neuronálneho pôvodu,  zvýšená expresia skorých génov s okamžitým nástupom (IEGs- 
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immediate early genes) a cytokínov. Ich maximálna expresia bola pozorovaná od 1h-6h po SCI 

v intervaloch do 1hodiny pre c-fos a TNF-alfa, počas 3hodín od zranenia pre c-jun a IL-6 a 6-

tich hodín pre IL-1-β. Po tomto časovom úseku boli tieto signály prakticky nezistiteľné (Citron 

et al., 2000).           

 Tri hodiny po SCI bola zistená aj zvýšená expresia selektínov, intracelulárnych 

adhezívnych molekúl (ICAM-1)  a vaskulárnych adhezívnych molekúl (VCAM-1). Výskumy ďalej 

preukázali down-reguláciu génov zapojených do biosyntézy cholesterolu. Taktiež sa 

preukázala znížená expresia génov, kódujúcich Ca2+ pumpu a Ca2+-ATP-ázu a rovnako ďalších 

génov spriahnutých s Ca2+  ako napríklad napäťovo riadený Ca2+ kanál či AMPA kanál. Po 3 

hodinách bola preukázaná up-regulácia génov antiapoptotických heat shock proteinov 

(HSP70) a nukleárneho faktoru NF-κB, ktoré inhibujú kaspázu 3 a 7.  Po  7 dňoch bola však 

preukázaná upregulácia génov pre Casp7 (Aimone et al., 2004). Preukázala sa aj down-

regulácia génov pre inhibíciu apoptózy a antioxidantov, a boli up-regulované gény pre 

cytoskeletárne elementy,  rekonštrukciu tkanív a degradáciu proteínov (Xiao et al., 2005). 

 

Apoptóza 

 Po SCI nastáva síce smrť buniek nekrózou, avšak vo väčšej miere je pozorovaná 

apoptóza (Byrnes et al., 2007). Jej spustenie je podmienené aktiváciou receptorov smrti na 

povrchu bunky alebo po poškodení mitochondrií. Hlavným spúšťačom apoptotickej dráhy je 

káspázová rodina cysteínových proteáz, inak nazývané kaspázy, ktoré regulujú apoptoticky 

programovanú bunečnú smrť hlavne u cicavcov (Green, 1998). Kaspáza-3 sa podieľa na štepení 

niekoľkých ďalších komponent, dôležitých pre programovanú bunečnú smrť ako sú gelsolin, 

PAK2, jadrové laminíny a inhibítory podjednotiek DNA fragmentácie. Aktivácia kaspázy-3 môže 

je spojená tiež s vyliatím cytochrómu-c z mitochondrií, po ktorom nasleduje transaktivácia 

prokaspázy-9 (Soini et al., 2005).        

 Počas tohto procesu prebieha kondenzácia cytoplazmy, agregácia ribozómov a 

mitochondrií, kondenzácia jadra a agregácia chromatínu (Ekshyyan and Aw, 2004). Rovnako 

môžeme pozorovať redukciu potenciálu na membráne mitochondrií, acidifikáciu 

intracelulárneho prostredia, tvorbu voľných radikálov a externalizáciu fosfatidilserínových 

rezíduí (Friedlander, 2003).          

 U potkanov bola pozorovaná apoptóza  od 4 hodín do 3 týždňov po  navodenom SCI. 
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Dlhodobý neurologický deficit po SCI môže byť spôsobený  apoptotickými dejmi, ktoré 

prebiehajú v dlhom časovom úseku po zranení a to aj v neurónoch a oligodendrogliách, 

vzdialených a relatívne nedotknutých samotným primárnym poranením. (Mizuno et al., 1998), 

avšak bola pozorovaná aj zvýšená expresia v  miestach s výskytom veľkého množstva voľných 

radikálov, čo môže hrať úlohu pri  potláčaní sekundárnej odpovede inhibíciou apoptotickej 

kaskády prostredníctvom regulácie antioxidantov po SCI (Lou et al., 1998).  

 

 
Obr.3 Expresia mikroRNA po SCI. Diagram ukazuje komplexitu poranenia miechy, kaskádu procesov a zmeny 
expresie miRNA po SCI podľa (Nieto-Díaz et al., 2014). 
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3.3 Terapeutické možnosti liečby SCI 

Vzhľadom ku komplexnosti patofyziológie poranenia miechy vyplýva, že liečba musí 

byť komplexná, musí zahŕňať optimálnu kombináciu vhodne načasovaných prístupov, ktoré 

budú pôsobiť synergicky a budú viesť k regenerácií poškodených nervových funkcií. 

Štandardné terapeutické prístupy zahŕňajú dekompresiu, skoré podanie kortikosteroidov  

(methylprednisolon) a rehabilitáciu po zranení. Ďalšie terapeutické prístupy, ktoré sú 

v klinickom testovaní, používajú veľkú škálu molekúl ako napr. steroidy, pre ich protizápalové 

účinky (Ducker and Hamit, 1969), Gacyclidine (GK11), antagonistu NMDA receptoru, ktorý 

preukázal neuroprotektívne účinky (Gaviria et al., 2000), alebo Minocycline, ktorý znižuje 

exitotoxicitu a redukuje apoptózu. Táto molekula môže prejsť hematoencefalickou bariérou, 

preto je jej pôsobenie v mieste lézie veľmi účinné (Teng et al., 2004).    

 Iné prístupy využívajú bunečnú terapiu. V experimentálnej liečbe SCI bola testovaná 

celá rada bunečných typov: 

-embryonálne kmeňové bunky, (ESCs- embryonic stem cells), ktoré prešli aj do 1. fáze 

klinických testov v USA (Chapman and Scala, 2012). 

-neurálne neurálne kmeňové (NSCs- neural stem cells) a progenitorové bunky  (NPCs- neural 

precursor cells) (Nemati et al., 2014). 

-olfaktorické gliové bunky (OEG- olfactory ensheathing glia) (Boyd et al., 2005). 

-mezenchymálne kmeňové bunky (MSCs) (Urdzíková et al., 2014),  pri ktorých tiež prebiehajú 

testy v rôznych fázach klinického výskumu (Martinez et al., 2014) 

-Schwanove bunky, indukované pluripotentné bunky alebo aj kmeňové bunky izolované z kože 

(Schultz, 2005).         

 Transplantácia kmeňových buniek po SCI prešla pri viacerých bunečných typoch do 

fáze klinických testov. Medzi tieto bunky patria napríklad MSCs, olfaktorické gliové bunky 

alebo transplantácia fetálneho neurogénneho tkaniva (Harrop et al., 2012). 

 Ďalšia z experimentálne používaných metód, ktorá preukazuje zlepšenie funkcií po SCI 

je používanie nanomedicínskych prístupov s využitím biomateriálov. Tieto môžu pomôcť napr. 

s doručovaním terapeutických molekúl do miesta zranenia, zlepšením zobrazovacích techník 

a diagnostiky, či podpory prostredia v mieste poranenia (White-Schenk et al., 2015). 
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 Ako účinná liečba je navrhovaná kombinácia terapeutických prístupov, ako bunečná 

transplantácia, premostenie lézie pomocou biomateriálov, blokácia inhibičných faktorov, 

narušenie gliálnej jazvy či podanie neuroprotektívnych látok a rastových faktorov ako BDNF, 

NGF či NT-3 (neurotrofín-3), ktoré regulujú rast a podporujú regeneráciu axónov (Kubinová 

and Syková, 2012). 

 

3.4 Bunečná terapia 

Kmeňové bunky sú  nielen schopné diferenciácie do špecifických neurálnych 

bunečných typov, ale aj  sekretujú  celú radu cytokínov a rastových faktorov. Pri SCI hrá kritickú 

rolu endogénna neurotrofická podpora a tá môže byť modulovaná exogénnymi faktormi, 

podporujúcimi proliferáciu a diferenciáciu endogénnych kmeňových a progenitorových 

buniek, čím ovplyvňujú regeneráciu.       

 Vzhľadom na popísané problémy a komplexitu pri SCI je to veľmi vhodný model pre 

aplikáciu bunečnej terapie, ktorá predstavuje sľubný potenciál pre budúcnosť pacientov.

 Cieľom mojej práce bolo porovnanie regeneratívneho potenciálu 4 typov kmeňových 

buniek, implantovaných po SCI a to MSCs izolovanými z kostnej drene (hBM-MSCs) 

a pupočníku (hUC-MSCs), neurálnych prekurzorov odvodených od indukovaných 

pluripotentných buniek (iPS-NPs) a neurálnych buniek derivovaných z fetálneho tkaniva (SPC-

01). 

 

3.4.1 Mezenchymálne kmeňové bunky 

MSCs boli prvýkrát rozoznané Alexandrom Friedensteinom v kostnej dreni kvôli ich 

schopnosti tvoriť kolónie fibroblastov a diferencovať na bunečné typy ako chondroblasty, 

osteoblasty a adipocyty (Friedenstein et al., 1968). Dostali názov bunky kostnej drene (BMSCs- 

bone marrow stromal cells) a sú odlišné od druhého typu buniek, nachádzajúceho sa taktiež 

v kostnej dreni- hematopoetických kmeňových buniek (HSCs- hematopoetic stem cells). Jedna 

z výhod MSCs je ich pomerne jednoduchá izolovateľnosť v rámci rôznych štruktúr, ako 

napríklad pupočníková krv, kostná dreň, tukové tkanivo alebo koža.   

 Po transplantácií MSCs po SCI bola síce preukázaná ich schopnosť diferencovať do 

neuroektodermálnej línie (Goolsby et al., 2003), avšak tento potenciál je veľmi limitovaný. Ich 

prínos pri funkčnom zlepšení  spočíva hlavne v sekrécií trofických faktorov ako napríklad 
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neurálny rastový faktor (NGF-nerve growth factor), mozgom derivovaný neurotrofický faktor 

(BDNF- brain-derived neurotrophic factor), neurotrofický faktor derivovaný gliami (GDNF-

glial-derived neurotrophic factor), NT-3 a cievny endoteliálny  rastový faktor (VEGF- vascular 

endotelial growth factor) (Chen et al., 2005). Rovnako bol pozorovaný imunosupresívny efekt, 

kedy bola inhibovaná proliferácia T-lymfocytov (Li et al., 2007)a pomocou sekrécie 

antagonistu receptoru pre IL1 bol inhibovaný efekt cytokínového interleukínu-1 (IL-1). Tu sa 

preukázala aj inhibícia jedného z hlavných zápalových cytokínov, tumor-nekrotického faktoru 

α (TNF α- tumor necrosis factor-alpha) (Azari et al., 2010).     

 MSCs pôsobia inhibične aj na aktiváciu mikroglií, kde znižujú produkciu NO a TNFα, čím 

znižujú zápalovú reakciu a zároveň zvyšujú produkciu IGF-1, VEGF, BDNF a rastový faktor 

hepatocytov (HGF-hepatocyte growth factor) (Zhou et al., 2009a). Zníženie hladiny TNF α 

a interferonu gamma (IFN-γ) korelovalo so znížením demyelinizácie a odumretím axónov. 

(Gerdoni et al., 2007). Tento bunečný typ preukazoval aj schopnosť redukovať astrogliózu 

(Vercelli et al., 2008).        

 V ischemickom mozgu sa po transplantácií MSCs zvýšila expresia rastových faktorov 

(Chen et al., 2002) a rovnako tieto bunky prispievajú k zvýšeniu angiogenézy, pôsobia 

imunosupresívne, antiapoptoticky a produkujú faktory, stimulujúce proliferáciu buniek 

(Schinköthe et al., 2008).         

 MSCs boli použité na rôznych modelových organizmoch. Dokonca u psov, ktorým 

nebolo SCI navodené v laboratórnych podmienkach, bol preukázaný ich regeneračný efekt 

a zlepšenie pohybových schopností liečených jedincov. Tieto pokusy ukazovali modelovú 

situáciu, za ktorej dochádza k stavu veľmi podobnému SCI u ľudí (Penha et al., 2014). 

Celosvetovo je spustených viacero klinických štúdií, ktoré tieto bunky používajú ako liečebnú 

metódu po SCI.          

 V posledných rokoch prebehla 1. a 2. fáza klinických testov, kde boli pacientom po SCI 

intrathekálne aplikované hBM-MSCs. V týchto testoch bola potvrdená nezávadnosť tejto 

formy terapie a zároveň zlepšenie stavu pacientov (Yoon et al., 2007)(El-kheir et al., 2014).  Ich 

imunomodulačné a imunosupresívne vlastnosti, a taktiež nezávadnosť bola potvrdená aj 

klinickým testovaním pri akútnej reakcií štepu proti hostiteľovi (GVHD- graft-versus-host 

Disease) (Muroi et al., 2013). 
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3.4.2 Neurálne kmeňové a progenitorové bunky 

Neurálne kmeňové bunky (NSCs) sú multipotentné a generujú fenotyp nervového 

systému. Pomocou exogénneho stimulu sú schopné diferencovať do rozličných bunečných 

typov kde primárne diferencujú na neuróny, oligodendrocyty a astrocyty (Clarke et al., 2000). 

Taktiež môžu zmierniť zápal, chránia centrálny nervový systém pred degeneráciou a zvyšujú 

endogénny proces obnovy (Einstein and Ben-Hur, 2008). Neurálne prekurzory (NPCs) sú 

dcérske bunky NSCs, ktoré majú diferenciačnú kapacitu obmedzenú na neuronálne alebo 

gliálne línie.            

 Prvá izolácia NSCs bola prevedená Brentom A. Reynoldsom a Samuelom Weissom v 

roku 1992. Tento typ buniek bol izolovaný zo striáta dospelej myši a bola preukázaná ich 

schopnosť derivácie na neuróny a astrocyty  (Reynolds and Weiss, 1992).  

 NSCs môžeme izolovať nielen z vyvíjajúcej sa CNS, kde prebieha mohutná neurogenéza 

a diferenciácia, ale aj z dospelého mozgu, a to zo subventrikulárnej zóny laterálneho ventrikulu 

a zo subgranulárnej zóny gyru dentátu v hipokampe. Následná  kultivácia izolovaných NSCs 

potom prebieha v chemicky definovanom kultivačnom médiu (Guo et al., 2012).  

 Bolo preukázané, že neurosféra, ktorá bola kultivovaná in vitro z buniek neurálnych 

prekurzorov, pri transplantácií do mozgu imunodeficientnej myši vykazovala vštepenie do 

okolitého tkaniva, proliferáciu a neurálnu diferenciáciu (Paspala et al., 2011).  

 V rôznych experimentoch na zvieracích modeloch bol niekoľkokrát preukázaný 

pozitívny efekt implantácie NSCs buniek po SCI (Yasuda et al., 2011). Zistilo sa, že NSCs 

diferencovali na neuróny, ktoré interagovali s obvodmi v mieche a formovali v mieste SCI 

synapsie. (Cummings et al., 2005).        

 NSCs produkujú množstvo rastových faktorov, ako napríklad NGF, GDNF, BDNF, ktoré 

majú silný neurotrofický a neuroregeneratívny efekt (Yan et al., 2004), tiež chránia neuróny 

pred exitotoxicitou spôsobenou glutamátom, podporujú axonálne pučanie motoneurónov 

(Lladó et al., 2004) a modulujú expresiu VEGF a IGF-1 , ktoré súvisia s ich prežitím (Corti et al., 

2007).  Pôsobenie rastových faktorov podporuje aj  remyelinizáciu, ale bola aj pozorovaná 

zvýšená citlivosť na bolestivé podnety pri NSCs diferenciácií na astrocyty (Hofstetter et al., 

2005).            

 Aj tieto bunky majú schopnosť modulácie imunologických reakcií kde inhibujú aktiváciu 
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a proliferáciu T-lymfocytov a aj týmto spôsobom znižujú poškodenie axónov a ich 

demyelinizáciu (Einstein et al., 2007). 

 

3.4.3 Pluripotentné indukované kmeňové bunky 

Jedna z pionierskych štúdií, ktoré sa zaoberali reprogramovaním buniek, bol výskum 

prebiehajúci v 50-tych rokoch, kde sa metódou SCNT (somatic cell nuclear transfer) jadro 

neskorého štádia embryonálnej bunky blastocystu vložilo do denuklovaného oocytu- (Briggs 

and King, 1952).         

 Obrovský míľnik, za ktorý bola aj udelená Nobelová cena, bol objav pluripotentných 

indukovaných kmeňových buniek v roku 2006, kde bolo zistené, že transdukciou jedného zo 4 

transkripčných faktorov (Oct4(O), Sox2(S), Klf4(K) and c-Myc(M)) môže byť vyvolaná 

v dospelých myších bunkách ich pluripotencia (Takahashi and Yamanaka, 2006). Trandukcia 

prebehla pomocou retrovírusu, avšak reprogramovanie je možné aj inými spôsobmi ako 

napríklad použitím lentivirálnych vektorov (Brambrink et al., 2008), pomocou transpozómov 

(Talluri et al., 2014), plazmidov  (Caxaria et al., 2015), proteínov izolovaných z E. Coli (Zhou et 

al., 2009b), modifikovaných RNA molekúl (Warren et al., 2010) alebo chemicky za použitia 

špecifických malých molekúl, ovplyvňujúcich signálne dráhy (Desponts and Ding, 2010). 

 Následné štúdie preukázali, že je možné reprogramovať aj ľudské fibroblasty na 

indukované pluripotentné bunky (hiPS). Tu sa otvorila možnosť autológnej transplantácie 

hiPS, čím sa znižuje riziko neprijatia buniek organizmom pacienta a ich odhojovania, takže nie 

je nutná aplikácia imunosupresív (Takahashi et al., 2007). Taktiež je týmto spôsobom 

umožnené vytvárať typ buniek, špecifický pre určite ochorenie (Dimos et al., 2008; Park et al., 

2008). Ďalšou výhodou je redukcia etických problémov, ktoré sa vyskytovali pri práci s hESC.

 Jeden z problémov pri kmeňových bunkách je ich mutagenicita a vznik tumorov 

(McDonald et al., 1999). Pomocou priamej transfekcie troch maturovaných 

mikroribonukleových kyselín (mir-200c, -302s and -369s) pri reprogramovaní buniek sa 

podarilo znížiť riziko mutácií a následne aj riziko tumorogenézy  (Miyazaki et al., 2012). 

 iPS použité pri terapii SCI preukazovali neuronálnu, oligodendrocytickú a astrocytálnu 

diferenciáciu, kde oligodendrocyty úspešne myelinizovali axóny a podporovali ich prerastanie 

(Kaneko et al., 2006). iPS-NPs stimulovali  makrofágy triedy M2, ktoré pôsobia homeostaticky 

a bola preukázaná aj zvýšená expresia GAP 43 a serotonínu, čo sú molekuly podporujúce 
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obnovenie rastu axónov a ich regeneráciu (Hong et al., 2014).    

 Po transplantácií neurálnych prekurzorov, derivovaných z indukovaných 

pluripotentých buniek (iPS-NPs), vytvorených z ľudských buniek, sa ukázalo, že axóny 

prerastali do vloženého štepu a formovali nové synapsie a vštepené neuróny formovali veľké 

množstvo axónov na dlhšiu vzdialenosť a taktiež tvorili synapsie s hostiteľským tkanivom, s čím 

korešpondovala napríklad aj zvýšená expresia GAP 43 (Lu et al., 2014). Na myších modeloch 

bola potvrdená neurálna, oligodendritická a astrocytická diferenciácia iPS-NP 

transplantovaných po SCI (Nakamura and Okano, 2013).     

 Avšak boli aj preukázané problémy. Napríklad príliš skorá implantácia pluripotentných 

kmeňových buniek do poraneného miesta vykazovala diferenciáciu prekurzorov majoritne na 

astrocyty, ktoré negatívne ovplyvňovali prostredie v okolí poranenia. Táto reakcia sa 

preukazovala aj zvýšenou expresiou GFAP (Cao et al., 2001). 
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4. Ciele práce 

1) Porovnanie expresie vybraných génov po transplantácií rozličných typov kmeňových 

buniek po SCI.  

2) Porovnanie vplyvu rozličných typov kmeňových buniek na regeneráciu po SCI. 

3) Porovnanie inhibície zápalových reakcií po SCI po implantácií rozličných bunečných 

typov. 

4) Porovnanie miery neurálnej diferenciácie pri rozličných typoch kmeňových buniek. 
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5. Materiál a metódy 
 

5.1 Príprava kmeňových buniek 

Ľudské mezenchymálne kmeňové bunky kostnej drene 

Ľudské mezenchymálne bunky kostnej drene (hBM-MSC) boli pripravované 

v podmienkach „GMP“( Good Manufacturing Practice-správná výrobná prax) (Bioinova) 

(Machova Urdzikova et al., 2014). Z kostnej drene zdravých darcov s informovaným súhlasom 

bola oddelená mononukleárna frakcia  obsahujúca MSCs pomocou cetrifugácie v gradiente 

25% Gelofusinu, čo je roztok sukcinylovanej želatíny v izotonickom roztoku chloridu sodného 

(B. Braun, Melsugen, Nemecko). Táto frakcia bola nasadená do kultivačných fliaš 

v koncentrácií 5000 buniek/cm2 v médiu obsahujúcom Alpha MEM Eagle bez 

deoxyribonukleotidov, ribonukleotidov, a UltraGlutaminu (Lonza, Basel, Švajčiarsko), 

doplnené o 5% alogenický lyzát trombocytov (Bioinova, Prague, Česká republika) a 10ul/mL 

gentamicínu (Lek Pharmaceuticals, Ljublanja, Slovinsko). Po dosiahnutí konfluencie 80% sa 

bunky pasážovali. Bunky druhej pasáže boli analyzované pomocou FACS (FACS_Aria flow 

cytometer, BD Biosciences, San Diego, CA, USA) a použité na transplantáciu. Ako pozitívne 

markery boli stanovené -CD105, CD73, CD90 a negatívne CD45, CD34, CD14 ,CD11b, 

CD179alpha , HLA-DR (humal leukocyte antigene locus-DR) (Machova Urdzikova et al., 2014). 

Taktiež bola overená multipotentnosť týchto buniek pomocou adipogénnej, osteogénnej 

a chondrogénnej diferenciácie. 

 

Ľudské pupočníkové mezenchymálne kmeňové bunky  

Vzorky pupočníkových mezenchymálnych buniek (hUC-MSCs- human umbilical cord 

derived mesenchymal stem cells) boli odobraté z pupočníkov zdravých, čerstvo narodených, 

donosených novorodeniat, kde pôrod prebiehal spontánne a s informovaným súhlasom 

darcov vychádzajúcich z pokynov schválených etickou komisiou Univerzitnej nemocnice v Plzni 

a Ústavu starostlivosti o matku a dieťa v Prahe-Podolí.      

 10-15cm pupočníkového tkaniva bolo asepticky prevezeného pri 4°C v sterilnom PBS 

(IKEM, Praha, Česká republika) s gentamycínom v koncentrácií 10 ug/ml  (Sigma,St. Louis, MO, 

USA). Po odstránení ciev sa zvyšné tkanivo narezalo na menšie časti (1-2mm3) a presunulo do 

10cm Nunc kultivačných nádob (Schoeller, Praha, Česká republika), ktoré obsahovali 
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kompletné médium  alfa-MEM (Eastport, Praha, Česká republika ) s prídavkom 5% lyzátu 

doštičiek (IKEM) a gentamycínu v koncentrácií 10 ug/ml (Sandoz, Praha, Česká republika). 

Kultivácia prebiehala v kultivačnom boxe pri teplote 37°C a 5% koncentrácií CO2. Po 10 dňoch 

boli z kultivačných misiek explantáty vybraté a adherentné bunky, sa kultivovali do 90% 

hustoty, alebo po dobu 3 týždňov. Po tomto časovom úseku sa bunky pasážovali za pomoci 

0,25% roztoku Trypsin/EDTA  (Life Technologies, Praha, Česká republika) a vysadili sa 

v koncentrácií 5000/cm2 do kultivačných fliaš Nunc o rozmeroch 80cm2 (Schoeller). Médium 

bolo menené 2x týždenne. Pre potvrdenie pluripotencie boli použité bunky z 3 pasáže. 

 

Fetálne ľudské neurálne kmeňové bunky SPC-01  

Bunečná línia ľudskej miechy (SPC-01) bola vygenerovaná z 10-týžňovej miechy 

ľudského fétu. Fetálne tkanivo bolo získané z Advanced Bioscience Resources (Alameda, CA, 

USA) v súlade so schválenými národnými (USA/UK) a etickými princípmi (Boer, 1994) ("Human 

Tissue Act 2004"). Bunky sa pripravili do monobunečných suspenzií chemickou a enzymatickou 

disociáciou cervikálneho regiónu fetálnej miechy. Následne boli bunky pomocou c-mycERTAM  

konštrukcie imortalizované. Tento konštrukt generuje c-myc proteín, ktorý fúzuje so 

zmutovaným receptorom pre estrogen a je transkripčne aktívny iba v prítomnosti 

syntetického ligandu 4-hydroxy tamoxifenu. Použitá metóda je publikovaná v  (Pollock et al., 

2006). Pre lepšiu in vivo detekciu boli SPC-01 transdukované pomocou zeleného 

florescenčného proteínu (GFP- Green fluorescent protein). Aby sa predišlo zabráneniu 

vloženia vektoru, ako bolo opísané predtým (Zhang et al., 2010) boli GFP-exprimujúce bunky 

generované za použitia lentivírového vektoru, ktorý obsahoval ubiquitínový element pre 

otváranie chromatínu (UCOE). Transdukovaná SPC-01-GFP+ bunečná línia bola zamrazená v 

tekutom dusíku, odkiaľ bola potom používaná počas celej štúdie.   

 Bunky SPC-01-GFP+ boli rutinne kultivované v kultivačných fľašiach potiahnutých 

laminínom  (Sigma), 20 μg/ml v DMEM/F12,  pri teplote 37°C. Rastové médium bolo menené 

3x týždenne a obsahovalo DMEM/F12 doplnenom o HSA (0,03%) (Baxter Healthcare Ltd., 

Norfolk, Veľká Británia), L-glutamín (2 mM), ľudský transferín (100 ug / ml), putrescín 

dihydrochlorid (16.2μg / ml), ľudský inzulín (5 ug / ml), progesterón (60 ng / ml), sodnú soľ, 

seleničitan  (selén) (40 ng / ml), EGF (20 ng / ml) a 4-hydroxy-tamoxifénu (4-OHT) (100 nM), 

všetko od firmy Sigma a  FGF (10 ng / ml) (PeproTech, Londýn, Veľká Británia).  
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 Bunky boli pasážované pri 70%-90% konfluencií za pomoci TrypZean (Lonza,Basel, 

Švajčiarsko), ktorý sa nechal účinkovať po dobu 2 minút pri teplote 37°C. Na inhibíciu trypsínu  

bol použitý sojový extrakt. Bunky SPC-01 GFP+, použité pri experimentoch, boli z 26-29 pasáže.  

 

Neurálne prekurzory derivované z indukovaných pluripotentných buniek 

iPS-NPs boli pripravované podľa postupu, opísanom v (Polentes et al., 2012).Získaná 

bunečná línia bola derivovaná z ľudského fetálneho pľúcneho fibroblastu (ATCC, USA) 

transdukovaného podľa (Sareen et al., 2014), kde kombinácia Oct4, SOX2, NANOG a LIN28 

ľudskej cDNA bola sprostredkovaná pomocou lentivírusu. Výber klonov, potvrdenie iPSC línie 

a derivácia neurálnych prekurzorov bola detailne popísana v (Polentes et al., 2012). Bunky 

neurálnych prekurzorov boli vyprodukované za prítomnosti Nogginu (500ng/ml) (R&D 

Systems, Minneapolis, MN), inhibítoru TGF-β(10 nM) (Sigma), bFGF (10μg/ml) a BDNF 

(20μg/ml) ( oba od Pepro Tech, London, Veľká Británia).     

 iPS-NPs boli pestované v kultivačných fľašiach potiahnutých poly-L-ornitínom (0,002% 

v destilovanej vode) a laminínom (10 ug / ml v DMEM/F12) (Sigma). Rastové média obsahujúce 

DMEM/F12 a neurobazálne médium (1:1), doplnok B27 (1:50), N2 doplnok(1:100) (GIBCO, Life 

Technologies, Grand Island, NY), L-glutamín (2 mM) (Sigma), penicilín a streptomycín (50 

U/ml) (GIBCO), FGF (10 ng/ml), EGF (10 ng/ml) and BDNF (20 ng/ml) (PeproTech) boli menené 

3x týždenne. Pred transplantáciou boli iPS-NPs preddiferencované v médiu rovnakého 

zloženia, avšak bez pridaných FGF a EGF. 

 

5.2 Experimentálne zvieratá 

Na prevedenie tohto experimentu boli použité samce potkanov rodu Wistar vo veku 

10 týždňov. Potkany boli chované vo dvojiciach v chovoch s kontrolovanou teplotou medzi 

22°C-24°C a 12 hodinovým režimom svetla a tmy. Kvôli minimalizácií rozdielov pri 

štandardizovanej lézií sa nachádzala ich  telesná váha v rozmedzí 300g+/-15g. Skupiny jedincov 

boli dostatočne veľké, aby vyhovovali podmienkam štatistického spracovania dát.  

 Po vytvorení SCI boli jedince náhodne rozdelené do skupín, kde sa im 7 dní po zranení 

transplantovali rôzne typy kmeňových buniek. Kontrolným zvieratám bolo aplikované PBS.  
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Druh implantátu Miesto implantátu Počet jedincov 

hBM-MSCs Intrathekálne 37 

hUC-MSC Intrathekálne 20 

SPC-01 Intraspinálne 40 

NP-iPSs Intraspinálne 39 

PBS Intraspinálne/Intrathekálne 16/28 

Tab.1 Celkový počet potkanov, ktorým bola prevedená SCI a boli naimplantované rozličné bunečné typy 
a kontrolný roztok PBS. 

 

Pred samotným pokusom boli sledované potkany rozdelené do 2 skupín, kde jedna 

bola použitá na qPCR analýzu. Druhá skupina prešla behaviorálnym testovaním po dobu 9 

týždňov, tkanivá boli ďalej spracovávané imunohistochemickými a histologickými metódami. 

U skupiny hUB-MSCs bola prevedená iba qPCR analýza (Tab. 2).   

 Všetky experimenty boli vykonané v súlade so smernicami Rady Európskych 

spoločenstiev z 24. novembra 1986 (86/609/EEC) a boli schválené etickou komisiou Ústavu 

experimentálnej medicíny AV ČR, Praha, Česká republika. 

Forma testovania Typy implantátov Časový úsek po 

implantácií (dni) 

Počet 

jedincov 

qPCR hBM-MSCs/SPC-01/iPS-

NPs /hUC-MSCs 

10 5/5/5/6 

qPCR hBM-MSCs/SPC-01/iPS-

NPs/hUC-MSCs 

14 5/5/5/5 

qPCR hBM-MSCs/SPC-01/iPS-

NPs/hUC-MSCs 

28 5/5/5/6 

Behaviorálne 

pokusy/imunohistochémia

/histológia 

hBM-MSCs/SPC-01/ iPS-

NPs 

8 týždňov 18/22/21 

Tab.2 Rozdelenie potkanov do jednotlivých skupín, u ktorých prebehla analýza uvedenými metódam 
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5.3 Model balónikovej lézie miechy a transplantácia buniek 

Ako model SCI bola u potkanov použitá metóda balónikovej lézie. Všetky operačné 

zákroky boli praktikované v inhalačnej anestézií izoflóranu (Forane, 3%). Po umiestnení 

potkanov do stereotaktického aparátu a po dezinfekcií operovaného miesta im bola 

prestrihnutá koža na chrbte a prevedená laminektómia na stavci Th10, po ktorej bol do 

epidurálneho priestoru vsunutý “French fogarthy catheter“, na ktorého konci je umiestnený 

balónik. Kompresia miechy v úseku Th8 trvala 5 minút a bola vytvorené tlakom balónika, ktorý 

sa naplnil 15ul fyziologického roztoku. Katéter bol po indukcií vytiahnutý a rana bola prišitá 

v anatomických vrstvách. Počas celého procesu sa teplota tela testovaných jedincov udržiavala 

vyhrievanou podložkou na 37°C. Po zákroku sa podával intramuskulárne Gentamycín (Lek 

Pharmaceutical 5mg/kg) kvôli zabráneniu pooperačnej infekcií. Vzhľadom na narušenú 

schopnosť močenia boli potkanom 2x denne ručne vyprázdňované močové mechúre až do 

obnovenia reflexu.          

 7 dní po navodení lézie boli potkanom intervertebrálne, do subdurálneho priestoru 

v oblasti L5-L6, injekčne implantované hBM-MSCs a hUC-MSCs (5x105/50ul PBS) (De la Calle 

and Paíno, 2002). SPC-01 (5x105/5ul PBS) a NP-iPS (5x105/5ul PBS) boli aplikované 

intraspinálne  do oblasti Th8-9 (Amemori et al., 2013). Ako prevencia proti odhojovaniu 

transplantovaných buniek bolo použité u všetkých skupín testovaných zvierat 

imunosupresívum Cyclosporín A (10mg/kg) a Azathioprin (2mg/kg) 1x denne po dobu dvoch 

mesiacov. 
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5.4 Analýza génovej expresie pomocou polymerázovej reťazovej 

reakcie v reálnom čase (qPCR) 

Pomocou kvantitatívnej reverznej transkripcie v polymerázovej reťazovej reakcií 

v reálnom čase (real time- qPCR) bola po 10 a 28 dňoch od SCI určená expresia vybraných 

potkaních génov (n=5 pre každú sledovanú skupinu génov) (Tab. 3). 

Gapdh Rn01775763_g1 

Sort1 (NT-3) Rn01521847_m1 

Gap-43 Rn01474579_m1 

Fgf2 Rn00570809_m1 

Cntf Rn00755092_m1 

Olig2 Rn01767116_m1 

Gfap Rn 00566603_m1 

Vegf Rn01511601_m1 

Casp3 Rn00563902_m1 

Irf5 Rn01500522_m1 

Mrc1 Rn01487342_m1 

Nf-κB Rn01399583_m1 

Cd86 Rn00571654_m1 

Cd163 Rn01492519_m1 

MIP-1α Rn01464736_g1 

RANTES Rn00579590_m1 

Tab.3 Použité TagMan® Gene Expression Assays 

mRNA bola izolovaná z parafínových rezov, ktoré boli použité na histologickú analýzu, 

za použitia High Pure RNA Paraffin Kit (Roche, Penzberg, Nemecko). Vzorky sa deparafinizovali 

pomocou xylénu zmiešaného s absolútnym alkoholom.  Ďalej sa postupovalo presne podľa 

priloženého návodu. Na záver sa RNA eluovalo pomocou 50ul Elution Bufer a vložilo sa na 20 

minút do chladničky pri teplote 8°C. Množstvo RNA bolo kvantifikované pomocou 

spektrofotometra, kde čistota bola stanovená pri A280/A260, kedy vzorky vykazovali hodnoty 

medzi 1,8-2,0.  (NanoPhotometerTM P-Class, Munchen, Nemecko) a izolovaná mRNA bola za 

použitia Transcriptor Universal cDNA Master (Roche) a termálneho cykléra (T100™ Thermal 
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Cycler, Bio-Rad, Hercules, CA, USA) prepísaná do cDNA reverznou transkripciou.  

 Na real-time qPCR reakciu bol použitý cDNA roztok, FastStart Universal Probe Master 

(Roche) and TagMan® Gene Expression Assays (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). PCR 

reakcia bola vykonávaná v konečnom objeme 10 ul obsahujúcich 25 ng extrahovanej RNA a  

amplifikácia prebehla na  StepOnePlus™ real-time PCR cycler (Life Technologies) v 40 

rovnakých cykloch: 2 minúty pri 50°C, 10 minút pri 95°C za ktorými nasledovalo 40 cyklov, kde 

po 15 sekundách pri teplote nasledovala 1 minúta pri 60°C. Všetky vzorky boli analyzované 

v duplikátoch, kde bola pre každé pole stanovená negatívna kontrola. Pomocou ΔΔCt metódy 

bola stanovená relatívna kvantifikácia génovej exprese a výsledky boli analyzované so 

softvérom StepOnePlus®. Expresia bola normalizovaná vzhľadom na referenčný gén GAPDH, 

kontrolné vzorky (PBS) boli použité ako kalibrátor. Pomocou testu one-way ANOVA s  post hoc 

„pair-to-pair“ test bola štastisticky určená pre každý sledovaný gén signifikancia v rozdieloch 

ΔCt hodnot medzi jedincami s transplantovanými kmeňovými bunkami a kontrolami (PBS). 

Rozdiely boli považované za štatisticky významné, pri p <0,05. Dáta sú vyjadrené ako priemer 

± štandardná chyba priemeru. 
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6. Výsledky  

V mojej práci som sa zamerala na stanovenie génovej expresie a jej zrovnanie pomocou 

real-time qPCR analýzy po transplantácií rozličných typov kmeňových buniek a to hBM-MSCs, 

hUC-MSCs, iPS-NPs a SCP-01 v časovom úseku 10 a 28 dní od SCI. Tieto výsledky som 

prehľadne spracovala v grafoch s vyznačenou signifikanciou.   

 Analýza preukázala mierne zvýšenie sekrécie neurotrofického faktoru Sort1 (NT-3) po 

tarnsplantácií hBM-MSCs a SPC-01 po 10 dňoch. hUC-MSCs preukazovali zníženie expresie 

tohto faktoru a iPS-NPs nepreukazovali žiadnu zmenu expresie oproti kontrolám. 

  Po 28 dňoch  bola pozorovaná zvýšená expresia Sort1 pri vzorkách, ktoré mali 

transplantované hBM-MSCs a hUC-MSCs. U vzoriek s transplantovanými SPC-01 sme 

pozorovali zníženie expresie tohto trofického faktoru a iPS-NPs preukazovali miernu podporu 

tvorby Sort1 (Graf 1).   

Expresia  Gap-43 po 10 dňoch od navodeného SCI pri implantovaných hBM-MSCs 

a hUC-MSCs bola zvýšená. iPS-NPs a SPC-01 preukazovali iba mierne zvýšenie expresie tohto 

faktoru, avšak po 28 dňoch sme pozorovali zvýšenie exprimácie tohto génu u všetkých typov 

buniek (Graf 2).       

Pri Cntf bola 10 dní od SCI pri hBM-MSCs a pri hUC-MSC pozorovaná zvýšená expresia, 

zatiaľ čo po transplantácií iPS-NPs znížená expresia. SPC-01 nemenili viditeľne expresiu tohto 

rastového faktoru v danom časovom úseku. Pozorovali sme signifikantné rozdiely po 10 dňoch 

od SCI medzi expresiou medzi transplantovanými hBM-MSCs a iPS-NPs (p=0,026) a aj medzi 

hBM-MSCs a hUC-MSCs (p=0,027). 28 dní po SCI bol gén pre tento rastový faktor up-

regulovaný iba pri hBM-MSCs, pri ostatných bunečných typoch bola expresia Cntf mierne 

znížená (Graf 3).         

 Expresia transkripčného faktoru Olig2  bola  po 10 dňoch od SCI up-regulovaná pri 

hBM-MSCs a hUC-MSCs, zatiaľ čo pri iPS-NPs bola pozorovaná jej expresia down-regulovaná. 

Vzorky s implantovanými SPC-01 neprejavili žiadnu zmenu v expresií. Po 28 dní bola expresia 

Olig2 pri všetkých bunečných typoch mierne zvýšená (Graf 4).    

 Sledovaný faktor Gfap preukazoval po 10 dňoch od SCI signifikantný rozdiel v expresií 

medzi hBM-MSCs a hUC-MSCs (p=0,001), kde pri hUC-MSCs bola exprimácia tohto génu down-

regulovaná, zatiaľ čo hBM-MSCs preukazovali zvýšenú expresiu Gfap. Taktiež sme našli 

signifikantný rozdiel v expresií hBM-MSCs a iPS-NPs (p=0,029), kde bola pozorovaná mierne 
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znížená expresia iPS-NPs a signifikantný rozdiel v expresií medzi hUC-MSCs a SPC-01 (p=0,025), 

kde SPC-01 preukazovali mierne zvýšenie expresie tohto faktoru. Po 28 dňoch sme pozorovali 

miernu down-reguláciu tohto génu pri vzorkách s aplikovanými hUC-MSCs . Všetky ostatné 

bunečné typy vykazovali 28 dní od SCI zvýšenie expresie GFAP (Graf 5).  

 V expresií Vegf sme sledovali signifikantné rozdiely  medzi hBM-MSCs a iPS-NPs 

(p=0,004) a medzi hUC-MSCs a iPS-NPs (p=0,05) 10 dní po SCI. hBM-MSCs a hUC-MSCs zvýšili 

expresiu Vegf,  zatiaľ čo iPS-NPs expresiu tohto rastového faktoru jasne znižovali a SPC-01 

vykazovali jeho mierne zníženie. 28 dní po SCI sme pozorovali stále zvýšenú expresiu Vegf iba 

u hBM-MSCs a hUC-MSCs (Graf 6).       

 Taktiež sme preukázali signifikantný rozdiel medzi  génovou expresiou FGF2, ktorá bola 

signifikantne zvýšená u vzoriek  hBM-MSCs oproti vzorkom  s hUC-MSCs (p=0,027). Zvýšná 

expresia bola tentoraz pozorovaná u všetkých implantovaných bunečných typov a rovnaký 

trend, no s vačším účinkom, sme sledovali aj 28 dní po SCI (Graf 7).   

 Rovnako bola sledovaná expresia Casp3. Po 10 dňoch sme pozorovali mierne zvýšenie 

expresie tohto faktoru pri všetkých typoch bunečných transplantátov okrem SPC-01, no 

transplantáty s iPS-NPs preukazovali naozaj minimálne zvýšenie. 28 dní od SCI sme sledovali 

znateľné zníženie expresie tohto apoptotického faktoru pri takmer všetkých typoch 

implantovaných buniek, iba pri SPC-01 sa hladina expresie nezmenila (Graf 8). 

 Expresia faktoru Irf5 bola 10 deň po SCI up-regulovaná u všetkých 4 typov 

implantovaných buniek a signifikantne zvýšená bola pri porovnaní hBM-MSCs voči kontrole( 

p= 0,014), hUC-MSCs (p=0,017) a iPS-NPs (p=0,034). Po 28 dňoch sme videli mierny pokles 

expresie týchto markrov u všetkých 4 typov buniek (Graf 9).     

 Pri Mrc1 sme pozorovali zvýšenú expresiu pri hBM-MSCs 10 dní po SCI, ktorej hladina 

sa nemenila ani po 28 dňoch od SCI. U hUC-MSCs sme zaznamenali zvýšenie expresie počas 

10 dní od SCI, no jej mierny pokles v 28 deň. U iPS-NPs a SPC-01 sme nezaznamenali zmenu 

expresie 10 dní po SCI, avšak sme videli jej rapídne zvýšenie po 28 dňoch (Graf 10). 

 Sledovaná expresia NF-kB, ukazovala pri vzorkách s implantovanými hBM-MSCs a hUC-

MSCs mierne zvýšenú expresiu 10 dní po SCI, zatiaľ čo iPS-NPs a SPC-01 preukazovali viditeľné 

zníženie expresie tohto markeru. Po 28 dňoch bolo preukázané mierne zvýšenie exprimácie 

pri hBM-MSCs a SPC-01, avšak hUC-MSCs a iPS-NPs preukazovali expresiu zníženú (Graf 11).

 U Ccl5 bolo 10 dní po SCI pozorované výrazné zníženie expresie u iPS-NPs a pri hBM-

MSCs aj SCP-01 bolo v tomto časovom úseku pozorovaná mierne zníženie expresie. 28 dní po 
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SCI bola pozorovaná znížená expresia iba u hBM-MSCs. iPS-NPs a SPC-01 preukazovali mierne 

zvýšenú expresiu Ccl5 (Graf 12).       

 Expresia prozápalového markeru Ccl3, bola v 10 deň po SCI pozorovateľne zvýšená u 

hBM-MSCs. Rovnako sme sledovali aj mierne zvýšenú expresiu tohto génu pri SPC-01 , iPS-NPs 

preukazovali jej zníženú expresiu. Po 28 dňoch sme pozorovali zníženie expresie tohto faktoru 

u hBM-MSCs a iPS-NPs, u SPC-01  sa preukazovala stále veľmi mierne zvýšená expresia (Graf 

13).            

 Expresia prozápalového markeru Cd68 bola pri implantátoch s iPS-NPs znížená v 10-ty 

aj 28-mi deň po SCI. hBM-MSCs aj SPC-01 preukazovali zvýšenú expresiu počas oboch týchto 

časových intervalov (Graf 14).        

 10 dní po SCI bolo pri Cd163 pozorované zníženie génovej expresie pri vzorkách s 

implantovanými iPS-NPs. Pri implantovaní hBM-MSCs a SPC-01 bola sledovaná zvýšená 

expresia tohto faktoru. Po 28 dňoch sme pozorovali mierne zvýšenie expresie tohto markeru 

u všetkých implantovaných bunečných typov (Graf 15). 
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Graf 1. Expresia génu Sort1. 

 

 

 

  

Graf 2. Expresia génu Gap43 . 
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Graf 3. Expresia génu Cntf.  

Signifikancia 10 dní po SCI: hBM-MSCs vs. iPS-NPs p=0,026 a  hUC-MSCs vs. iPS-NPs  p=0,027. 

 

 

 

Graf 4. Expresia génu Olig2. 
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Graf 5. Expresia génu Gfap. 

Signifikancia 10 dní po SCI: hBM-MSCs vs. hUC-MSCs  p=0,001,  hUC-MSCs vs. SPC-01  p=0,025 a  

pre hBM-MSCs vs. iPS-NPs p=0,029. 

 

 

Graf 6. Expresia génu Vegf.  

Signifikancia10 dní po SCI: hBM-MSCs vs. iPS-NPs p=0,004  a hUC-MSCs vs. iPS-NPs p=0,05. 
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Graf 7. Expresia génu Fgf2. 

Signifikancia 10 dní po SCI: hBM-MSCs vs. hUC-MSCs p=0,027.  

 

 

 

Graf 8. Expresia génu Casp3. 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

hBM-MSCs
10D

hUC-MSCs
10D

iPS-NPs
10D

SPC-01
10D

Casp3 10D

hBM-MSCs
28D

hUC-MSCs
28D

iPS-NPs
28D

SPC-01 28D

Casp3 28D



Liečba poranenia miechy pomocou transplantácie rôznych typov kmeňových buniek 
 

41 
 

 

Graf 9. Expresia génu Irf5. 

Signifikancia 10 dní po SCI: hBM-MSCs vs. PBS p=0,014; hBM-MSCs vs. hUC-MSCs p=0,017 a hBM-MSCs 
vs. iPS-NPs p=0,034. 

 

 

 

Graf 10. Expresia génu Mrc1. 
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Graf 11. Expresia génu NF-kB. 

 

 

 

 

Graf 12. Expresia génu Ccl3. 
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Graf 13. Expresia génu Ccl5. 

 

 

 

 

Graf 14. Expresia génu Cd86. 
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Graf 15. Expresia génu Cd163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

hBM-MSCs
10D

iPS-NPs 10D SPC-01 10D

Lo
g2

ra
to

Cd163 10D

hBM-MSCs
28D

iPS-NPs 28D SPC-01 28D

Cd163 28D



Liečba poranenia miechy pomocou transplantácie rôznych typov kmeňových buniek 
 

45 
 

7. DISKUSIA 

Transplantácia kmeňových a progenitorových buniek do poranenia miechy je jedným 

z hlavných terapeutických prístupov pri liečbe SCI a v tejto problematike bola prevedená už 

celá rada štúdií (Mortazavi et al., 2015). Bolo preukázané, že transplantované bunky majú 

schopnosť interagovať sa do hostiteľského tkaniva, diferencovať v neurálne bunky a ich 

aplikácia viedla k zlepšeniu motorických funkcií experimentálnych zvierat (Lai et al., 2013). 

Z hľadiska efektivity liečby, vzhľadom k veľkej variabilite experimentálnych štúdií zatiaľ ešte 

nebol stanovený optimálny bunečný typ, množstvo transplantovaných buniek a ani spôsob ich 

podania.           

 Cieľom tejto práce bolo porovnanie efektov rôznych typov kmeňových buniek po ich 

transplantácií do lézie z hľadiska génovej expresie. Toto stanovenie prebehlo v rámci 

komplexnej štúdie, pri ktorej boli u experimentálnych zvierat sledované aj motorické 

a senzorické funkcie a kde bola prevedená imunohistochemická a histologická analýza. 

 

7.1 Génová expresia  

Jedným preukazovaných výsledkov po transplantácií BM-MSCs, iPS-NPs alebo NSCs po 

SCI bolo ovplyvnenie expresie neurotrofných faktorov (Chen et al., 2005) (Yan et al., 2004) 

alebo ich diferenciácia na neuróny a oligodendrocyty (Ogawa et al., 2002). Rodina faktorov, 

ktoré zabezpečujú prežitie, vývoj a funkciu neurónov sú neurotrofíny. Tieto molekuly taktiež 

regulujú rast axónov, dendritov a expresiu proteínov, ktoré sú zodpovedné napríklad za tvorbu 

iontových kanálov, biosyntetických enzýmov a neuropeptidických transmiterov, ktoré sú 

nevyhnutné pre normálnu funkciu neurónov (Reichardt 2006). 

 

7.1.1 Neurotrofické a rastové faktory  

Po transplantácií NSCs bola preukázaná aj zvýšená expresia rastových faktorov ako 

CNTF, HGF či IGF, ktoré odporovali regeneráciu poškodenej miechy (Sabelström et al., 2013). 

BM-MSCs preukazovali schopnosť sekrécie trofických faktorov a interleukínov v mieste 

poškodenia, ako napríklad IL-6, CCL2, BDNF, VEGF, NGF,  GDNF, NT-3 (Himes et al., 2006). 

Jedna z nevýhod tejto týchto bunečných transplantátov je ich preferencia k diferenciácií na 

astrocyty, ktoré by zhoršovali regeneráciu po SCI (Ogawa et al., 2002).  
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 V našej štúdií sme preukázali mierne zvýšenie sekrécie neurotrofického faktoru NT-3 

pri implantácií hBM-MSCs a SPC-01 po 10 dňoch. Po 28 dňoch sa bola pozorovaná zvýšená 

expresia NT-3 pri implantovaných  hBM-MSCs  a hUC-MSC, čím sme potvrdili výsledky iných 

výskumných skupín, avšak pri bunkách SPC-01 sme pozorovali zníženie expresie tohto 

trofického faktoru. iPS-NPs nepreukazovali podporu tvorby neutrotrofických faktorov, avšak 

ani ich inhibíciu.          

 Ďalší z faktorov, ktorý poukazuje na podporu rastu axónov je GAP-43. Tu sme sledovali  

zvýšenie expresie po 10 dňoch od navodeného SCI pri implantovaných hBM-MSCs a hUC-

MSCs. iPS-NPs a SPC-01 preukazovali iba mierne zvýšenie expresie tohto faktoru, avšak po 28 

dňoch sme pozorovali zvýšenie exprimácie tohto génu u všetkých typov buniek.  

 Tento faktor sme mohli porovnať aj s histologickou analýzou, ktorá bola prevedená 

v rámci našej štúdie 8 týždňov po SCI a kde sa sledoval počet prerastajúcich GAP43 pozitívnych 

vláken, ktoré boli pozorované aj v centrálnej časti lézie. Najväčšia hustota týchto vláken bola 

preukázaná u vzoriek s implantovanými iPS-NPs a SPC-01 bunkami. hBM-MSCs preukazovali 

prerastanie GAP43 pozitívnymi vláknami, avšak v oveľa menšej miere ako preukazovali 

neurálne prekurzory. Tieto výsledky podporujú nami pozorovaný trend, kde sa exprimácia 

tohto faktoru zvyšuje s časovým úsekom, ktorý pôsobia implantáty na miesto lézie, no 

nepotvrdili nami pozorovanú vyššiu účinnosť hBM-MSCs ako iPS-NPs a SPC-01. hUC-MSCs 

neboli do týchto analýz zahrnuté (Príloha 1.).      

 CNTF je ďalší z rady rastových faktorov, ktoré podporujú axonálny rast a syntézu 

neurotransmiterov. Tento proteín predstavuje faktor prežitia pre neuróny a oligodendocyty 

a môže byť jedným z faktorov, ktorý znižuje deštrukciu tkanív pri zápale. Po 10 dňoch od SCI 

bola expresia CNTF pri hBM-MSCs a hUC-MSC s up-regulovaná, čo poukazovalo na podporu 

regenerácie zvýšenou tvorbou trofických faktorov a potlačenie inflamačných procesov týmito 

typmi buniek. Po transplantácií iPS-NPs bola preukázaná down-regulácia expresie CNTF a SPC-

01 nemenili viditeľne expresiu tohto rastového faktoru v časovom úseku 10 dní od SCI. 28 dní 

po SCI bol gén pre tento rastový faktor up-regulovaný iba pre hBM-MSCs, pre ostatné bunečné 

typy bola expresia CNTF mierne znížená.   

Olig2 je transkripčný faktor, ktorý podporuje tvorbu motoneurónov 

a oligodendrocytov, čím je podporovaná tvorba nových axónov a axonálna remyelinizáca. Pri 

tomto faktore sme pozorovali zvýšenú expresiu po 10 dňoch pri mezenchymálnych bunkách, 

čo poukazovalo na fakt, že tieto typy buniek sú schopné podporovať remyelinizáciu, zatiaľ čo 
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pri iPS-NPs bola pozorovaná jeho expresia down-regulovaná a SPC-01 neprejavilo zmenu 

v expresií. 28 dní po SCI bola expresia pri všetkých bunečných typoch mierne zvýšená. 

 

7.1.2 Astroglióza 

Jeden z proteínov, vytváraný aktivovanými astrocytmi, ktoré inhibujú regeneráciu po 

SCI,  je GFAP. Z tohoto dôvodu sme sledovali expresiu tohto génu a zistili sme, že po 10 dňoch 

bola evidentná down-regulácia tohto markeru pri vzorkoch s naimplantovanými hUC-MSCs. 

Taktiež sme pozorovali mierne zníženú expresiu tohto génu u vzoriek s iPS-NPs. 28 dní od SCI 

bola expresia GFAP down-regulovaná iba pri hUC-MSCs. Z tohto hľadiska môžeme zhodnotiť, 

že na potlačenie tvorby gliálnej jazvy je z našej sledovanej škály najvhodnejší typ buniek  hUC-

MSCs a zároveň sme mohli sledovať značné rozdiely medzi expresiou tohto faktoru medzi 

hBM-MSCs a hUC-MSCs.         

 Tieto výsledky avšak nekorelovali s histologickou analýzou, ktorá bola prevedená 8 

týždňov po transplantácií. Všetky skupiny potkanov s transplantovanými kmeňovými bunkami 

preukazovali menšiu GFAP pozitívnu oblasť oproti skupine zvierat s aplikovaným PBS. Taktiež 

bola preukázateľne menšia GFAP oblasť u neurálnych prekurzorov oproti skupine hBM-MSCs 

(Príloha 2.). 

 

7.1.3 Modulácia imunitných reakcií  

Vo viacerých  výskumoch bola potvrdená úloha mezenchymálnych kmeňových buniek 

pri polarizácií makrofágov na typ M1/M2, kde suprimovali efekt M1 makrofágov a spôsobili 

zmenu fenotypu z M1 na M2 (Manning et al., 2015). To je jeden z dôvodov, prečo sme sledovali 

markery, určujúce makrofágovú líniu M1/M2 a porovnávali sme dopad transplantovaných 

buniek na faktory exprimované týmito bunkami.      

 Markery asociované so zápalom a  M1 makrofágmi sú CD86, CD16, CD32, Irf5, Ccl3, 

Ccl5 a iNOS (Edin et al., 2012), zatiaľ čo napr. CD 204, CD163, CD36, CD14, Mrc1 a argináza sú 

markery asociované s antizápalovými M2 makrofágmi (Abumaree et al., 2013). V našej práci 

sme porovnávali účinok sledovaných bunečných typov na expresiu CD86, Irf5, CCL3, CCL5, 

CD163 a Mrc1. Markery pre iNOS, IL-6 a arginázu boli merané, avšak sa v našich vzorkoch 

neexprimovali.          

 hBM-MSCs preukazovali zvýšenie expresie 10 dní po SCI pri markeroch anti-
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inflamačnej  M2 línie makrofágov  Mrc1, čo nám poukazuje na schopnosť podpory polarizácie 

makrofágov na ich M2 formu. Pri inflamačných faktoroch M1 makrofágov preukazovali hBM-

MSCs 10dní po SCI pri Irf5 signifikantnú up-reguláciu, avšak inflamačný faktor CD86 

preukazoval iba veľmi mierne zvýšenie expresie a faktor CCL3 bol down-regulovaný. 28dní po 

SCI bola znova pozorovaná up-regulácia Irf5 a CD86, zatiaľ čo expresia  chemokínového faktoru 

CCL5 bola zasa mierne znížená. Tieto zistenia potvrdzujú, že MSCs sú schopné podporovať M2 

formu makrofágov ale zároveň zvyšujú expresiu pro-inflamačného M1 fenotypu, pričom 

z hľadiska génovej expresie nie je možné konštatovať ich efekt na polarizáciu makrofágov k M2 

fenotypu.            

 iPS-NPs síce preukazovali 10 dní po SCI down-reguláciu antiinflamačného faktoru  

CD163 a úroveň expresie Mrc1 zostala v tomto časovom úseku nezmenená, avšak  pri pro-

inflamačných markeroch M1 skupiny makrofágov bola sledovaná výrazná down-regulácia 

génovej expresie pri Cd86 a Ccl5 10 dní po SCI. Z týchto pozorovaní môžeme vyvodiť, že iPS-

NPs síce neovplyvňujú polarizáciu makrofágov na ich M2 formu, avšak sú pravdepodobne 

schopné potláčať ich pro-inflamačnú M1 formu v subakútnej fáze SCI. Tento trend sme 

nepozorovali 28 dní od SCI, tu bola pozorovaná malá up-regulácia pri Mrc1 a Cd 163, zatiaľ čo 

Ccl3 vykazoval veľmi malú down-reguláciu a bolo sledované mierne zvýšenie Irf5 a Ccl5, zatiaľ 

čo faktor Cd86 bol mierne down-regulovaný.      

 SPC-01 pri anti-inflamačných markeroch Mrc1 a Cd163 aj pri pro-inflačných markeroch 

Cd86, Ccl3, Ccl5 nepreukazovali takmer žiadnu zmenu expresie 10 dní od SCI. Marker Irf5 

preukazoval zvýšenie expresie aj 10 aj 28 dní po SCI. Mrc1, Cd163, Cd86 a Ccl5 boli v časovom 

intervale 28 dní  up-regulované.        U 

hUC-MSCs sme sledovali iba markery Irf5 a Mrc1. Tie preukazovali zvýšenie exprimácie u 

oboch génov pre časový úsek 10 dní po SCI a rovnako aj pre 28 dní od SCI, kde sme 

pravdepodobne sledovali vzájomnú kompetíciu M1/M2 makrofágových línií.  Ďalší 

zo sledovaných faktorov Nf-kB, transkripčný faktor, ktorý po translokácií do jadra spúšťa 

expresiu génov zapojených do celej rady biologických funkcií, vrátane zápalu. Rovnako bolo 

preukázané, že jeho inhibíciou v astrocytoch bolo podporované prerastanie neuritov a taktiež 

oligodendrogenéza, s čím zároveň súvisela aj zvýšená hladina myelínu po SCI (Bracchi-Ricard 

et al., 2013).           

 iPS-NPs a SPC-01 preukazovali viditeľné zníženie expresie tohto zápalového markeru. 

hBM-MSCs a hUC-MSCs preukazovali mierne zvýšenú expresiu 10 dní po SCI. Po 28 dňoch bola 
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pri iPS-NPs a hUC-MSCs preukázaná znížená expresia. Mierne zvýšenie exprimácie bolo 

sledované pri hBM-MSCs a SPC-01.        

 Z týchto výsledkov môžeme vyvodiť, že iPS-NPs sú typy implantátov, ktoré pozitívne 

ovplyvňujú regeneráciu inhibíciou inflamačných faktorov ako NF-kB, čím prispievajú k podpore 

remyelinizácie a rastu neuritov.  

 

7.1.4 Apoptóza 

Keďže apoptóza je po SCI veľmi závažný problém, ktorý je spúšťaný ako zápalovou 

reakciou, tak samotným naviazaním ligandov na receptory smrti, rozhodli sme sa sledovať 

tento dej po implantácií kmeňových buniek a pozorovať jeho prípadné obmedzenie, na úrovni 

Casp3 po bunečnej terapií. Po 10 dňoch od SCI sme vypozorovali mierne zvýšenie expresie 

tohto faktoru pri všetkých typoch bunečných transplantátov okrem SPC-01, no transplantáty 

s iPS-NPs preukazovali naozaj minimálnu up-reguláciu. 28 dní od SCI sme vypozorovali 

znateľné zníženie expresie tohto apoptotického faktoru vo všetkých typoch buniek, iba pri 

SPC-01 sa hladina expresie nezmenila.  

 

7.1.5 Angiogenéza 

Angiogenéza je jedným z ďalších kľúčových prvkov pri regenerácií SCI. V rôznych 

výskumoch bolo preukázané, že transplantácia NSCs a rovnako tiež transplantácia BM-MSCs  

po SCI preukazovala podporu angiogenézy, zvýšenú expresiu VEGF a napomáhala funkčnej 

regenerácií po poranení miechy (Amemori et al., 2013)(Li et al., 2014). Angiogenézu podporuje 

aj expresia Fgf2, ktorý sa nachádza napríklad v bazálnej membráne a subendoteliálnej 

extracelulárnej matrix ciev. Po SCI bola preukázaná zvýšená hladina Vegf, ktorá asociovala so 

zvýšeným počtom krvných ciev (Loy et al., 2002).      

 Túto tendenciu sme potvrdili a našli sme signifikantný rozdiel medzi hBM-MSCs a iPS-

NPs a medzi hUC-MSCs a iPS-NPs v expresií faktoru VEGF 10 dní po SCI, čím sme preukázali, že 

implantácia hBM-MSCs a hUC-MSCs majú efekt na tvorbu nových ciev a tým podporujú 

regeneráciu po SCI. 28 dní po SCI sme pozorovali stále zvýšenú expresiu VEGF u týchto dvoch 

bunečných typov. Expresia génu FGF2, podporujúceho tvorbu ciev, bola signifikantne zvýšená 

u hBM-MSCs oproti hUC-MSCs. Zvýšená expresia bola tentoraz pozorovaná u všetkých 

implantovaných bunečných typov a rovnaký trend, no s väčším účinkom, sme sledovali aj 28 
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dní po SCI. Tieto výsledky naznačujú, že transplantácia týchto bunečných typov, a to najmä 

hBM-MSCs je účinná forma, ako zvýšiť angiogenézu a podporiť obnovu funkcií po tomto druhu 

zranenia.  

 

7.2 Histologická analýza 

Histologická analýza preukázala, že prežitie transplantovaných buniek bolo rôzne, čo 

bolo spôsobene odlišným spôsobom podania, kedy iPS-NPs a SPC-01 boli podané 

intraspinálne, zatiaľ čo hBM-MSCs a hUC-MSCs  boli podané intrathekálne. Dva týždne po 

transplantácií bolo spozorované veľké množstvo prežívajúcich iPS-NPs a SPC-01, zatiaľ čo 

počet hBM-MSCs bol veľmi malý. Osem týždňov po transplantácií neboli prakticky pozorované 

žiadne hBM-MSCs v mieste transplantácie, avšak bolo pozorované množstvo iPS-NPs a SPC- 

01. Rovnako bola sledovaná integrácia neurálnych prekurzorov a ich diferenciácia, ktorá 

preukázala, že iPS-NPs boli pozitívne na neskoré neurolnálne markery MAP2 a proteín 

migrácie neurónov doublecortin (DCX -neuronal migration protein doublecortin)  len malý 

počet týchto buniek bol GFAP pozitívny. Vzorky s SPC-01 boli pozitívne najmä na GFAP a Olig2, 

čím preukazovali diferenciáciu najmä na astrocyty a oligodendrocyty. 

 

7.3 Behaviorálne testovanie 

V našom projekte sme okrem analýzy génovej expresie a imunohistochemických 

metódy použili aj behaviorálne testovanie.      

 Behaviorálne testovanie prebiehalo pomocou zaužívaných metód a to metódy Basso, 

Beattie a Bresnahan (BBB) (Basso et al., 1995), Plantar testu, Flat-beam testu, a Rotarodu (viď. 

príloha). 
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BBB test 

BBB test spočíva v hodnotení motorických funkcií potkana na stupnici od 0-21 podľa 

pohybových schopností ich zadných končatín, pozícií chodidiel, rozloženia váhy tela a 

spoločnej koordinácie zadných a predných končatín. Už 1. týždeň po SCI bolo pozorované 

viditeľné zlepšenie pohybových funkcií u sledovaných potkanov, ktorý mali transplantované 

bunky v porovnaní s kontrolnou skupinou potkanov. Zároveň potkany s transplantovanými iPS-

NPs preukazovali väčšie zlepšenie motorických funkcií ako potkany s transplantovanými hBM-

MSCs a SPC-01 po 8 týždňoch od navodeného SCI (príloha 3.) 

 

Flat-beam test 

Motorická funkcia a koordinácia predo-zadných končatín bola sledovaná pomocou 

„Flat-beam“ testu. Ten pozostáva zo 140cm drevenej dosky, širokej 3,4cm, na ktorej konci sa 

nachádzala cieľová krabica, ktorú sa testované potkany snažili dosiahnuť. Ako vyhodnocovacia 

vzdialenosť pri pohybe potkana sa sledovala centrálna časť nosníka, ktorá bola dlhá 1m.

 Vzhľadom na veľkosť lézie a limitovanú schopnosť regenerácie mali na začiatku 

testovacieho obdobia všetky testované potkany problém s udržaním balansu na začiatku tyče 

bez pohybu vpred. V ďalších testovaniach znova preukazovali zvieratá, ktoré mali 

transplantované iPS-NPs oproti tým, čo mali naimplantované hBM-MSCs a SPC-01 zlepšenie 

motorických funkcií, podobne ako pri BBB teste (príloha 3.). 

 

Rotarod test 

Rovnako bola motorická funkcia a koordinácia zadných končatín testovaná pomocou 4 

miestneho „rotarodu“ , ktorého bubon s drážkami, sa otáčal rýchlosťou od 5rpm do 10rpm 

počas časového úseku 5-tich minút.       

 V tomto teste nebol preukázaný žiaden signifikantný rozdiel medzi potkanmi s rôznymi 

druhmi liečby, no znova bol pozorovaný trend, kde jedinci s transplantovanými iPS-NPs mali 

lepšie výsledky oproti ostatným skupinám (príloha 3.). 
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Plantar test 

Potkani, boli testované na citlivosť zadných končatín voči podnetom vzniknutým 

tepelnou stimuláciou pomocou infračerveného svetelného lúču. Keď tepelná zmena prekročí 

fyziologickú hranicu, sú intenzívne signály z dráždených receptorov vnímané bolestivo. Týmto 

spôsobom sa meria miera precitlivenia na podnet, ktorý by za normálnych podmienok 

nevyvolal bolestivú reakciu. Termínom hyperalgézia sa označuje vnímanie primerane 

bolestivého podnetu ako viac bolestivého než obvykle.     

 Pri tomto testovaní sa meral reakčný čas, kedy potkan uplatní reflex, pri ktorom by 

končatinu presunul z dôvodu ucítenia bolestivého podnetu.   

 Termálna hyperalgézia bola sledovaná u všetkých zvierat a nebola špecificky naviazaná 

na typ implantovaných buniek (príloha 4.). 
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8. Záver 

Cieľom práce bolo porovnať regeneratívny efekt transplantácie rôznych typov kmeňových 

buniek po SCI. Regeneráciu po SCI najlepšie podporovali neurálne prekurzory, a to najmä iPS-

NPs, po transplantácií do subakútnej lézie miechy ktoré preukazovali inkorporáciu do 

hostiteľského tkaniva, diferenciáciu na neuróny, samotnú podporu tvorby oligodendrocytov 

a následnú remyelinizáciu. Bola preukázaná aj inhibícia tvorby gliovej jazvy, a to pomocou 

génovej expresie a rovnako aj histologicky. Rovnako úspešne sa preukázala ich schopnosť 

inhibovať inflamačnú reakciu v mieste poranenia potlačením expresie zápalových faktorov. 

Taktiež pri behaviorálnom testovaní preukazovali experimentálne zvieratá s implantovanými 

iPS-NPs vyššie motorické skóre a lepšiu regeneráciu než jedince s ostatnými typmi buniek.

 Ďalšie neurálne prekurzory, SPC-01, tiež preukazovali prežitie v hostiteľskom prostredí 

a inkorporáciu do hostiteľského tkaniva, avšak bola preukázaná ich diferenciácia najmä na 

oligodendrocyty a astrocyty, čo môže prispievať k tvorbe gliálnej jazvy. Tieto skutočnosti sme 

mali možnosť pozorovať ako na histologických preparátoch, tak pomocou génovej expresie. 

Potláčanie zápalových procesov nebolo úplne preukázané. Rovnako nepotlačovali apoptotický 

faktor Caps3, no samotná podpora axonálneho rastu preukázaná bola ako histologicky, tak pri 

pozorovaní expresie markerov pre rast neuritov. Behaviorálne testovanie preukazovalo 

zlepšenie motorických funkcií, no s menšou účinnosťou ako iPS-NPs.    

 hBM-MSCs preukazovali pomocou génovej expresie mohutnú podporu axonálneho 

rastu a trofických faktorov, avšak histologicky bolo preukázané, že tento typ bunečných 

implantátov mal menšiu účinnosť ako neurálne prekurzory a nebola preukázaná ich 

inkorporácia do hostiteľského tkaniva. Histologické metódy taktiež preukázali, že už 2 týždne 

po implantácií boli prítomne v poškodenom tkanive v minimálnom množstve a 8 týždňov od 

SCI neboli detekované.  Jedna z ich preukázaných schopností  bola modulácia inflamačných 

procesov, kedy však stimulovali expresiu prozápalových aj protizápalových markerov. 

Behaviorálne testovanie preukázalo zlepšenie pohybových schopností u potkanov, 

s implantovanými hBM-MSCs, avšak menšie oproti jedincom, s transplantovanými iPS-NPs, ale 

lepšie než SPC-01.          

  hUC-MSCs sme zatiaľ analyzovali iba z hľadiska ich génovej expresie, kde bola 

preukázaná veľká podpora vaskularizácie a tvorba neurotrofických faktorov, ktoré podporujú 

axonálny rast a remyelinizáciu. Zároveň sme sledovali ihnibíciu faktoru GFAP, ktorý naznačuje 
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schopnosť týchto buniek pri potláčaní aktivácie astrocytov a zmenšovaní gliálnej jazvy. 

Potlačenie apoptotických dejov pomocou inhibície kaspázy nebolo preukázané. Taktiež 

podpora polarizáce makrofágov na ich M2 formu či inhibícia M1 formy nebola preukázaná, no 

ukazovala sa inhibícia expresie inflamačného faktoru inhibujúceho regeneráciu Nf-kB. 

 Na záver je možné konštatovať, že najvyšší regeneratívny potenciál preukazovali 

intraspinálne transplantované iPS-NPs. Porovnateľný regeneračný potenciál bol avšak 

pozorovaný aj po intrathekálnej transplantácií hBM-MSCs, ktorých autológne použitie je 

možné v súčasnosti reálne uplatniť aj v humánnej medicíne.  
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10. Príloha 
 

 

Príloha 1. Efekt transplantovaných hBM-MSCs, SPC-01 a iPS-NPs na rast axónov v mieste centrálnej lézie (počte 

GAP43 pozitívnych vlákien u transplantovaných skupin vs. kontrola - PBS=100%) 9 týždňov po SCI. Signifikancia: 

vs. Saline * p<0.05; signifikancia vs.  MSC # p<0.05; signifikancia vs. SPC-01 • p<0.05; signifikancia vs. NP-iPS ¤ 

p<0.05. Mierka: 500 µm (B) and 20 µm(C). Prevzaté z Růžička and Urdzíková et al., in preparation. 
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Príloha 2. Efekt transplantácie hBM-MSCs, SPC-01 a iPS-NPs na formovanie gliovej jazvy vyhodnotené ako 

percentuálne zastúpenie astrocytov v tkanive (A) a množstvo protoplazmických astrocytov (B) v okolí centrálnej 

lézie 9 týždňov od SCI (7mm kraniálne a 7mm kaudálne od centrálnej lézie). Mierka: 500 µm (A1, B1). 

Signifikancia: vs. Saline * p<0.05; signifikancia vs.  MSC # p<0.05; signifikancia vs. SPC-01 • p<0.05; signifikancia 

vs. NP-iPS ¤ p<0.05. Prevzaté z Růžička and Urdzíková et al., in preparation. 
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Príloha 3. Efekt transplantácie hBM-MSCs, SPC-01 a iPS-NPs pri behaviorálnych testoch. Rozdiely medzi 

použitými bunečnými transplantátmi boli pozorované pri BBB (A), Flat-beam teste hodnotenom na základe 

skóre (B) a času  (C) a Rotarod teste (D). Signifikancia: vs. Saline * p<0.05; signifikancia vs.  MSC # p<0.05; 

signifikancia vs. SPC-01 • p<0.05; signifikancia vs. NP-iPS ¤ p<0.05. Prevzaté z Růžička and Urdzíková et al., in 

preparation. 

 

 

 

 

 

Príloha 4. Efekt transplantácie kmeňových buniek na termálnu nocicepciu. Signifikancia: vs. Saline * p<0.05; 

signifikancia vs.  MSC # p<0.05; signifikancia vs. SPC-01 • p<0.05; signifikancia vs. NP-iPS ¤ p<0.05. Prevzaté z 

Růžička and Urdzíková et al., in preparation  


