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Téma je velmi aktuální, problematice mezenchymálních kmenových buněk (MSC) a 

jejich využití v léčbě je v současné době věnována velká pozornost. Disertační práce má 

96 stran a je pojata jako soubor publikovaných prací s literárním přehledem a 

závěrečnou diskusí. Struktura práce je logická a přehledná, po formální stránce je 

kvalitní. 

V literárním úvodu jsou nejprve vymezeny základní fenotypické a funkční vlastnosti 

mezenchymálních kmenových buněk, podrobněji jsou popsány jednotlivé cytokiny a 

další bioaktivní látky se zásadním významem pro jejich imunomodulační účinky. V další 

části se autorka věnuje interakcím MSC s buňkami přirozené i adaptivní imunity, ve 

kterých převažuje protizánětlivý a imunosupresivní účinek založený na inhibici 

efektorových populací a indukci T a B regulačních lymfocytů. Dále jsou popsány faktory 

ovlivňující imunomodulační schopnosti MSC, kromě prozánětlivých cytokinů, které 

navozují jejich imunosupresivní účinky, je diskutována také úloha stimulace přes TLR, 

kde je zřejmě možnost navození jak protizánětlivého, tak i prozánětlivého fenotypu. 

V části věnované terapeutickému využití MSC je vymezeno široké spektrum diagnóz u 

kterých jsou tyto buňky testovány v klinických studiích a využívá se jak jejich 

regenerativního účinku, tak i protizánětlivého působení. Zmíněna jsou i potenciální 

rizika vycházející z plasticity MSC. Závěr literárního úvodu se věnuje terapeutickému 

podání MSC při poškození rohovky, problematice limbálních kmenových buněk a využití 

nanovláken jako nosičů pro růst a přenos kmenových buněk. 

Disertační práce má jednoznačně definované cíle, které jsou následně řešeny ve čtyřech 

přiložených publikacích, z nichž u dvou se jedná o prvoautorské. V první z nich autorka 

prokazuje schopnost myších MSC indukovat pomocí cytokinů diferenciaci naivních T 

lymfocytů jak do T regulačních buněk tak i do prozánětlivé Th17 populace.  

V další publikaci je na myším modelu podán důkaz o migraci systémově podaných MSC 

do oka poškozeného hydroxidem sodným, kde pak snižovaly počty infiltrujících 

leukocytů a inhibovaly tvorbu protizánětlivých molekul. Jako účinnější se ukázaly být 

MSC, které byly předem stimulovány pomocí IFN gama. 

Jako velmi účinná se ukázala být i lokální aplikace MSC a LSC kultivovaných na 

nanovláknovém nosiči. I tento druh přenosu potlačil v poškozeném oku místní 

zánětlivou reakci a podpořil hojení. 



Testována byla také možnost využití nanovláken nesoucích navázaný cyklosporin A. 

Tato vlákna in vitro selektivně inhibovala funkce T buněk a v modelu transplantace kůže 

potlačovala lokální produkci IL-2, IFN gama a IL-17.  

Disertační práce je logicky zakončena diskusí, která dává získané výsledky do souvislostí 

s publikacemi jiných výzkumných týmů. 

 

Ke kvalitní disertační práci po stránce obsahové a formální nemám závažné připomínky, 

dovoluji si jen několik dotazů: 

1. Liší se fenotyp lidských a myších mezenchymálních kmenových buněk? 

2. Imunosupresivní účinky MSC mohou být indukovány pomocí IFN gama, uplatní 

se tyto kmenové buňky u virových infekcí, kde obecně dochází k nadprodukci 

interferonů? 

3. Zdá se, že MSC mají schopnost potlačit Th1 typ odpovědi a posílit produkci Th2 

cytokinů včetně IL-4. Nebyla studována úloha MSC v souvislosti s rozvojem 

alergických onemocnění? 

 

Závěr:  Z výše uvedeného posudku vyplývá, že předložená dizertační práce, kvalitní po 

obsahové i formální stránce, splnila stanovené cíle a svými výsledky přinesla nové 

poznatky. Mgr. Eliška Javorková osvědčila, že má hluboké znalosti v oboru, je schopna 

samostatně vědecky pracovat a ovládá metody k úspěšnému pokračování ve své 

vědecké činnosti. Dizertační práce splňuje požadavky stanovené dle  § 47 zákona o 

vysokých školách č. 111/1998 Sb., a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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