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Seznam použitých zkratek 
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iPSC   Induced pluripotent stem cell  

iPSC-LB  Liver bud from iPSC 
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LEF   Lymphoid enhancer factor 

Lgr5   Leucine-rich-repeat containing G-protein-coupled receptor 5 

LRP   LDL-receptor-related protein 

MEF   Mouse embryonic fibroblast 
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PSC   Pluripotent stem cell  

RPE   Retinal pigment epithelium 
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SFEBq  Serum-free culture of embryoid body-like aggregates 

TA   Transit amplifying 

TCF   T-cell factor 
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Abstrakt 
    Pluripotentní embryonální kmenové buňky (ESCs) jsou jedinečné díky své schopnosti 

proliferace a diferenciace v téměř kterýkoli buněčný typ. Za přítomnosti vhodných stimulů 

jsou schopné zahájit morfogenezi in vitro. Kmenové buňky se dokáží diferencovat v určité 

typy buněk dané tkáně a uspořádat do trojrozměrných (3D) struktur. V sebeorganizujícím 

procesu, který mimikuje normální vývoj tkáně, tak vytváří organoidy. Vývoj orgánů je 

komplexní proces, který vyžaduje přesné časové i prostorové uspořádání regulačních signálů. 

3D uspořádání těchto struktur umožňuje důležité mezibuněčné interakce. Organoidové 

kultury jsou proto oblastí studia s obrovským potenciálem. Organoidy jsou přístupné všem 

standardním experimentálním manipulacím. Proto jsou ideálním prostředkem pro výzkum 

kmenových buněk, signálních drah, organogenezi a modelování onemocnění. Mohly by 

otevřít nové cesty regenerativní medicíně a genové terapii. 

Klíčová slova: organoidy, tkáňové kultury, 3D struktury in vitro, játra, střevní epitel 

 

Abstract 
    Pluripotent embryonal stem cells (ESCs) are unique for their ability to proliferate and 

differentiate into almost all cell types. In the presence of appropriate stimuli, they are able to 

initiate morphogenesis in vitro. Stem cells are able to differentiate into specific cell lines of a 

given tissue and to arrange three-dimensional (3D) structures. These so-called organoids are 

formed in a self-organizing process that mimics normal ESCs development. Organ 

development is a complex process that requires temporally and spatially ordered regulatory 

signals. 3D organization of these structures allows important cell-cell interactions. Organoid 

cultures are thus the area of a huge potential. Organoids are accessible to all standard 

experimental manipulations. They are therefore an ideal tool for the research of stem cells, 

signaling pathways, organogenesis and disease modeling. Finally, they may open up new 

avenues for regenerative medicine and gene therapy. 

Key words: organoids, tissue cultures, 3D structures in vitro, liver, intestinal epithelium 

 

 

 



9 

 

1. Úvod 
    Během embryonálního vývoje živočichů vznikají orgány z pluripotentních kmenových 

buněk (PSCs). Díky kmenovým buňkám také dochází k neustálé regeneraci a homeostáze 

tkání. Této schopnosti kmenových buněk je možné využít i v kultuře in vitro. Vznikají tak 

organoidy, struktury, které velmi blízce připomínají skutečné orgány. Jejich vnitřní struktura 

je velmi podobná a s in vivo vzniklými orgány sdílejí i stejné fyziologické reakce. Během 

posledních let dosáhly organoidové kultury obrovského pokroku a neustále se pracuje na 

jejich zdokonalování. 

    Složitý proces vývoje orgánů řídí několik hlavních signálních drah. Obdobně se signalizace 

uplatňují i při organoidní formaci a homeostáze. Pro kmenové buňky mnoha orgánů je 

zásadní kanonická signální dráha Wnt, jejíž ligandy se proto při tvorbě některých organoidů 

využívají. 

    Příkladem dokonalého napodobení vnitřní struktury orgánů jsou střevní organoidy, u 

kterých se z jediné kmenové buňky může vyvinout celý organoid formující krypto-klkové 

struktury, stejné jako ve střevě in vivo (Sato et al., 2009). 

    Organoidové kultury mohou být využity jako prostředek pro modelování onemocnění a 

vrozených vad. To dokládá třeba výzkum mikrocefalie na cerebrálních organoidech, které 

dorůstají do menší velikosti než ostatní tkáně odvozené od zdravých jedinců. Stejným 

způsobem se předčasně ukončuje růst mozkové tkáně u pacientů s mikrocefalií in vivo 

(Hattori, 2014). Takové organoidy modelující onemocnění jsou i alternativním systémem pro 

testování nových léků. Jejich studium by mohlo přispět k pochopení mechanismu vzniku 

těchto onemocnění. 

   Tato práce má za úkol shrnout současné poznatky v oblasti trojrozměrných (3D) 

orgánových kultur in vitro, zhodnotit jejich výhody a popsat jejich možné využití ve vědě i 

terapeutické možnosti, které by mohly přinést v regenerativní medicíně.  
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2. Co jsou organoidové kultury 
    Organoid je systém in vitro 3D buněčné kultury, který blízce připomíná in vivo orgán nebo 

tkáň, od které je odvozený [shrnuto v (Hynds & Giangreco, 2013)]. Vytváří tak soubor buněk 

specifických pro daný orgán. Vývoj organoidů je založen na unikátních schopnostech 

kmenových buněk. PSCs jsou schopné proliferace a diferenciace v téměř jakýkoli jiný 

buněčný typ. Tak vznikají nové buňky dané tkáně důležité pro udržování a regeneraci 

organismu.  

    Vlastnosti organoidových kultur jsou následující: organoidy by měly být složeny z více 

různých typů buněk a tyto buňky by měly být strukturně organizovány tak, aby napodobovaly 

konkrétní orgán. Organoid by také měl být schopný vykonávat alespoň některé funkce, 

kterými disponuje daný orgán [shrnuto v (Lancaster & Knoblich, 2014)]. 

    Savčí orgány a tkáně in vivo, jejichž vývoj normálně probíhá v závislosti na druhu většinou 

poměrně dlouho, jsou obtížně přístupné experimentální manipulaci a vizuálnímu pozorování. 

3D organoidové kultury jsou proto ideálním nástrojem pro výzkum těchto tkání, jelikož 

napodobují komplexní strukturu a morfologii daných orgánů, ale zároveň s nimi lze 

mechanicky i biochemicky manipulovat na denní bázi [shrnuto v (Shamir & Ewald, 2014)]. 

Další výhodou je, že jejich vývoj probíhá mnohem rychleji než u skutečných orgánů. 

    Důležitou složkou při tvorbě organoidů je tzv. matrigel, matrix bohatá na laminin a kolagen 

vytvářející vhodné podmínky a mimikující prostředí organismu. Matrigel umožňuje růst a 

vývoj vznikající tkáně.  

    Organoidové kultury zatím však nejsou schopné dosahovat takové velikosti jako skutečné 

orgány. Limitovaná velikost je pravděpodobně následkem nedostatku krevní podpory.  
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3. Signální kaskáda Wnt 

    Kanonická signální dráha Wnt je 

velmi významnou signální kaskádou 

ovlivňující udržování kmenových 

buněk, buněčnou proliferaci a polaritu 

buněk. Uplatňuje se zejména v době 

embryonálního vývoje, ale i během 

regenerace tkání v dospělém 

organismu. Napomáhá tak udržovat 

homeostázi tkání [shrnuto v (Logan & 

Nusse, 2004)]. Mutace částí dráhy Wnt 

proto obvykle má velmi vážné důsledky. Je spojena s mnoha typy vrozených defektů a 

s vývojem nádorových onemocnění především v gastrointestinálním traktu [shrnuto v 

(Clevers, 2006)]. 

    Kanonickou signalizaci Wnt spouští navázání ligandu Wnt na transmembránový receptor 

Frizzled (Fz) (Bhanot et al., 1996) a zároveň na koreceptor LRP (LDL-receptor-related 

protein), další transmembránový protein tvořící receptorový komplex s rodinou proteinů Fz. U 

Drosophily je tento koreceptor známý pod názvem Arrow a je homologem myšího a lidského 

LRP5 a LRP6 (Wehrli et al., 2000).  

    Zásadní roli má v kanonické signální dráze molekula β-katenin, který má v buňkách dvě 

funkce, strukturní a signální. Strukturní roli vykonává jako protein vázaný v adhezivních 

spojích. Volný β-katenin má signální funkci. β-katenin je v době, kdy signalizace neprobíhá, 

fosforylován degradačním komplexem, označen ubikvitinem a degradován v proteasomu. 

Během signalizace Wnt je ubikvitinace β-kateninu redukována specifickými fosforylacemi 

proteinu, proteolýza v proteasomu je inhibována a tak dochází ke stabilizaci β-kateninu 

(Aberle, Bauer, Stappert, Kispert, & Kemler, 1997). Degradační komplex β-kateninu tvoří 

protein Axin (axis inhibitor protein), glykogen syntáza kináza 3β (GSK3β) a protein APC 

(adenomatous polyposis coli), jehož inaktivace má za následek například karcinom tlustého 

střeva (Hart, de los Santos, Albert, Rubinfeld, & Polakis, 1998). Další součástí je kasein 

kináza I (CKI), která fosforyluje několik složek degradačního komplexu, tím ho destabilizuje 

a umožňuje šíření Wnt signálu pomocí stabilizovaného β-kateninu (Z.-H. Gao, Seeling, Hill, 

Obrázek 1 Schéma kanonické signální kaskády 
Wnt. Převzato z (Logan & Nusse, 2004). 
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Yochum, & Virshup, 2002). Proteolytické destrukci cytosolického β-kateninu brání také 

protein Dishevelled (Dvl), který k sobě po navázání ligandu Wnt váže a rozkládá degradační 

komplex β-kateninu. Jeho aktivita je opět regulována fosforylací [shrnuto v (C. Gao & Chen, 

2010)]. 

    β-katenin, který se po stabilizaci začal hromadit v cytoplasmě, se translokuje do jádra, kde 

asociuje s transkripčními faktory rodiny TCF (T-cell factor) nebo LEF (lymphoid enhancer 

factor). Trankripční faktory TCF/LEF v komplexu s β-kateninem aktivují expresi cílových 

genů signální dráhy Wnt (viz Obrázek 1) [shrnuto v (Arce, Yokoyama, & Waterman, 2006; 

MacDonald, Tamai, & He, 2009)]. Takovými geny jsou například geny zahajující buněčný 

cyklus a tím spouštějící buněčnou proliferaci kmenových buněk [shrnuto v (Reya & Clevers, 

2005)]. Takto probíhá kanonická signální kaskáda Wnt. Kromě kanonické signální kaskády 

existuje i několik dalších, nekanonických drah, ale právě tato je důležitá pro funkci 

kmenových buněk.  
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4. Výhody a nevýhody organoidů oproti tkáňovým kulturám a 
tkáním pokusných zvířat 
    V běžných tkáňových kulturách kmenové buňky zůstávají nediferencované a unipotentní 

nebo naopak diferencují v homogenní buněčnou kulturu. Naopak v 3D organoidech se 

diferencují v různé buněčné typy dané tkáně. Je to dáno faktem, že komplexní prostorová 

morfologie organoidových kultur podobná skutečným orgánům in vivo umožňuje biologicky 

velmi důležité mezibuněčné interakce i interakce mezi buňkou a extracelulární matrix. Tyto 

mezibuněčné signalizace jsou významné pro normální buněčný růst a diferenciaci [shrnuto v 

(Hynds & Giangreco, 2013)].  

    Ve fyziologii lidského těla a zvířecích modelů jsou často velké rozdíly, proto jsou tkáně 

zvířecích modelů často nedostatečné k dokonalému napodobení lidské fyziologie pro jejich 

výzkum. Organoidy však mohou být vytvořeny i z lidských tkání, a tak při studiu lépe 

napodobují fyziologické podmínky. 

    Organoidové kultury ovšem nejsou zasazeny do kontextu celého organismu, proto bohužel 

při výzkumu nemohou být ovlivňovány různými faktory např. hormony či jinými tkáněmi, 

kterými jsou skutečné orgány v těle ovlivňovány neustále.  

    Tkáně většiny pokusných zvířat in vivo za normálních podmínek nemůžeme vidět a 

důkladně prozkoumat. K tomu je nutné většinou zvíře usmrtit. Navíc podmínky chovu jsou 

často náročné a nákladné. K vytvoření organoidové kultury často postačí jediné zvíře, 

organoidy lze nadále kultivovat a vystavovat různým pokusným podmínkám řádově týdny až 

měsíce, lze je také zamrazit a používat opakovaně. Jejich využití tedy vede k omezení počtu 

pokusných zvířat. 
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5. Entodermální organoidové kultury 

5.1 Střevo  

    Charakteristickým rysem vnitřní stavby tenkého střeva jsou drobné výběžky, tzv. klky (villi 

intestinales), které umožňují zvětšení vnitřního povrchu pro lepší resorpci. Mezi klky jsou 

zanořené Lieberkűhnovy krypty (cryptae intestinales), na jejichž dně leží kmenové buňky. 

Buňky se zde dělí a diferencují v enterocyty, pohárkové buňky, Panethovy a enteroendokrinní 

buňky. Nově vznikající buňky poté putují po stěnách klků směrem k jejich vrcholům, kde po 

čase odumírají apoptózou. Jedinou výjimkou jsou Panethovy buňky, které migrují zpět na dno 

krypty a tvoří zde vhodné prostředí pro udržení kmenových buněk (Sato, van Es, et al., 2014). 

Tlusté střevo má podobnou strukturu, jeho povrch je však plochý, krypty hlubší a místo 

Panethových buněk jsou zde speciální pohárkové buňky, plnící úlohu tvorby vhodného 

prostředí pro buňky kmenové (Rothenberg et al., 2012). 

    Střevní epitel je nejrychleji obnovující se tkání v těle dospělých savců. U myši trvá jeho 

regenerace zhruba pět dní. Za tak rychlou regeneraci jsou zodpovědné střevní kmenové 

buňky. Kmenové buňky produkují rychle se dělící TA („transit amplifying“) buňky, které 

mají vlastnost diferencovat se do všech střevních linií buněk. V jedné kryptě se vyskytuje 

obvykle 4-6 kmenových buněk (Bjerknes & Cheng, 1999).  

    Další buňky vyskytující se na dně krypt jsou „crypt base columnar“ (CBC) buňky, které 

poprvé popsali Cheng a Leblond v roce 1974 (Cheng & Leblond 1974). CBC buňky jsou 

vmezeřené mezi Panethovy buňky a mají specifický tvar. Jsou zúžené směrem do lumen 

krypty a u báze se naopak rozšiřují (Barker et al., 2007). Lgr5 (leucine-rich-repeat containing 

G-protein-coupled receptor 5), gen, který je specificky exprimován v cyklech v kmenových 

buňkách, značí dlouhožijící multipotentní kmenové buňky několika orgánů. Jeho exprese je 

typická nejen pro kmenové buňky střevního epitelu (Sato, Vries, et al., 2014), ale také 

v žaludku (Barker et al., 2010), prsní žláze či vlasovém váčku (Jaks et al., 2008). Gen pro 

protein Lgr5 je spojen s Wnt signální dráhou, která je klíčovou podmínkou pro proliferaci 

střevních krypt a mutace různých částí této signalizace mohou mít vážné následky. Například 

delece genu pro APC vede k nádorové transformaci buněk (Barker et al., 2009; Schepers & 

Clevers, 2012).  
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    Po poškození tkáně začnou Lgr5+ kmenové buňky proliferovat, vytvářet nové krypty a 

klky, dochází k regeneraci a tím přispívají k homeostázi střevního epitelu (Yan, Chia, & Li, 

2012). Lgr5+ kmenové buňky jsou roztroušené mezi Panethovými buňkami, které jim vytváří 

vhodné prostředí, chrání kmenové buňky a poskytují jim signály pro proliferaci. Kromě toho, 

že dokáží produkovat baktericidní látky, jako jsou defenziny a lysozym, jsou schopné i 

exprese růstových faktorů EGF, TGF-α, Wnt3 a Notch ligandů DII1, DII4. Proto i kultivace 

střevních organoidů z kmenových buněk společně s Panethovými buňkami značně zlepšuje 

tvorbu organoidů (Sato, van Es, et al., 2014).  

    Ke kultivaci střevních organoidů se používá matrigel, substrát bohatý na lamininy, protože 

laminin se nachází i v kryptách v organismu in vivo. Další důležitou složkou je noggin, který 

ihibuje signály BMP (bone morphogenic protein) a napomáhá tak vzniku krypt (Haramis et 

al., 2004). Nepostradatelný je také R-spondin (Rspo), agonista signální dráhy Wnt (Kim et al., 

2005), a epidermální růstový faktor EGF, jehož vazba na specifický EGF receptor (EGFR) má 

silný mitogenní efekt na kmenové a TA buňky [shrnuto v (Tatoud, Desgrandchamps, 

DeGeorges, & Thomas, 1993)]. 

 

 

    Střevní organoidy je možné vytvořit z izolovaných krypt (viz Příloha 1 – Protokol kultivace 

organoidů z tenkého střeva). Krypta se v matrigelu nejprve uzavře a vytvoří kulatý útvar, 

cystu s centrálním lumen. Za pár dní začíná na povrchu pučet a tvoří tak nové krypty (viz 

Obrázek 2). Bazální strana buněk krypt je orientována ven a je ve styku s matrigelem, který 

mimikuje bazální laminu, naopak uvnitř organoidu jsou buňky, které se in vivo nacházejí na 

klcích a vnitřek útvaru tak představuje lumen střeva (viz Obrázek 3). Organoid expanduje, až 

dospěje do konečného stádia, které se skládá z více než 40 krypt. Nové buňky vznikají 

v kryptách, po stěnách klků se dostávají na jejich vrcholy, kde zanikají apoptózou, jako je 

tomu ve střevě. Apoptotické buňky poté končí v lumen organiodu. Takové organoidy je 

možné udržet v kultuře po dobu delší než osm měsíců, je však třeba je pravidelně (cca 1x za 

10 dnů) pasážovat. Podobným způsobem může vzniknout střevní organoid i z jediné Lgr5+ 

Obrázek 2 Vývoj střevních organoidů (nepublikovaná data) 
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kmenové buňky (Sato et al., 2009). Organoidy obsahují diferencované typy buněk zahrnující 

enterocyty, Panethovy buňky, pohárkové buňky a enteroendokrinní buňky. M buňky 

peyerových plaků se obvykle v organoidech nevyskytují.  Pokud jsou organoidy mechanicky 

rozrušené, opět se rychle znovu uzavřou [shrnuto v (Sato & Clevers, 2013)].  

    Díky výbornému napodobení skutečného střevního epitelu jsou střevní organoidy skvělým 

modelem při studiu kmenových buněk, molekulárních mechanismů obnovy střevního epitelu, 

rakoviny střeva i dalších onemocnění jako je Crohnova choroba. 

 

 

 

 

 

5.2 Játra 

    Játra jsou nejdůležitějším metabolickým orgánem s mnoha nepostradatelnými funkcemi. 

Významná je např. tvorba bílkovin krevní plazmy, produkce žluči či metabolismus sacharidů, 

peptidů a bílkovin. Hrají také velkou roli v detoxifikaci organismu. Jaterní kmenové buňky 

jsou uložené ve žlučovodech (Duncan, Dorrell, & Grompe, 2011). 

    Jak již bylo zmíněno, signální dráha Wnt hraje v dospělých tkáních důležitou roli v regulaci 

kmenových buněk a progenitorů několika orgánů, u nichž dochází k rychlé spontánní 

sebeobnově [shrnuto v (Clevers & Nusse, 2012)]. Entodermální orgány s nižší rychlostí 

sebeobnovy, jako jsou játra a pankreas, však za normálních okolností Lgr5 neexprimují. 

Obrázek 3 Schematické znázornění střevního organoidu (vlevo). Na obrázku je vidět krypto-
klkové uspořádání organoidu a centrální lumen. Lgr5+ kmenové buňky na dně krypt jsou značeny 
zeleně. 3D rekonstrukce střevního organoidu (vpravo). Lgr5+ kmenové buňky značeny pomocí 
zeleného fluorescenčního proteinu (GFP). Převzato z (Sato et al., 2009). 
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Signalizaci Wnt je možné aktivovat zraněním tkáně. Po tomto zákroku následuje exprese 

Lgr5, který značí poškozené jaterní progenitorové buňky a reaktivace Wnt dráhy napomůže 

regeneraci místa poškození (Huch, Dorrell, et al., 2013). 

    Lidské jaterní organoidy se podařilo připravit kombinací tří typů buněk. Základem jsou 

indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC), ze kterých vznikají hepatocyty. Dále jsou 

potřebné lidské mezenchymální kmenové buňky (MSCs) a lidské endoteliální buňky 

pupečníkové žíly (HUVECs), které dodávají základní signály pro správnou diferenciaci a 

vývoj jater (Willenbring & Soto-Gutierrez, 2013). Z iPSC se také podařilo vytvořit tzv. „liver 

buds“ (iPSC-LBs) (Takanori Takebe et al., 2013). V obou těchto případech se jaterní buňky 

samy začaly uspořádávat do 3D struktur a byly transplantovány do imunodeficientních myší 

skrz kraniální okno. Transplantáty se staly funkčními během 48 hodin díky spojení 

s hostitelskými cévami. Po analýze těchto tkání po cca 2 měsících bylo zjištěno, že došlo 

k maturaci těchto tkání, které histologicky připomínaly skutečná játra a byly také schopné 

vykonávat funkce pro játra specifické, jako je látková výměna a syntéza bílkovin. Jaterní 

buňky lze označit např. pomocí GFP a kusabira orange (KO) a metodou time-lapse konfokální 

mikroskopií sledovat buněčné pohyby, kterými se tyto buňky samy ve vhodných podmínkách 

uspořádávají do trojrozměrných organoidových struktur (T. Takebe et al., 2012). Kvůli 

unikátnímu metabolickému profilu lidských jater jsou jaterní organoidy systémem s vysokým 

očekáváním zvláště pro výzkum nových léků.  

 

5.3 Pankreas 

    Slinivka břišní neboli pankreas je žlázou s vnitřní i vnější sekrecí. Skládá se tedy ze dvou 

kompartmentů. Exokrinní kompartmenty jsou tvořeny převážně z acinózních buněk, kterých 

je v pankreatu největší množství, zatímco Langerhansovy ostrůvky reprezentují endokrinní 

část pankreatu. V Langerhansových ostrůvcích jsou syntetizovány peptidové hormony. 

Syntézu těchto hormonů zajišťují čtyři typy buněk. Alfa buňky syntetizují glukagon, delta 

buňky hormon somatostatin a PP buňky pankreatický polypeptid. Největší část však zaujímají 

beta buňky produkující inzulin, který snižuje hladinu cukru v krvi [shrnuto v (Lumelsky et al., 

2001)].  

    Ačkoli je Wnt signalizace zásadní pro vývoj pankreatu během embryogeneze a chybná 

exprese Wnt1 a Wnt5a může vést k hypoplázii nebo úplnému nevyvinutí orgánu (Heiser, Lau, 
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Taketo, Herrera, & Hebrok, 2006; Murtaugh, Law, Dor, & Melton, 2005), v dospělém 

pankreatu je Wnt signalizace již neaktivní (Pasca di Magliano et al., 2007). Existuje ovšem 

stejně jako u jater způsob, jak tuto signalizační dráhu in vitro opět reaktivovat. Zraněním této 

tkáně lze znovu obnovit formaci nových pankreatických (Langerhansových) ostrůvků ( islet 

neogenesis) (Gu, Brown, & Melton, 2003). Takovým poškozením pankreatu může být „partial 

duct ligation“ (PDT), čímž dojde k částečnému zaškrcení pankreatických vývodů a kanálků 

sbírajících pankreatickou šťávu s enzymy, kterou poté vedou do střev. Signalizace Wnt je 

opět silně aktivována a v regenerujícím pankreatu se exprimuje Lgr5 (Huch, Bonfanti, et al., 

2013). V in vitro kultuře založené na Rspo tyto fragmenty pankreatických kanálků iniciují 

expresi Lgr5 a jejich vývojem vznikají pankreatické organoidy. Organoidy rostou a jsou 

udržitelné po dobu delší než 40 týdnů (Huch, Bonfanti, et al., 2013).  

    Buňky exprimující inzulin a jiné pankreatické hormony in vitro se již podařilo vytvořit 

z myších (Lumelsky et al., 2001) i lidských embryonálních kmenových buněk (Baetge, 2008; 

D’Amour et al., 2006). Jednou z možností, jak připravit buněčné linie endodermálních 

progenitorů (EP) je kokultivace ESC či iPSC s mezenchymem nebo s myšími kmenovými 

fibroblasty (MEF; mouse embryonic fibroblast). EP buňky proliferují, diferencují se do 

různých endodermálních linií a vytvářejí střevní epitel, hepatocyty či pankreatické buňky. 

Buňky, z nichž vznikají pankreatické a jaterní organoidy jsou si v mnoha ohledech velmi 

podobné (Dorrell et al., 2014). Tento proces mimikuje skutečnou pankreatickou organogenezi 

in vivo a lze ho dosáhnout jak upravením vhodných růstových podmínek in vitro, tak i po 

transplantaci do myších modelů. Vzniklé pankreatické buňky jsou schopné inzulinové 

odpovědi na glukózu i produkce ostatních pankreatických hormonů (Cheng et al., 2012; 

Sneddon, Borowiak, & Melton, 2012). Klinická aplikace pankreatických organoidů by tak 

mohla být velkým pokrokem v léčbě diabetu (Greggio et al., 2013).  

 

5.4 Žaludek 

    Žaludek je dalším orgánem, v jehož vývoji se uplatňuje signální kaskáda Wnt. Lgr5+ 

kmenové buňky se nacházejí na dně pylorických žláz a jsou schopné dlouhodobé obnovy 

epitelu. Této schopnosti Lgr5+ kmenových buněk je možné využít právě při tvorbě organoidů. 

Jednotlivé Lgr5+ kmenové buňky jsou schopné v kultuře vytvořit 3D struktury podobné 

pylorickému epitelu in vivo (Barker et al., 2010).  
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    V jiné studii byl objeven další marker kmenových buněk zvaný Troy. Troy je exprimován 

na bázi každé gastrické jednotky těla (corpus gastricum) žaludku. Tyto izolované gastrické 

jednotky mohou také tvořit organoidové kultury. Podobným způsobem vznikají organoidy i 

z jednotlivých Troy+ kmenových buněk (Stange et al., 2013). 

 

5.5 Plíce 

    Trojrozměrné plicní struktury se podařilo vytvořit z myších bronchioalveolárních 

kmenových buněk (BASCs). BASCs jsou in vivo umístěné na bronchioalveolárním spojení, 

kde mají bronchiální a alveolární diferenciační potenciál. Tyto kmenové buňky byly 

kultivovány společně s endoteliálními buňkami, které podporují BASCs. Další důležitou 

složkou byl BMP-4. BMP-4 v kultuře indukuje alveolární diferenciaci bronchioalveolárních 

kmenových buněk. Vznikly tak in vitro 3D bronchioalveolární struktury (Lee et al., 2014). 

Nedávno byl proveden jiný experiment, kdy se z lidských embryonálních a indukovaných 

kmenových buněk podařilo vytvořit plicní organoidy. Plicní organoidy byly strukturně velmi 

podobné skutečným plicím, byly složené z epiteliálních i mezenchymálních kompartmentů 

plic. Přibližně za dva měsíce se v kultuře formovaly dýchací cesty obklopené hladkou 

svalovinou, vznikaly struktury podobné bronchům a bronchiolům (Dye et al., 2015). 

 

5.6 Štítná žláza  

    Hlavní funkcí štítné žlázy je produkce thyroidních hormonů trijódthyroninu a thyroxinu. 

Tyto hormony zásadně ovlivňují rychlost metabolismu, růst a vývoj. Při úspěšné tvorbě 

thyroidních organoidů z myších ESCs se kmenové buňky diferencují do thyroidních 

folikulárních buněk, které normálně in vivo z krve vychytávají jód a následně ho využívají pro 

tvorbu hormonů. Folikulární buňky se samy skládají do funkčních thyroidních folikulů, 

malých trojrozměrných uzavřených váčků. Dochází tak in vitro k rekapitulaci molekulárních a 

morfogenetických událostí, které regulují diferenciaci folikulárních buněk. Organoidy také 

vykazují jodidovou aktivitu a při jejich transplantaci do myši postrádající štítnou žlázu jsou 

folikuly schopné zvýšit hladinu thyroidních hormonů v krvi. Po určité době postupně vymizí 

symptomy specifické pro onemocnění způsobená nefunkčností nebo absencí štítné žlázy 

(Liao, Dumitrescu, Refetoff, & Peremans, 2013).  
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6. Mezodermální organoidové kultury 

6.1 Srdce 

    Strdeční tkáň se in vitro podařilo vytvořit z lidských embryonálních kmenových buněk. Za 

použití aktivinu A a BMP-4 jsou ESCs schopné se diferencovat do kardiomyocytů. 

Kardiomyocyty byly kokultivovány společně s endoteliálními buňkami a fibroblasty. Takto 

vzniklá srdeční tkáň je schopná aktivní kontrakce a po transplantaci in vivo do myši se může 

spojit s hostitelským krevním oběhem (Stevens, Pabon, Muskheli, & Murry, 2009; Stevens, 

Kreutziger, et al., 2009) 

 

6.2 Kosterní svaly 

    Kosterní (příčně pruhovaná) svalovina je jednou ze tří základních typů svalstva. Protože 

v organismu jsou svalové progenitorové buňky v přítomnosti proteinů bazální membrány, byl 

i při in vitro kultivaci použit matrigel v kombinaci s kolagenem. Myší progenitorové buňky 

myoblastů izolované ze svalu zadní končetiny byly umístěny mezi dva kotvící body, které 

mimikovaly svalová ligamenta. Přibližně za týden v kultuře se progenitorové buňky 

diferencovaly, svalová vlákna rostla a nakonec dosahovala délky až 8 mm. Kultura byla 

napojena na elektrody, které napodobovaly nervovou stimulaci. Aplikace elektrické stimulace 

tak pomohla zvýšit proces diferenciace progenitorových buněk. Tyto in vitro vytvořené 

kosterní svaly by někdy mohly být využitelné jako model svalových onemocnění, pro výzkum 

nových léků či možný zdroj pro produkci masa. Pokud by se podařilo svalovou tkáň zvětšit, 

což vyžaduje vaskularizaci a dostatek živin, mohla by najít i uplatnění v regenerativní 

medicíně (van der Schaft et al., 2013). 

 

6.3 Kosti 

    Embryonální kmenové buňky jsou za určitých okolností schopné se diferencovat do buněk 

osteoblastové linie. Vhodné kultivační podmínky stimulují růst a osteogenní diferenciaci 

kmenových buněk. Myší ESCs ke kultivaci vyžadují médium obsahující kyselinu askorbovou, 

β-glycerofosfát a dexametazon nebo kyselinu retinoovou. Kokultivace s fetálními myšími 

osteoblasty je také efektivním stimulem. Diferencované osteoblasty formují několik 
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jednotlivých mineralizovaných kostních „nodulů“. Každý z těchto „nodulů“ se skládá 

přibližně z 50-100 buněk společně s extracelulární matrix z kolagenu-1 a osteokalcinu 

(Buttery et al., 2001). Podobným způsobem přes formaci embryoidních tělísek (EB; embryoid 

body) vzniky osteoblasty i z lidských embryonálních kmenových buněk (Bielby, Boccaccini, 

Polak, & Buttery, 2004).  

    Z osteoblastů se úspěšně podařilo vytvořit i trojrozměrné struktury. Osteogenní buňky se 

stimulují transformujícím růstovým faktorem TGF-β1, podstupují buněčnou kondenzaci a po 

24 až 48 hodinách vznikají „sferoidy“. Za 3-5 dní se buněčné „sferoidy“ začnou diferencovat 

a uspořádávají se do drobných krystalických struktur podobných kostem, jejichž vývoj 

pokračuje 7-10 dní (Kale et al., 2000). 

 

6.4 Ledviny 

    Ledvina je orgán vznikající z mezodermu. Její vývoj probíhá přes stádium, kdy se nejprve 

formuje tzv. ureterový pupen. Bylo provedeno několik pokusů tvorby ledvin in vitro 

z embryonálních kmenových buněk i z indukovaných PSCs. Základními složkami kultivace 

jsou vždy BMP a aktivin A. Za použití těchto složek a několika dalších faktorů z kmenových 

buněk vznikají renální buněčné linie. Proces probíhá nejdříve přes formaci ureterového 

pupenu, obdobně jako při vývoji in vivo. Vznikají komplexní 3D renální struktury, které 

zahrnují glomeruly s podocyty a renálními tubuly s proximální a distální částí (Taguchi et al., 

2014; Takasato et al., 2014; Xia et al., 2013; Xinaris et al., 2012). Struktury po transplantaci 

do myši vykazovaly normální fyziologické funkce. Glomeruly byly schopné se spojit 

s hostitelským krevním oběhem, který je zásadní pro funkci glomerulární filtrace (Taguchi et 

al., 2014). 
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7. Ektodermální organoidové kultury 

7.1 Mozkové organoidy a adenohypofýza 

    První in vitro vytvořenou trojrozměrnou strukturou nervové mozkové tkáně byla mozková 

kůra. Při její tvorbě se využívá tzv. SFEBq (serum-free culture of embryoid body-like 

aggregates) 3D agregační kultury, kde se nejprve formují agregáty pluripotentních 

kmenových buněk, tzv. embryoidní tělíska (EB). Metodu SFEBq pro kultivaci prekurzorů 

koncového mozku poprvé využili Watanabe a spol., kde za 1-2 dny na Petriho misce 

podstupovaly disociované myší ESCs spontánní agregaci. Účinnost však nebyla moc vysoká, 

obvykle 30-35% (Watanabe et al., 2005). Později byla SFEBq metoda upravena, kultivace se 

prováděla v přítomnosti FGF-2, inhibitorů BMP, Wnt/β-kateninu a TGF-β/activin/nodal 

signálních drah na 96-jamkové destičce (Eiraku et al., 2008). Myší i lidské ESCs a hiPSCs se 

samy organizovaly do apiko-bazálně polarizované kortikální tkáně. Vzniklé kortikální 

neurony byly plně funkční a schopné tvorby dlouhodobých spojení. ESCs se selektivně 

diferencovaly do různých typů neurálních buněk zahrnujících polarizované radiální glie, 

intermediátní progenitory a spektrum vrstevně specifických kortikálních neuronů. Vývoj 

rekapituloval první kroky embryonálního vývoje koncového mozku in vivo (Eiraku et al., 

2008; Mariani, Vittoria, Palejev, & Tomasini, Livia; Coppola, G.; Szekely, A.M.; Horvath, 

T.L.; Vaccarino, 2012).  

    Neurální prekurzory odvozené od lidských ESCs a kultivované v chemicky definovaném 

médiu s FGF-2 byly i transplantovány do neonatálního mozku myši. Prekurzory se 

diferencovaly do neuronů, astrocytů i oligodendrocytů v různých částech mozku. Tyto pokusy 

by v budoucnosti mohly být velmi užitečné při transplantaci neurálních prekurzorů pro opravu 

poškozeného nervového systému (Zhang, Wernig, Duncan, Brüstle, & Thomson, 2001).  

    Nedávno byla vynalezena lepší metoda kultivace mozkové tkáně. Lidské pluripotentní 

kmenové buňky byly kultivovány v matrigelu a poté přeneseny do bioreaktoru, který 

umožňuje efektivnější absorpci živin. Po 20-30 dnech byly formované organizované části 

mozku schopné se vzájemně ovlivňovat, rozeznatelné byly struktury specifické pro přední 

mozek, střední mozek i zadní mozek. Maximální velikosti, okolo 4 mm cerebrální organoidy 

dosáhly do dvou měsíců, kdy připomínaly embryonální mozek a napodobovaly složité 

nervové tkáně (viz Obrázek 4). Cerebrální organoidy byly vytvořeny i z tkáně pacienta 

s mikrocefálií. Stejně jako u pacientů s tímto onemocněním, organoidy dosahovaly menší 
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velikosti. Proto by cerebrální organoidy mohly pomoci lépe pochopit mechanismy vývoje 

lidského mozku a stát se modelem pro studium nervových onemocnění (Hattori, 2014). 

 

    Adenohypofýza (přední lalok hypofýzy neboli podvěsku mozkového) byla také vytvořena 

jako organoid. Myší embryonální kmenové buňky byly kultivovány opět v agregační kultuře 

SFEBq. Adenohypofýza je hlavním centrem sekrece hormonů a stejně jako orgán in vivo byla 

i 3D organoidová adenohypofyzární tkáň schopná sekrece hormonů jako je prolaktin, 

luteinizační a folikuly stimulující hormon či jiných hormonů (Suga et al., 2011). 

 

7.2 Sítnice 

    Modifikovanou SFEBq kulturu lze využít také k vytvoření optického pohárku in vitro. 

Lidské i myší ESCs se diferencují a rostou do mnohovrstevné tkáně obsahující fotoreceptory 

tyčinky a čípky. Takové optické pohárky se spontánně zakřivují v apikální části a obsahují 

vnitřní neurosenzorickou vrstvu i vnější vrstvu sítnicového pigmentového epitelu (retinal 

pigment epithelium; RPE). Po dvou týdnech epitel tvoří stratifikovanou tkáň sítnice, která 

obsahuje všech šest typů sítnicových buněk: fotoreceptory, bipolární buňky, gangliové buňky, 

amakrinní buňky, horizontální a Műllerovy buňky (Eiraku et al., 2011; Nakano et al., 2012).  

    Embryonální vývoj oka savců začíná optickým váčkem, který invaginuje (tzn. vchlípí se) a 

vytvoří optický pohárek. Vývoj optického pohárku in vitro kopíruje tento proces invaginace a 

skládá se ze čtyř fází, které po sobě následují v přesném pořadí. V první fázi (6. den) 

evaginovaný váček připomíná tvar polokoule, která se v následující fázi (okolo 7. dne) 

v distální části zploští. V průběhu třetí fáze se zužuje hrana na spojení mezi neurální sítnicí a 

RPE doménami. Poslední fáze (zhruba 8. den) se vyznačuje expanzí epitelu neurální sítnice, 

Obrázek 4 Imunohistochemicky barvený 
řez cerebrálním organoidem zobrazující 
různé části mozku. Převzato z (Hattori, 
2014). 
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vzniká apikálně konvexní struktura, která invaginací vytváří optický pohárek (Eiraku et al., 

2011). 

    Vývoj oka savců je složitý a komplexní proces, který zahrnuje účast mnoha důležitých 

faktorů. Při vývoji a udržování RPE optického váčku se opět uplatňuje kanonická signální 

dráha Wnt [shrnuto v (Fuhrmann, 2008; Fujimura, Taketo, Mori, Korinek, & Kozmik, 2009)]. 

Lidské a myší oči nejsou strukturálně zcela stejné, proto i mezi organoidy vytvořenými 

z myších a lidských ESCs jsou znatelné strukturní i morfologické rozdíly. Optický pohárek 

vzniklý z lidských kmenových buněk je větší a tlustší a v optickém pohárku z myších buněk 

je méně fotoreceptorů čípků (Nakano et al., 2012). Vývoj sítnice in vitro by mohl být velmi 

užitečný v lidské medicíně, jelikož by tato metoda mohla být potenciálním zdrojem umělých 

sítnic určených pro transplantaci po různých úrazech či degenerativních onemocnění sítnice. 

 

7.3 Prsní žlázy 

    V jednom experimentu byly pro srovnání kultivovány v matrigelu normální i nádorové 

buňky mléčných žláz. Prsní epiteliální buňky začaly proliferovat a za 6-8 dní se uspořádávaly 

do polarizovaných struktur. Začaly vznikat žlázové struktury obsahující uvnitř centrální 

lumen. Již od čtvrtého dne byly maligní buňky rozeznatelné od normálních. Na rozdíl od 

normálních buněk maligní buňky stále pokračovaly v proliferaci a formovaly neorganizované 

nádorové struktury (Myers, Liu, Lee, & Bissell, 2006). V jiném experimentu se podařilo 

vypěstovat mléčnou žlázu in vivo po injikaci kmenových buněk do myších modelů. Další 

studium těchto buněk by mohlo výrazně přispět k léčbě rakoviny prsu (Stingl et al., 2006). 

 

7.4 Vnitřní ucho 

    Vnitřní ucho obsahuje senzorický epitel sloužící k detekci polohy a zvuku. Vývoj takového 

senzorického epitelu je velmi složitý proces. Přesto se z myších pluripotentních kmenových 

buněk již podařilo pomocí SFEBq kultivace vytvořit in vitro diferencovaný senzorický epitel. 

Agregáty ESCs se postupně přeměňují do neneurálních, pre-plakodálních a otických epitelů 

podobných plakodám. Z prosenzorických buněk poté vznikají vláskové buňky, které na 

povrchu nesou svazky stereocilií a kinocilií. Vláskové buňky vytváří synapse se senzorickými 

neurony a fungují stejně jako skutečné přírodní mechanosenzitivní vláskové buňky in vivo. 
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Proces napodobuje normální vývoj vestibulárního orgánu a vyžaduje přesnou časovou 

kontrolu signalizace BMP, TGF-β a FGF (Koehler, Mikosz, Molosh, Patel, & Hashino, 2013). 

 

7.5 Kůže 

    Stratifikovanou epidermis se podařilo vytvořit z myších ESCs kultivovaných na 

extracelulární matrix za použití BMP-4 nebo askorbátu. Diferencované keratinocyty byly 

uspořádané do několikavrstevného epitelu, který byl velmi podobný embryonální kůži. Díky 

imunohistochemickému studiu výsledné tkáně byla zjištěna exprese cytokeratinů, fibroblastů, 

proteinů epidermis i bazální membrány (Loria, Duke, Rand, & Hobert, 2003). 
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8. Možnosti terapeutického využití organoidů v lidské medicíně 

    Organoidy nabízejí širokou škálu uplatnění především ve vědě. Jsou vhodným nástrojem 

zejména pro výzkum vývojové biologie díky jejich vzniku připomínajícím vývoj skutečných 

orgánů in vivo. Ve vhodném prostředí se jejich kmenové buňky samy diferencují a 

uspořádávají do struktur mimikujících skutečné orgány. Mohly by proto pomoci odpovědět na 

spoustu otázek, které dosud nebylo možno zjistit pomocí modelových organismů. Dále jsou 

organoidy ideálním pomocníkem při výzkumu kmenových buněk, ze kterých vznikají. 

    Při vyvíjení nových léků je nutná série testů, jenž jsou nejprve prováděny na alespoň dvou 

různých druzích pokusných zvířat. Při tomto testování by mohly být využity organoidové 

struktury místo samotných zvířat a mohlo by tak dojít k omezení studií na zvířatech, což je v 

souladu s pravidly 3R (reduction, replacement, refinement) zakotvenými v zákoně o použití a 

ochraně pokusných zvířat – redukce počtu zvířat, nahrazení jinými modely a zjemnění pokusů 

na zvířatech. Preklinické testy nových léčiv na lidech jsou také velmi náročné a dlouhé. 

Účinnost a toxicita nových medikamentů by proto mohla být testována na tkáních 

vznikajících z buněk pacientů. 

    Střevní organoidy lze použít i např. pro studium střevní mikroflóry a vlivu bakterií na 

střevní epitel. Při těchto pokusech se bakterie injikují do lumen organoidu, následují studie 

provádějící analýzu vývoje bakteriální mikroflóry, sleduje se růst bakteriální kultury 

v určitém časovém úseku, genová exprese a celkové účinky na střevní epitel. Podobné pokusy 

lze provádět i s jinými organoidy, třeba při studiu Helicobacter pylori na žaludečních 

organoidech. 

    Organoidové kultury mohou také modelovat genetické poruchy, vývojové vady, 

degenerativní onemocnění nebo i nádorová onemocnění. 

    Tyto metody mohou mít v budoucnosti obrovský potenciál v transplantační medicíně. I přes 

obrovský pokrok v této oblasti vědy během posledních let jsou orgánové transplantace často 

neúspěšné. Vhodných dárců orgánů je stále nedostatek a kvůli antigenním rozdílům tkání 

dárce a příjemce dochází často k odmítnutí transplantátu imunitním systémem příjemce. 

Největším problémem transplantací jsou rozdíly v MHC glykoproteinech. Kromě MHC 

glykoproteinů ale existují i další polymorfní tkáňové antigeny, tzv. vedlejší histokompatibilní 
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antigeny, které mohou být imunitním systémem příjemce také rozpoznávány [shrnuto v 

(Hořejší & Bartůňková, 2013)]. 

    Organoidy otevírají možnost vytvářet nové orgány in vitro z buněk samotného pacienta (viz 

Obrázek 5), což zajišťuje, že transplantované orgány budou mít stejný genetický základ jako 

původní orgán. Organismus by proto neměl mít takový problém s přijetím transplantovaného 

orgánu. Po provedení normálních transplantací je běžně nutné podání imunosupresiv, které 

zmírní reakce imunitního systému na transplantovanou tkáň. Utlumený imunitní systém je ale 

v takovou chvíli celkově méně funkční a do organismu tak mohou snáze proniknout původci 

infekčních chorob či buňky vznikajícího nádoru. Díky organoidům by se však použití 

imunosupresiv mohlo omezit.  

 

Obrázek 5 Vznik organoidů a jejich možný terapeutický potenciál. Organoidy vznikají z 
pluripotentních kmenových buněk různých orgánů. Nejprve se kmenové buňky dělí a 
diferencují na různé buněčné typy, tvoří strukturované tkáně a vzniká organoid. Organoid 
by mohl být využit jako model onemocnění a pro testování nových léků nebo eventuelně 
jako náhrada skutečného in vivo vzniklého orgánu. Převzato z (Lancaster & Knoblich, 
2014).  
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9. Závěr 
    Tato práce shrnuje základní poznatky v oblasti tvorby orgánových struktur z kmenových 

buněk in vitro. Úloha kmenových buněk je v tomto procesu stejně nenahraditelná jako při 

skutečné organogenezi. Tyto komplexní struktury poskytují jedinečnou příležitost 

k modelování vývoje orgánů v systému, který je velmi podobný vývoji in vivo. Organoidy 

umožňují pochopit klíčové signální události potřebné pro iniciaci a udržování 

mnohobuněčných orgánových struktur v kultuře. Svou 3D organizací mimikují fyziologické 

podmínky mnohem lépe než běžné tkáňové kultury, které naprosto selhávají v napodobení 

komplexity prostředí. Organoidové kultury jsou tak ideálním objektem modelování 

onemocnění a testování nových léků.  

    Sama jsem měla možnost si v laboratoři vyzkoušet připravit střevní organoidy a průběžně 

sledovat, jakým způsobem se z jediné střevní krypty vyvíjí celý útvar skládající se z mnoha 

takových krypt, stejných jako ty, které vznikají v organismu in vivo. Příprava je sice poměrně 

technicky náročná, ale vzniklé organoidy jsou opravdu unikátní a fascinující. 

    Další velkou výhodou organoidů je, že mohou být vytvořeny z tkáně samotného pacienta. I 

v dnešní vyspělé době, kdy jsou orgánové transplantace celkem běžné, se velmi často stává, 

že organismus příjemce transplantovanou tkáň nepřijme a vhodných dárců je nedostatek. 

Pokud by se tyto kultury podařilo zdokonalit a zavést do klinické praxe, našly by obrovské 

uplatnění. Organoidy jsou jistě oblastí vědy, která si zaslouží další studium. 
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 11. Příloha 1 - Protokol kultivace organiodů z tenkého střeva 
Složky 

- matrigel, matrix bazální membrány, redukovaný růstový faktor (GFR), fenol Red-free 10 ml BD 
356231 (vše skladováno v -20  ̊ C a před použitím ponecháno rozmrznout na ledu) 
- médium Advanced DMEM/F12 Invitrogen #12634-034 
- GlutaMax 100 x Invitrogen # 35050-068 
- Hepes 1 M Invitrogen # 15630-056 
- Penicilin/Streptomycin 10K U/ml 10K μg/ml 100x Invitrogen #1514-122 
- N2 doplněk 100x Invitrogen #17502-048 (skladováno v -20   ̊C) 
- B27 doplněk 50x Invitrogen #17504-044 (skladováno v -20   ̊C) 
- N-Acetylcystein Sigma-Aldrich A9165-5G 500mM 81,5 mg/ml H2O 50 μl (skladováno v -20  ̊ C) 
- Dulbecco´s fosfátový pufr (D-PBS) bez Ca a Mg, Invitrogen # 14190-169 
- 0,5 M EDTA pH 8,0  
- mNoggin 100 μg Peprotech 250-38 1000x: 100 μg/ml 0,1% BSA/PBS 20 μl (skladováno v -20 ̊ C) 
- nebo mNoggin-Fc medium připravené transfekcí mNogginu-Fc do 293T buněk, 1 ml skladovaný v   
-80  ̊C, výsledná koncentrace použitá v kultuře je 10% Noggin v médiu Advanced DF 
- mEGF, 1 mg Invitrogen Biosource PMG8043 1000x 50 μg/ml 0,1% BSA v PBS (skladováno v       
-80  ̊C) 
- RspoI médium připravené z 239T-HA-RspoI-Fc buněčné linie z Akifumi Ootani vyrobené 
v laboratoři Calvina Kuoa ve Stanfordu, 1 ml skladovaný v -80   ̊ C, výsledná koncentrace použitá 
v kultuře je 10% RspoI v médiu Advanced DF 
 
Materiál 

- 70μM sítko BD Falcon 352350 
- 50 ml centrifuge tubes 
- 24-jamková destička 
- dlouhé Pasteurovy pipety 
 
Kultivace krypt z myšího tenkého střeva 

- rozmražený 1 ml matrigelu ponechaný na ledu 
 
Příprava 
Ad-DF +++: 
500 ml Advanced DMEM/F12 (obsahuje albumin a ITS) 
5 ml Glutamaxu 100x 
5 ml HEPES 1M 
5 ml Pen/Strep 
(nádoba s Ad-DF může být používána několik měsíců, pokud je skladována v chladu) 
 
- 7cm kus proximální části tenkého střeva, vložené do PBS, propláchnuté pomocí PBS injekční 
stříkačkou 
- na 10cm Petriho misce s PBSO očistit a opláchnout tenké střevo 
- za použití malých nůžek rozstřihnout střevo po celé délce 
- opláchnout v PBSO 
- otevřít střevo pomocí pinzety a lehce seškrabat vnitřní povrch střeva, čímž se odstraní klky 
- opláchnout v PBS od klků a přenést střevo do 50ml nádoby s cca 20 ml PBS 
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- ručně třepat a poté vyjmout střevo pinzetou, odlít znečištěný supernatant s pěnou a vrátit střevo zpět 
do nádoby s přidáním nového PBS – tento krok zopakovat 10-20x, dokud nebude supernatant čistý a 
bez pěny 
- přidat 10 ml 5mM EDTA v PBS a ponechat na ledu po dobu 30 minut (nebo v chladové místnosti na 
kývací podložce) 
 
Během inkubace: 

2,5x koncentrovaný N2, B27 a nAC v Advanced DF = 
400 ml Advanced DMEM/F12 +++ = +Hepes, Pen/step a Glutamax: 
20 ml B27 z 50x  
10 ml N2 z 100x  
Toto médium může být používáno po několik týdnů a skladováno ve 4  ̊ C. 
 
- přidat 62,5 μl n-Acetylcysteinu z 500mM roztoku do 10 ml 2,5 x N2B27 
- rozmrazit připravené médium RspoI 
- rozmrazit připravené médium Noggin 
Rozmražené médium RspoI, Noggin a mEGF může být užíváno 7 dní, pokud je skladováno ve 4  ̊ C. 
 
1 ml kompletního růstového média pro organoidy z tenkého střeva: 
400 μl 2x konc. N2, B27, nAC v Advanced DF+++ 
400 μl Ad-DF +++ 
100 μl RspoI CM 
100 μl mNoggin CM 
1 μl mEGF 1000x, výsledná konc. 50 ng/ml 
 
- připravit 15ml nádobu a 70 μM sítko 
- přenést 24-jamkovou destičku do 37   ̊C inkubátoru 
 
- po inkubaci v EDTA intenzivně protřepat, aby se odstranil zbytek klků, odlít supernatant 
- přidat 10 ml PBS a protřepat, celý supernatant přelít přes 70 μM sítko, tento krok opakovat ještě 1-2x 
(různé frakce) 
- stočit každou frakci krypt na centrifuze (800 rpm, 5 min) 
- peletu resuspendovat s 5 ml vychlazeného Ad-DF – GF a znovu stočit na centrifuze (600 rpm, 2 min) 
k odstranění jednotlivých buněk (většinou lymfocyty) 
- pomocí pipety odstranit většinu supernatantu a peletu dát na led (pro 1 jamku ve 24-jamkové destičce 
potřebujeme 100-1000 krypt v 50 μl matrigelu) 
- pro 20 jamek přidat 1 ml rozmraženého matrigelu na peletu s 1000-10000 kryptami a pipetou jemně 
nasát a opět vrátit (1000μl pipeta, vše by mělo zůstat na ledu) 
- přidat 50μl kapky bez bublin do předehřátých jamek do 24-jamkové destičky, počkat 1-2 min a poté 
přenést do inkubátoru na 15-20 minut 
- přidat 500 μl kompletního růstového média a PBS, vrátit zpět do inkubátoru (5% CO2) 
- obvykle krypty začínají pučet za 2-3 dny v kultuře 
- každé 2-3 dny přidat nové kompletní růstové médium (500 μl na dva dny, 750 μl na 3 dny růstu) 
- pasážovat vyrostlé krypty každých 7 dní 
 
Pasážování krypt po „vypučení“ 
Za 7-10 dní krypty rostou a formují nové krypty na povrchu organoidu. Krypty mohou vyrůst až do 
10x větší velikosti.  
- před pasážováním připravit a opálit v plameni úzké Pasteurovy pipety 
- rozmrazit matrigel na ledu 
- připravit kompletní růstové médium 
- předehřát 24-jamkovou destičku v inkubátoru (nejlépe 24 hod) 
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- odstranit médium z matrigelu s kryptami pomocí pipety (p1000) 
- přidat 1 ml vychlazeného Ad-DF+++ a rozmělnit gel pomocí pipety (p1000), přenést do 15ml 
nádoby, přidat nový 1 ml vychlazeného média a přenést médium do 15ml nádoby 
- předehřát úzké Pasteurovy pipety v Ad-DF, několikrát nasát do pipety a opět vrátit zpět (cca 10x), 
během tohoto kroku se krypty rozpadají na malé kousky 
- přidat 2 ml vychlazeného Ad-DF a stočit na centrifuze (600 rpm, 5 min) 
- odstranit celý supernatant a přidat 250 μl matrigelu, propipetovat a nabrat 5 x 50 μl v 5 jamkách 
v předehřáté 24-jamkové destičce, přenést do inkubátoru na 5-10 minut, přidat 500 μl kompletního 
růstového média a vrátit zpět do inkubátoru 
- měnit médium za čerstvé každé 2-3 dny 
(protokol poskytnutý laboratoří Dr. Cleverse) 
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