
 
 

Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Hrabovská 

 

 

Cielené terapie s využitím mezenchymálnych kmeňových buniek 

Targeted therapy: the promising implication of mesenchymal stem cells 

 

 

 

Bakalárska práca 

 

 

Vedúci záverečnej práce: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 

 

 

Praha, 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie: 

Prehlasujem, že som záverečnú prácu spracovala samostatne a že som uviedla všetky použité 

informačné zdroje a literatúru. Táto práca, ani jej podstatná časť, nebola predložená k získaniu 

iného alebo rovnakého akademického titulu.  

 

V Prahe, 12.8.2017 

 

         Lucia Hrabovská 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

Ďakujem svojmu školiteľovi doc. RNDr. Ing. Vladimírovi Krylovovi, Ph.D. za jeho odborné 

vedenie pri vypracovávaní mojej bakalárskej práce, ochotu a venovaný čas. V neposlednom 

rade ďakujem svojej rodine za podporu nielen počas písania tejto záverečnej práce, ale aj v prie-

behu celého štúdia.  

  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=05ca0367e1b7f0f0902ccd4de551b224&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=07478


 
 

Abstrakt 

Mezenchymálne kmeňové bunky (MSC), či multipotentné stromálne bunky, sú nehematopoe-

tické bunky zo zárodočnej vrstvy mezodermu. Dokážeme ich izolovať z kostnej drene, tuko-

vého tkaniva, pupočníkovej krvi, choriových klkov, amniotickej tekutiny, placenty alebo z pľúc 

a pečene plodu. Vďaka schopnosti sebaobnovy, cielenej migrácie a ich diferenciačnému poten-

ciálu nachádzajú tieto bunky uplatnenie v klinickej medicíne. MSC sú schopné diferencovať sa 

do osteocytov, chondrocytov, adipocytov a ďalších bunečných typov. Zúčastňujú sa aj regene-

rácie poškodených tkanív, čo využívame pri liečbe zlomenín, kardiovaskulárnych a neurolo-

gických poruchách. MSC naviac vykazujú značnú afinitu k nádorovému tkanivu a tým môžu 

byť využité ako nosiče protinádorových liečiv. Popis a analýza súčasných poznatkov v oblasti 

cielenej terapie je náplňou tejto bakalárskej práce. 

Kľúčové slová: cielené terapie, nádor, mezenchymálne kmeňové bunky 

  



 
 

Abstract 

Mesenchymal stem cells (MSCs), or multipotent stromal cell are non-hematopoetic cells from 

mesoderm germline. They can be isolated from various types of tissues like bone marrow, adi-

pose tissue, umbilical cord blood, chorionic villi, amniotic fluid, placenta and fetal liver or lung. 

Due to their self-renewal ability, targeted migration and their potential to differentiate, MSCs 

hold a great potential to be employed in clinical medicine. They have a capacity of differentia-

tion into a variety cell lineages like osteocytes, chondrocytes, adipocytes and other cell types. 

Recovery of damage tissue is taking place in a treatment of fractures, cardiovascular and neu-

rological disorders. Furthermore, MSCs exhibit significant affinity for tumor cells, so they can 

be used as carriers of anti-tumor drugs. In this bachelor thesis I discuss the current knowledge 

in the field of targeted therapy. 

Key words: targeted therapy, tumor, mesenchymal stem cells  
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Zoznam použitých skratiek 

BMP bone morphogenetic protein, kostný morfogenetický proteín 

CAF carcinoma-associated fibroblast, fibroblast asociovaný s nádorom 

CD cluster of differentiation, diferenciačné antigény 

DKK1 dickkopf-related protein 1 

FasL Fas ligand 

FGF fibroblast growth factor, fibroblastový rastový faktor 

FGFR3 fibroblast growth factor receptor 3, receptor fibroblastového rastového faktora  

Frzb-1 frizzled-related protein, frizzled príbuzný proteín 

GDF5 growth differentiation factor 5, rastový diferenciačný faktor 5 

GM-CSF granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

GvHD graft versus host disease, reakcia štepu proti hostiteľovi 

HGF hepatocyte growth factor, hepatocytový rastový faktor 

HSV-tk herpes simplex virus-thimidine kinase, tymidín kináza vírusu herpes simplex 

IFN interferon 

IGF-I insulin-like growth factor I, inzulínu podobný rastový faktor 

IL interleukin 

MHC major histocompatibility complex, hlavný histokompatibilný komplex 

MSC mesenchymal stem cell, mezenchymálna kmeňová bunka 

NK natural killers, prirodzení zabíjači 

NOS nitric oxid synthase, syntáza oxidu dusnatého 

Sca-1 stem cells antigen 1, antigén kmeňových buniek 

SCF stem cells factor, faktor kmeňových buniek 

SDF-1 stromal cell-derived factor 1,  

sFRP1 secreted frizzled related protein 1, sekretovaný Frizzled príbuzný protein 1 

TGF transforming growth factor, transformujúci rastový faktor 

VCAM vascular cell adhesion protein, cievna adhezívna molekula 

VEGF vascular endothelial growth factor, cievny endoteliálny rastový faktor 

VLA very late antigen, neskoro sa aktivujúci antigén
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Úvod 

Mezenchymálne kmeňové bunky sú nehematopoetické multipotentné kmeňové bunky, 

ktorých hlavným zdrojom je kostná dreň. Môžeme ich izolovať aj z ník iných typov tkanív, 

ktoré takisto slúžia ako rezervoár a bunky sa tu vyskytujú v kľudovom stave. Na identifikáciu 

MSC zatiaľ neexistuje jedinečný marker, ale vieme ich s veľkou pravdepodobnosťou určiť  

na základe pozitívnych a negatívnych markerov, ktoré na sebe nesú.  

Tieto bunky začínajú byť čoraz viac študované z viacerých dôvodov. Jedným z nich je, 

že nesú vlastnosti kmeňových buniek, vrátane ich schopnosti sebaobnovy a potenciálu diferen-

covať sa do rôznych bunečných typov, napríklad osteocyty, chondrocyty, adipocyty, myocyty 

a ďalšie. MSC sa zúčastňujú obnovy poškodených tkanív, majú schopnosť prilákať na poranené 

miesto ďalšie stimuly, ktoré urýchlia proces regenerácie. Jednoduchosť izolácie a kultivácie 

mezenchymálnych buniek im dáva možnosť využitia v regeneratívnej medicíne. Zaujímavá je 

schopnosť MSC cielene migrovať. Z tohto dôvodu sa uskutočňujú štúdie na používanie mezen-

chymálnych buniek pri liečbe zlomenín, poškodených chrupaviek a svalov alebo pri transplan-

táciách kĺbov. Schopnosť posilniť steny srdcovej komory, prežiť v hypoxickom prostredí  a di-

ferencovať sa do kardiomyocytov im dáva možnosť využitia pri liečbe po infarkte myokardu 

a pri rôznych ischemických poruchách. Transplantácia MSC po mŕtvici alebo iných traumách 

mozgu podporuje remyelinizáciu a obnovu funkcií nervových buniek. A v neposlednom rade 

mezenchymálne kmeňové bunky nachádzajú svoje uplatnenie aj v nádorovej terapii. Potenciál 

migrovať a možnosť genetickej modifikácie predstavuje nový prístup v bunečnej terapii 

v liečbe nádorov. 
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1 Mezenchymálne kmeňové bunky 

 

1.1 Základné charakteristiky mezenchymálnych kmeňových buniek 

Mezenchymálne kmeňové bunky sú multipotentné nehematopoetické kmeňové bunky 

označované aj ako stromálne kmeňové bunky kostnej drene. Sú to primitívne bunky, ktoré sa 

vyvíjajú zo zárodočnej vrstvy mezodermu so schopnosťou sebaobnovy a zároveň diferenciácie 

do rôznych bunečných typov. Hlavným zdrojom mezenchymálnych kmeňových buniek  

je kostná dreň, kde predstavujú len 0,01% - 0,001% z celkového množstva buniek nachádzajú-

cich sa v tomto type tkaniva. (Pittenger et al., 1999) Okrem kostnej drene ich nachádzame  

aj v ďalších tkanivách – tukové tkanivo, pupočníková krv, choriové klky, amniotická tekutina, 

placenta, pľúca a pečeň plodu. (Stan Gronthos et al., 2001) (Igura et al., 2017) (Tsai et al., 2004) 

(in ’t Anker et al., 2003) 

Hlavnou úlohou je vytvárať tkanivovú štruktúru, ktorá zaistí mechanickú podporu he-

matopoetickým kmeňovým bunkám. MSC sekretujú množstvo extracelulárnych proteínov, ako 

napríklad fibronektín, laminín, kolagén a proteoglykány. Je to zaujímavý typ bunečnej interak-

cie, keď jeden typ kmeňových buniek (mezenchymálne kmeňové bunky) podporuje iný typ 

(hematopoetické kmeňové bunky). (Devine et al., 2000)  

Ďalšou vlastnosťou je produkcia hematopoetických aj nehematopoetických rastových 

faktorov, chemokínov a cytokínov. MSC sekretujú: IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-7, IL-8, IL-11, IL-

14, IL-15, faktor stimulujúci kolóniu makrofágov (CSF), GM-CSF, leukémiu inhibujúci faktor, 

faktor kmeňových buniek (SCF), tyrozín kináza-3 pečene plodu, trombopoetín a hepatocytový 

rastový faktor (HGF). (Boiret et al., 2005) (Dazzi et al., 2006) (Gronthos et al., 2001) 

 Mezenchymálne kmeňové bunky ako prvý charakterizoval Fridenstein et al. v roku 

1976. Popísal ich ako plastické adherentné bunky, ktoré sa svojím tvarom podobajú na fibro- 

blasty a majú schopnosť diferencovať sa do adipocytov, chondrocytov a osteocytov. 

(Friedenstein et al., 1976)  

Mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré sú izolované z kostnej drene sú fenotypovo jed-

notné – symetrické, vretenovitého tvaru. (Pittenger et al., 1999) Štúdie však ukazujú, že  kolónie 

MSC obsahujú 2 rôzne typy buniek – malé vretenovité bunky, veľké kubické a sploštené. 

(Bruder et al., 1997) Tieto dva typy sú popisované aj ako malé rýchlo sa obnovujúce a veľké 

pomaly obnovujúce sa bunky. (Reyes et al., 2001) Posledné štúdie však ukázali, že kolónie 
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mezenchymálnych kmeňových buniek obsahujú 3 typy. Tým tretím bunečným typom sú malé 

veľmi rýchlo obnovujúce sa bunky, ktoré sa objavujú ako skoré progenitorové bunky a majú 

veľký potenciál diferencovať sa do rôznych bunečných typov. (Colter et al., 2001) 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 1: Morfológia mezenchymálnych kmeňových buniek. Na obrázku 1.A pozoru-

jeme charakteristický vretenovitý tvar mezenchymálnej kmeňovej bunky pestovanej v kultúre. 

Prevzaté a upravené z (Jones et al., 2008) Na obrázku 1.B je 3x pasážovaná populácia MSC 

adherovaná na plaste. Fázový kontrast, zväčšené 200x. Prevzaté a upravené z (Romanov et al., 

2005) 

Množstvo mezenchymálnych kmeňových buniek klesá s vekom. Najvyšší počet MSC 

nájdeme u novorodencov a v 80-tich rokoch života ich počet klesne na polovicu. (Fibbe et al., 

2003)  

 Mezenchymálne kmeňové bunky začínajú byť čoraz viac študované z viacerých dôvo-

dov. Jedným z nich je, že nesú vlastnosti kmeňových buniek, vrátane schopnosti sebaobnovy 

a potenciálu diferencovať sa. MSC sa vyvíjajú z mezodermálnej vrstvy v priebehu embryonál-

neho vývinu a majú potenciál diferencovať sa do rôznych bunečných typov, ako napríklad adi-

pocyty, chondrocyty, osteocyty, tenocyty, fibroblasty, kardiomyocyty a stromálne bunky (viď 

obr. č. 2) . (Anderson et al., 2001) Mezenchymálne bunky sa nachádzajú v rôznych typoch 

tkanív v tele a tým pádom existuje veľké množstvo zdrojov vhodných k ich izolácii. Ďalším 

dôvodom štúdia je možnosť využitia mezenchymálnych kmeňových buniek v klinickej liečbe 

– menšie morálne prekážky pri aplikácii MSC v porovnaní s využitím embryonálnych kmeňo-

vých buniek alebo indukovaných pluripotentných buniek. (Sherman et al., 2015) 

A 

 

B 
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Obrázok č. 2: Mezenchymálne kmeňové bunky a ich diferenciácia do množstva bunko-

vých línií. Na obrázku je znázornená diferenciačná schopnosť MSC. Ako môžeme vidieť, 

bunky sa diferencujú do osteocytov, chondrocytov, myotubulov, stromálnych buniek, fibro- 

blastov, adipocytov. Prevzaté z (Kariminekoo et al., 2016). 

 Mezenchymálne kmeňové bunky sú dospelé kmeňové bunky a preto je riziko reakcie 

štepu proti hostiteľovi menšie (GvHD). MSC sa in vivo zúčastňujú obnovy poškodených tkanív 

a majú schopnosť sekretovať a prilákať regeneratívne tkanivové stimuly. Z tohto dôvodu môžu 

byť MSC využité ako potenciálny vektor na cielené terapie s minimálnym efektom na zdravé 

tkanivá. MSC sú takým typom kmeňových buniek, ktorý môžeme získať z rôznych tkanív 

v tele, bunky dokážeme kultivovať in vitro a následne ich môžeme transplantovať naspäť do 

tela bez spôsobenia vážnejších komplikácií. Manipulácia s MSC je jednoduchá a nie je časovo, 

priestorovo a ani finančne náročná. (Vu et al., 2016) 

1.2 Povrchové markery mezenchymálnych kmeňových buniek 

Mezenchymálne kmeňové bunky predstavujú heterogénnu skupinu buniek, čo sa týka 

ich morfológie, fyziológie a takisto expresie povrchových markerov. MSC produkujú veľké 

množstvo adhéznych molekúl, proteínov extracelulárnej matrix, cytokínov a receptorov rasto-

vých faktorov. (Devine et al., 2000)  
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Populácia mezenchymálnych kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene expri-

muje: CD44, CD105, CD106 (označovaný aj VCAM-1), CD166 (označovaný aj AL-CAM), 

CD29, CD73, CD90, CD117, STRO-1, Sca-1. (Bobis et al., 2006) MSC neexprimujú markery, 

ktoré sú typické pre hematopoetické a endoteliálne bunky, napríklad CD11b, CD14, CD31, 

CD33, CD34, CD133, CD45. (Pittenger et al., 1999) Mezenchymálne kmeňové bunky sú cha-

rakteristické aj nízkou hladinou expresie molekúl MHC komplexu 1. triedy, čo prispieva k ob-

medzenej schopnosti imunitného systému aktivovať a odmietnuť MSC alogénny štep. (Vu et 

al., 2016) Na identifikáciu mezenchymálnych kmeňových buniek neexistuje jedinečný marker, 

ale pomocou vhodného výberu pozitívnych a negatívnych markerov (viď tab. č. 1) vieme s veľ-

kou pravdepodobnosťou tieto bunky identifikovať. V praxi sa na identifikáciu MSC používa 

kombinácia markerov CD106 a Stro-1, ktoré sa podieľajú na chemotaxii, bunečnej adhézii 

a signálnej transdukcii. (Kolf et al., 2007) 

Tabuľka č. 1: Prehľad pozitívnych a negatívnych markerov, ktoré sú exprimované MSC. 

(Prevzaté a upravené z Salem et al., 2010) 

Pozitívne markery Negatívne markery 

CD9 CD61 CD119 CCR1  CD11a CD45 

CD10 CD62 CD120 CCR4  CD14 CD49d 

CD13 CD71 CD121 CCR7   CD15 CD50 

CD29 CD73 CD123 CXCR5   CD18 CD62 

CD44 CD90 CD124 CCR10   CD19 CD62e 

CD49 CD102 CD126 VCAM-1   CD25 CD62p 

CD51 CD104 CD127 CD340   CD31 CD86 

CD54 CD105 CD140 CD349   CD34 CD117 

CD58 CD106 CD166 Stro-1   CD40/CD80 

 

 Prezentácia niektorých antigénov sa môže in vitro zmeniť. Je to v dôsledku špecifických 

podmienok kultivovania a periód pasážovania. (Dazzi et al., 2006) Niektoré antigény nájdeme 

v čerstvo izolovaných mezenchymálnych kmeňových bunkách, ale po niekoľkých pasážova-

niach je ich exprimovanie zastavené. Tento fenomén bol objavený u antigénu CD34, ktorý je 

exprimovaný  mezenchymálnymi bunkami z myších pľúc plodu, ale v kultúre in vitro ho nenáj- 

deme. (Fibbe et al., 2003) Podobné výsledky boli získané  v prípade chemokínového receptoru 

u ľudských mezenchymálnych buniek. Tento jav naznačuje, že exprimovanie niektorých mole-

kúl v priebehu maturácie zmizne. (Honczarenko et al., 2006) 
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Mezenchymálne bunky hrajú dôležitú úlohu v kostnej dreni. Ich hlavnou úlohou je vy-

tvárať tkanivovú štruktúru, ktorá zaistí mechanickú podporu hematopoetickým kmeňovým bun-

kám. MSC sekretujú množstvo extracelulárnych proteínov, ako napríklad fibronektín, laminín, 

kolagén a proteoglykány. (Devine et al., 2000)  

Je dôležité zdôrazniť aj imunomodulačné schopnosti mezenchymálnych buniek. Bolo 

zistené, že po transplantácii mezenchymálne kmeňové bunky nepodnecujú vznik imunitnej re-

akcie a sú schopné inhibovať alorektívne odpovede T-lymfocytov. Pridaním interferónu-γ 

(IFN- γ) do kultúry, bunky  na svojom povrchu exprimujú molekuly MHC 1. triedy, veľmi malé 

množstvo MHC molekúl 2. triedy a FasL, ale neexprimujú žiadne kostimulačné molekuly 

(CD40, CD40L, CD80 a CD86). Z tohto dôvodu je fenotyp mezenchymálnych kmeňových bu-

niek označovaný ako imunotolerantný. (Chamberlain et al., 2007) (Yagi et al., 2010) (Fibbe et 

al., 2003) Inhibičný efekt mezenchymálnych buniek môžeme pozorovať pri bunečnom cykle. 

T-bunky, ktoré sú vystavené prítomnosti MSC, sa zastavia v G1 fáze bunečného cyklu. 

(Glennie et al., 2005) V prípade neprítomnosti mezenchymálnych buniek a vhodných stimulov, 

T-bunky pokračujú v bunečnom cykle ďalej. (Di Nicola et al., 2002) 

1.3 Nika mezenchymálnych kmeňových buniek 

 Mezenchymálne kmeňové bunky nachádzame v rôznych tkanivách tela, ale nevieme 

toho veľa o ich lokalizácii v nediferencovanom štádiu. S veľkou pravdepodobnosťou však mô-

žeme povedať, že sa mezenchymálne bunky nachádzajú v miestach, ktoré nazývame niky a slú-

žia ako rezervoár kmeňových buniek. (Pittenger et al., 1999) Schofield ako prvý navrhol hypo-

tézu o nikách kmeňových buniek. Podľa neho je nika špecifické prostredie v kostnej dreni, kde 

sa nachádzajú primitívne kmeňové bunky v kľudovom stave. (Schofield, 1978) Nika je dyna-

mické mikroprostredie, ktoré reaguje na lokálne a systémové podnety, vedúce k regulácii kme-

ňových buniek. Pokiaľ nie je prítomný vhodný aktivačný stimul k proliferácii a diferenciácii, 

tak sú bunky udržované v kľudovom štádiu. (Kuhn et al., 2010) Otázka, ako sa bunky v tomto 

štádiu udržia, nie je ešte celkom objasnená. Predpokladá sa, že to, či sa bunka bude diferencovať 

alebo nie, je regulované proteínmi z rodiny Wnt, hlavne  Dickkopf-1 (DKK-1), Frizzled b-1 

(Frzb-1) alebo sFRP1, ktorí podporujú nediferencované štádium. (Sato et al., 2004) 

1.4 Mobilita mezenchymálnych kmeňových buniek 

 Keď mezenchymálna bunka dostane vhodný stimul, tak opúšťa svoju niku a putuje do 

krvného obehu. Bolo zistené, že chemokíny im pomáhajú opustiť krvný obeh a bunky migrujú 
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do miesta, kde vykonávajú svoju funkciu. (Bobis et al., 2006) Mezenchymálne bunky majú 

schopnosť migrovať do rôznych typov tkanív, ale najčastejšie osídľujú miesta poranenia,  

kde podporujú regeneračné procesy. (Chamberlain et al., 2007) Táto schopnosť mezenchymál-

nych kmeňových buniek sa využíva pri liečbe niektorých chorôb, takisto bola pozorovaná pri 

liečbe zlomenín, poraneniach svalov a chrupaviek a pri infarkte myokardu. (Sordi et al., 2005) 

 Mezenchymálne bunky majú schopnosť zacieliť sa na miesto poškodeného tkaniva (zá-

pal, nádor) vďaka špecifickým interakciám medzi ligandmi a receptormi, ktoré sú exprimované 

na bunkách mezenchymálnych a nádorových. (Vu et al., 2016) Proces navádzania je dyna-

mický, navigovaný chemotaktickým gradientom medzi ligandom a receptorom, hlavne medzi 

CXCL12 (SDF-1) a CXCR4. Mezenchymálne bunky neexprimujú len tieto dva chemokíny,  

ale aj ďalšie, ako napríklad CCR1, CCR7, CCR9; CXCR4, CXCR5, CXCR6 a CX3CL1. 

(Honczarenko et al., 2006) Konkrétne CXCL12 (SDF-1α) je exprimovaný bunkami, ktoré sú 

diferencované z mezenchymálnych buniek – s nádorom asociované fibroblasty (CAF) a inter-

aguje s CXCR4, ktorý exprimujú nádorové bunky. (Vu et al., 2016) 

 Mechanizmus, ktorým mezenchymálne kmeňové bunky prechádzajú cez cievny endotel 

do tkanív, je podobný ako nachádzame u leukocytov. Bunka sa gúľa po povrchu cievy až kým 

nedôjde k interakcii medzi MSC a endotelom. Táto interakcia je sprostredkovaná P a E selek-

tínmi a integrínom α4/β1 a zároveň aj interakciou medzi receptorom CXCR4 a ligandom 

CXCL12. (Salem et al., 2010) Pevnú väzbu endotel – bunka zabezpečí naviazanie sa integrínu 

VCAM-1 na endotel a VLA-4, ktorú exprimuje mezenchymálna bunka. (Rüster et al., 2006)  
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2 Klinické aplikácie mezenchymálnych kmeňových buniek 

Mezenchymálne kmeňové bunky sú vďaka svojej schopnosti proliferácie a diferenciácie 

sa do rôznych bunečných typov predmetom mnohých klinických štúdií a atraktívnym nástrojom 

v regeneratívnej medicíne. Ich možnosť izolácie z rôznych tkanív a jednoduchosť kultivovania 

dáva možnosť využitia v tkanivovom inžinierstve. (Bobis et al., 2006)  

Hojenie rán je komplexný proces, ktorý zahrňuje spoluprácu regenerovaného tkaniva 

s okolitým prostredím. Keď sú mezenchymálne kmeňové bunky dostatočne dlho a vhodne sys-

tematicky podávané, dokážu sa dostať do rôznych tkanív a orgánov. Ako sa ukázalo tieto štepy 

sú stabilné a dokážu sa udržať v tkanive. (Devine et al., 2000)  

Jedným z fenoménov, ktorý bol objavený na zvieracích modeloch pri zlomeninách kostí 

alebo pri cerebrálnej ischémii a infarkte myokardu, je schopnosť MSC migrovať na miesto po-

ranenia. (Shake et al., 2002) (Wang et al., 2002) V jednej zo štúdii boli mezenchymálne kme-

ňové bunky transplantované do novonarodenej myši. 7 dní po transplantácii MSC do tela myši 

boli distribuované do celého tela, po 18-tich dňoch boli populácie mezenchymálnych kmeňo-

vých buniek nájdené v pľúcach a pečeni a 35 dní po infúzii sa značný počet objavil v kostiach. 

(Niyibizi et al., 2004)  

2.1 Poruchy kostí  

Uplatnenie MSC v regeneratívnej medicíne nájdeme aj pri liečbe poranení kostí. Ús-

pešné štúdie na potkanoch ukázali, že mezenchymálne kmeňové bunky sú schopné regenerovať 

poranenú kosť. (Petite et al., 2000)  Prvé pokusy, ako opraviť kosť pomocou kmeňových bu-

niek, boli založené na biodegradovateľných lešeniach, ktoré boli impregnované rekombinant-

nými kmeňovými bunkami kostnej drene. V princípe sa jednalo o to, aby lokálne mezenchy-

málne kmeňové bunky pomáhali indukovať formovanie kosti za pomoci vyššie uvedeného le-

šenia. (Lane et al., 1999)  

2.1.1 Regenerácia a oprava kostí  

Veľa projektov na liečbu kostí a chrupaviek je zameraných na využitie geneticky modi-

fikovaných mezenchymálnych kmeňových buniek v spolupráci s kostnými morfogenetickými 

proteínmi (BMP), ktoré sú súčasťou TGF-β superrodiny. Tieto rastové faktory hrajú dôležitú 
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úlohu pri formovaní kostí a chrupaviek. (Chen et al., 2005) BMP2 je hlavným faktorom stimu-

lácie formovania kosti a zároveň dôležitým iniciátorom regeneratívneho procesu hojenia zlo-

meniny. (Myers et al., 2015) 

Kolagénová špongia impregnovaná mezenchymálnymi kmeňovými bunkami dodala  

do radiálnej zlomeniny imunitne nekompetentnej myši BMP2 a tým bola kompletne premos-

tená medzera medzi kosťou a chrupavkou. (Turgeman et al., 2001) Mezenchymálne bunky, 

ktoré exprimovali adenovírus-BMP2 (AdBMP2), indukovali hojenie kosti aj chrupavky zlome-

ného kĺbu potkana už za 14 dní. (Zachos et al., 2017)  Ukázalo sa, že AdBMP2 dokáže uzdraviť 

aj kraniofaciálne a maxilofaciálne defekty u ošípaných a tiež transplantácia AdBMP2-MSC  

do spinálnych výbežkov u králikov indukovala vznik nových kostí. (Myers et al., 2015) Ďalším 

členom z tejto rodiny rastových faktorov je BMP4, ktorý po transplantácii do kostnej drene 

stehennej kosti zvýšil celkovú hustotu kosti. (Zhang et al., 2004) 

2.1.2 Oprava chrupaviek  

 Liečba poškodených chrupaviek trvá dlhšiu dobu. Je to spôsobené limitovaným množ-

stvom progenitorových buniek a príslušných anabolických signálov. Využitie mezenchymál-

nych buniek je vhodné z hľadiska ich možnosti diferencovať sa do chondrocytov a zároveň  

sa ukázalo, že spomaľujú vznik a priebeh artritídy a dokážu iniciovať opravu poškodenej chru-

pavky. Preto kombinácia bunečnej transplantácie a génovej terapie môže prispieť k opravám 

poškodených chrupaviek. (Friedenstein et al., 1970) 

Transplantáciu chondrocytov transdukovaných s chondrogénnymi stimulátormi, ako 

napríklad IGF-I, BMP7 alebo FGF, využíva génová terapia, ktorá je zameraná na liečbu poško-

denej chrupavky v zajačích alebo konských modeloch artritídy. (Goodrich et al., 2007) Expresia 

samotného IGF-I v mezenchymálnych bunkách nevyvoláva dostatočnú iniciačnú aktivitu k di-

ferenciácii chondrocytov, ale v kombinácii s TGF-β1 alebo BMP2 je tento efekt mnohonásobne 

väčší. (Longobardi et al., 2006) Ďalším členom TGF-β1 superrodiny, ktorý urýchľuje formo-

vanie chrupavky, je rastový diferenciačný faktor 5 (GDF5). (Katayama et al., 2004)  

Podobne ako pri regenerácii kostí, aj pri liečbe chrupaviek, môžu byť využívané 

transkripčné faktory na reguláciu dôležitých chondrogenických dráh. Sox9, schopný regulovať 

množstvo chodrogenických génov, vrátane génu pre kolagén 2, bol transfekovaný do mezen-

chymálnych kmeňových buniek, ktoré boli následne podkožne transplantované do myši. Výs- 
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ledkom bola hustá kolagénová hmota, ktorá sa vytvorila za 4 týždne, čo je v porovnaní s ne- 

transfekovanými MSC kratší čas. Netransfekované MSC vytvorili za 4 týždne len veľmi tenkú 

vrstvu tkaniva tohto typu. (Tsuchiya et al., 2003) 

Ďalší projekt na urýchlenie diferenciácie a formovania chrupavky bol uskutočnený  

na myšiach, ktorým bol podkožne vpravený transkripčný faktor Brachyury, ktorý je regulovaný 

BMP2 a receptorom fibroblastového rastového faktora (FGFR3). (Hoffmann et al., 2002)  

2.1.3 Oprava kĺbov a šliach  

Mezenchymálne kmeňové bunky nachádzajú svoje uplatnenie aj pri liečbe lézií chrupa-

viek kostí. Pokusy boli uskutočnené na novozélendských bielych králikoch, ktorým boli lézie 

zaplnené kolagénovými špongiami nasýtenými MSC. Tieto bunky sa diferencovali do aktív-

nych chondrocytov a produkovali matrix chrupavky. V experimentoch boli pozorované aj  ne-

dostatky, ako napríklad diskontinuita medzi hostiteľským a darcovským tkanivom. (Wakitani 

et al., 2002) 

Ďalším možným terapeutickým využitím mezenchymálnych buniek je oprava chýb kĺ-

bovej chrupavky. Tým, že sú MSC z kostnej drene schopné diferencovať sa aj na chrupavku, 

bola uskutočnená štúdia, kde boli pozorované účinky transplantácie kultúry MSC pri liečbe 

osteoartritických kolien u 24 pacientov. Boli pozorované opravy chýb chrupavky, ale nebolo 

jasné, či sa transplantované bunky diferencovali do nových buniek chrupavky alebo či len pos- 

kytli signály do okolia na podporu vzniku nových buniek. (Wakitani et al., 2002) (Picinich et 

al., 2007) 

2.1.4 Ochorenia kostí a kĺbov 

Množstvo klinických štúdií sa zaoberá aj liečbou ochorenia osteogenesis imperfecta,  

čo je dedičné ochorenie spojivových tkanív, ktoré sa prejavuje hlavne krehkosťou a častými 

zlomeninami dlhých kostí, rôznymi deformitami aj lámavosťou zubov. U väčšiny jedincov sú 

zasiahnuté gény pre kolagén 1 – COL1A1 a COL1A2. Liečba sa zameriava hlavne na  spevne-

nie štruktúry kosti úpravou štrukturálnej integrity kolagénu. Pri pokusoch bolo zistené, že len 

mezenchymálne kmeňové bunky z kostnej drene sú schopné diferencovať sa do funkčných 

osteoblastov, čo u pacientov zvyšuje pevnosť kostí, rýchlosť ich rastu a redukuje výskyt zlo-

menín. (Horwitz et al., 2001)  
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Jedna zo štúdií sa zaoberá aj in utero transplantáciou mezenchymálnych buniek pacien-

tom, ktorí trpia vyššie spomínaným ochorením. Kompatibilné bunky boli získané z pečene ľud-

ského mužského plodu a boli vpravené do vena umbilicalis plodu ženského pohlavia v 32. ges-

tačnom týždni. Špecifická XY-chromozómová sonda po narodení odhalila, že z pôvodného 

počtu 6,5 × 106 vpravených darcovských buniek sa v tele nachádza 0,3%. Zaujímavé je,  

že keď bol tento projekt uskutočnený na čisto mužskom genóme, tak detekciou Y-chromozo-

málnych buniek, bolo preukázaných až 7,4% buniek od darcu. Narodené deti mali zlepšenú 

mineralizáciu kostí s čím súvisí nízky výskyt zlomenín v priebehu prvých rokov života, ich 

psychomotorický vývoj bol porovnateľný so zdravými deťmi a takisto mali správnu tendenciu 

rastu. (Le Blanc et al., 2005) 

Ďalšie projekty zacielené na liečbu osteogenesis imperfecta sa zameriavajú na kombi-

náciu použitia génovej terapie a mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré sú geneticky mo-

difikované. Produkt mutantnej alely interferuje s peptidom produkovaným normálnou alelou 

a to vedie k abnormálnej tvorbe kolagénových fibríl. Génová terapia sa zameriava v prvom rade 

na umlčanie expresie mutantnej alely a následne sa nahradí mutovaný gén. To sa dá dosiahnuť 

disrupciou mutantného génu alebo degradáciou mutantnej mRNA. Ale táto stratégia môže byť 

skomplikovaná genetickou heterogenitou tohto ochorenia, pretože väčšina mutácií zapríčiňujú-

cich toto ochorenie je dominantne negatívna. (Chamberlain et al., 2004) 

Hypofosfatázia je choroba charakterizovaná redukciou mineralizácie kostí, ktorá je spô-

sobená inaktiváciou mutácií v tkanive nešpecifickou alkalickou fosfatázou z osteoblastov 

a chondrocytov. Mezenchymálne bunky diferencované do osteoblastov a ich následná trans- 

plantácia je riešením ako dodať bunky schopné produkovať enzým APL. U detí býva zvyčajne 

transplantovaná kostná dreň v kombinácii s kultivovanými osteoblastami. (Whyte et al., 2003) 

Osteoartritída je charakterizovaná rozpadom chrupavky v kĺboch a bežne je liečená chi-

rurgicky rekonštrukciou alebo náhradou kĺbu syntetickou protézou. Pri transplantácii členko-

vého kĺbu často dochádzalo k problémom v bezprostrednom okolí a to z dôvodu, že členok je 

príliš malý na to, aby zvládol  takú veľkú záťaž. Došlo preto k modifikácii implantovanej pro-

tézy tak, že protéza obsahovala kostné osteoblasty, ktoré pochádzajú z mezenchymálnych kme-

ňových buniek a tým sa vylepšila stabilita rozhrania medzi kosťou a protézou pacienta. 

(Ohgushi et al., 2005) 
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2.2 Kardiovaskulárne a ischemické poruchy 

Existujú záznamy o využití MSC pri liečbe myokardu po infarkte. Zo všetkých kmeňo-

vých buniek získaných z kostnej drene, len mezenchymálne bunky majú schopnosť diferenco-

vať sa do kardiomyocytov. (Heng et al., 2004) Štúdia na modeli myši ukázala, že 5-azacytidín 

indukoval diferenciáciu buniek na kardiomyocyty a to aj na molekulárnej úrovni. Bunky obsa-

hovali myotubuly, mikrofilamenta, zároveň mali špecifické markery typické pre kardiomyocyty 

(sarkomerický myozín, dezmín, aktín) a tieto bunky dokázali exprimovať špecifické gény 

a transkripčné faktory. (Makino et al., 1999)  

Ďalší experiment ukazuje, že MSC sa zúčastňujú formovania nových kardiomyocytov 

v neporanenom srdci myši. Imunohistochémia po 4 týždňoch od transplantácie mezenchymál-

nych buniek ukázala, že MSC v srdci exprimujú markery typické pre srdcové tkanivo. (Toma 

et al., 2002) Štúdie porúch srdcového tkaniva, ktoré sú uskutočňované na zvieratách, bývajú 

úspešné, čo sa týka kolonizácie poškodených tkanív mezenchymálnymi kmeňovými bunkami 

a ich transformáciou do plnohodnotných buniek srdca. (Tomita et al., 1999)  

Dokonca až 80% infarktom poškodených buniek malo obnovenú svoju funkciu, keď 

boli do poškodenej časti srdca transplantované mezenchymálne bunky transdukované s víru-

som kódujúcim Akt, čo je antiapoptotický gén predlžujúci životnosť a podporuje prežitie bu-

niek. (Mangi et al., 2003) 

Okrem spomínaných vlastností majú mezenchymálne kmeňové bunky tiež schopnosť 

posilniť steny srdcovej komory (Smits et al., 2005) Veľkou nádejou pre ľudí po infarkte myo-

kardu je použitie mezenchymálnych buniek v mieste, kde k infarktu došlo. Bolo, totiž zistené, 

že po podaní MSC do srdca, tieto bunky vytvárali de novo bunky myokardu. (Orlic et al., 2001) 

Zaujímavým využitím mezenchymálnych kmeňových buniek a ich schopnosti urýchliť 

hematopoézu je u pacientov po myeloablatívnej chemoterapii alebo rádioterapii, v tomto prí-

pade sa úspešne darí potláčať reakciu štepu proti hostiteľovi po transplantácii hematopoetic-

kých kmeňových buniek. MSC sú využité ako pomocníci pre hematopoetické bunky a takisto 

aj pri interakciách bunka – bunka  v mikroprostredí kostnej drene. (Verfaillie et al., 1998) 

Jednou z prekážok pri využívaní MSC pri opravách srdca je ich prežívanie v ischemic-

kom tkanive. Na prekonanie tohto problému sa do mezenchymálnych buniek transfekuje he-

moxygenáza-1. V hypoxickom prostredí je indukovaná expresia hemoxygenázy-1 a tá ochra-

ňuje mezenchymálne kmeňové bunky svojimi antiapoptotickými a antioxidačnými aktivitami, 
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čo vedie k celkovému zvýšeniu prežívania MSC v ischemickom myokarde. (Tang et al., 2005) 

Transplantácia modifikovaných mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré exprimujú VEGF 

v hypoxickom prostredí takisto zvyšuje prežívanie a diferenciáciu transplantovaných buniek  

a zároveň podporuje angiogenéziu a celkovú činnosť srdca. (Pons et al., 2009) 

V iných štúdiách boli sledované účinky Akt1 exprimovaného v mezenchymálnych bun-

kách. Výsledkom pôsobenia bol zväčšený objem srdca v závislosti od dávky. Aktivita tohto 

proteázového faktoru je závislá od zvýšenia sekrécie proteínu príbuznému frizzled a tým sa 

následne aktivuje Wnt signálna dráha v endogénnych bunkách. Týmto procesom došlo k nor-

malizácii bunkového metabolizmu a prostredia. (Noiseux et al., 2006) (Gnecchi et al., 2009) 

Angiopoetín-1 exprimovaný mezenchymálnymi kmeňovými bunkami bol študovaný  

aj v súvislosti s pľúcnou ischémiou. Výsledkom jeho činnosti bolo prilákanie zápalových bu-

niek do tohto prostredia a taktiež zmierňoval vznik zjazvenia a poškodenia tkaniva. (Xu et al., 

2007) Na modeli potkana bol zasa skúmaný účinok protizápalového cytokínu IL-10, ktorý bol 

na ischemické miesto dopravený geneticky upravenými mezenchymálnymi bunkami. Výsled-

kom bola inhibícia infiltrácie zápalových buniek, znížené poškodenie tkaniva a zvýšená cel-

ková činnosť pľúc. (Manning et al., 2010) Ďalším využitím mezenchymálnych buniek, čo sa 

týka ochrany pred ischémiou v pľúcach, je prevencia pred pľúcnou hypertenziou, tým že mo-

difikované transplantované MSC zväčšia pľúcne artérie. Modifikácia mezenchymálnych bu-

niek spočíva v expresii endoteliálnej syntázy oxidu dusnatého (eNOS). (Kanki-Horimoto et al., 

2006) 

Mezenchymálne kmeňové bunky majú schopnosť ochraňovať aj pred akútnym zlyha-

ním obličiek. Kallikrein je molekula, ktorá vďaka svojim vlastnostiam, ako napríklad protizá-

palová, antiapoptotická a antidilatačná aktivita, ochraňuje obličky. Keď do zvieracieho modelu 

boli transplantované geneticky modifikované mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré dopravili 

Kallikrein do obličiek, došlo k zníženiu koncentrácie kreatínu a nitrogénu v krvi, tiež k zníže-

niu protizápalových a apoptotických buniek v obličkách. (Hagiwara et al., 2008) 

2.3 Neurologické poruchy 

 Mnohými štúdiami, ktoré sa zaoberajú používaním mezenchymálnych kmeňových bu-

niek pri liečbe lézií nervovej sústavy, boli získané zaujímavé výsledky. Bolo zistené, že trans- 

plantácia MSC zlepšuje zotavovanie sa po mŕtvici alebo iných traumách mozgu. (Chopp et al., 

2002) Ďalšie experimenty na zvieracích modeloch dokazujú, že štepy MSC podporujú remyeli-

nizáciu a aj čiastočnú obnovu funkcií nervových buniek. (Akiyama et al., 2002)  
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 Mezenchymálne bunky boli intravenózne transplantované potkanom 1. a 7. deň po mŕt-

vici. Táto transplantácia redukovala funkčné deficity a zlepšila neurologickú obnovu buniek. 

Mezenchymálne bunky sa zároveň preferenčne presúvali do miesta ischémie v mozgu. (Chen 

et al., 2001) 

Transplantácia mezenchymálnych kmeňových buniek do mozgu po mŕtvici vedie k zvý-

šeniu bunečnej proliferácie a takisto sa znižuje počet buniek, ktoré zahynú. Experimentálne 

bolo zistené, že MSC sú schopné produkovať skoro kompletne myelinizované Schwannove 

bunky. Bunky majú vretenovitý tvar a exprimujú špeciálne markery, napr. CD104, Krox-20. 

(Keilhoff et al., 2006) Experimenty prebiehali in vivo tak, že bola potkanovi transplantovaná 

časť sedacieho nervu (nervus ischiadicus), ktorý mal 2 cm medzeru. Bunky dokázali túto léziu 

kolonizovať a regenerovať poškodený nerv. (Keilhoff et al., 2006)  

Terapeutický potenciál mezenchymálnych kmeňových buniek bol študovaný aj na mo-

deli Parkinsonovej choroby pomocou 6-hydroxydopamínu. Potkanom bol do mozgu podávaný 

6-hydroxydopamín, ktorý im navodil syndróm Parkinsonovej choroby. Mezenchymálne bunky 

z kostnej drene im boli injekčne vpravené po 20 dňoch. Po 45 dňoch bunky migrovali z nepoš- 

kodenej mozgovej hemisféry do tej poškodenej. Tým, že 6-hydroxydopamín indukuje zápalovú 

odpoveď, tak je stimulované vylučovanie chemotaktických faktorov, ako napríklad faktor od-

vodených od stromálnych buniek (SDF) a tým je stimulovaná migrácia mezenchymálnych bu-

niek. Schopnosť MSC migrovať do miest s léziami na mozgu a zároveň ich schopnosť diferen-

covať sa do nervových buniek predurčuje terapeutické využitie týchto buniek pri liečbe Parkin-

sonovej choroby. (Grünblatt, 2006) (Picinich et al., 2007) 

Ďalší zaujímavý experiment bol uskutočnený na dospelom potkanovi, ktorému boli me-

zenchymálne kmeňové bunky transplantované do subtotálnej krčnej hemisekcie. Bunky migro-

vali a integrovali sa do poškodených miest. Imunohistochémia ukázala, že zároveň podporovali 

aj axonálny rast po poranení miechy. (Neuhuber et al., 2005) 

2.4 Reakcia štepu proti hostiteľovi 

Bežnou komplikáciou po transplantácii kostnej drene je reakcia štepu proti hostiteľovi, 

ktorá je významným zdrojom morbidity a mortality. (Krampera et al., 2003) Mezenchymálne 

kmeňové bunky získané z kostnej drene dokážu inhibovať aktiváciu naivných aj pamäťových 

T buniek. Z tohto dôvodu môžu byť alogénne MSC využité aj na imunosupresiu GvHD. 

(Ringdén et al., 2006) V jednej klinickej štúdii boli mezenchymálne kmeňové bunky využité 
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práve na liečbu akútnej reakcie štepu proti hostiteľovi. Šesť pacientov z ôsmich pozitívne rea-

govalo na liečbu MSC, ktoré boli izolované z ľudských antigénov leukocytov od identických 

súrodencov. Táto štúdia teda naznačuje, že účinok MSC na GvHD je spôsobený moduláciou 

imunitnej odpovede a zároveň dokazuje, že mezenchymálne bunky sú potenciálne účinnou lieč-

bou reakcie štepu proti hostiteľovi. (Picinich et al., 2007) 

2.5 Nádorová terapia 

 Mezenchymálne kmeňové bunky nachádzajú svoje uplatnenie aj v nádorovej terapii. 

Jednou z hlavných prekážok je, že nádorové bunky nie je možné úplne zničiť. Chirurgické od-

stránenie nádoru je príliš invazívne a túto metódu vieme využiť iba pri veľkých nádoroch, ale 

veľké množstvo prípadov tvoria práve metastázy a tým pádom je chirurgia úplne zbytočná, pre-

tože nádorové bunky sa nachádzajú aj v krvnom obehu. Pri liečbe metastáz sa využíva rádiote-

rapia alebo chemoterapia, ale obe spôsobujú poškodenia aj zdravým bunkám a takisto časté 

nežiadúce účinky pacientovi. Vďaka týmto problémom sa mezenchymálne kmeňové bunky stá-

vajú zaujímavými v liečbe nádorov aj kvôli tomu, že ich môžeme využívať na to, aby dopravo-

vali k nádorovým bunkám protinádorové a cytotoxické látky. Tým pádom obmedzíme poško-

denie zdravých buniek a zničíme len nádorové bunky. (Vu et al., 2016) 

 Mezenchymálne bunky predstavujú vynikajúci prostriedok ako dopraviť rôzne látky  

na miesto nádoru a zničiť ho. Jednou z mnohých ciest je napríklad využitie cytozín deaminázy, 

ktorá dokáže konvertovať 5-fluorocytozín na 5-flourouracyl, ktorý je vysoko cytotoxický. Mo-

difikované mezenchymálne bunky, ktoré majú cytozín deaminázu sa dostávajú na miesto ná-

doru a sprostredkúvajú silné proti nádorové reakcie. Tým pádom nemusí byť toxický 5–flou-

rouracyl podávaný systematicky. Tento efekt bol demonštrovaný na myších modeloch nádorov 

hrubého čreva, prostaty a rakoviny kože. (Kucerova et al., 2007) (Kucerova et al., 2008) 

 Syntáza oxidu dusného (NOS) je ďalším potenciálnym protinádorovým liečivom. Ge-

neticky modifikované mezenchymálne bunky v myšom modeli syntázu dopravia k fibrosar-

kómu a redukujú jeho rast. (Xiang et al., 2009) 

Ďalším prostriedkom, ktorý vedie k eliminácii nádorov sú vírusy schopné replikácie. 

Mezenchymálne bunky nesúce upravené adenovírusy boli zacielené na liečbu nádorov prsníka, 

pľúc a mozgu. Vírus sa replikoval v nádorových bunkách, čo spôsobilo, že sa bunka lyzovala. 

V tomto prípade je obzvlášť dôležité správne sa zamerať na cieľ a dodávať vhodné množstvo. 

Je to z dôvodu toxicity na zdravé bunky, aby bol žiadaný účinok, čo najväčší na nádorové bunky 

a čo najmenší na tie zdravé. (Komarova et al., 2006) (Sonabend et al., 2008) 
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Princíp samovražednej génovej terapie je založený na cytotoxickom prenose génu  

na špecifické miesta v tele. Do tela je podávaný neškodný prekurzor lieku, ktorý sa po dosiah-

nutí nádorového mikroprostredia enzymaticky aktivuje do svojej toxickej formy, ktorá následne 

ničí nádorové bunky vo svojom okolí. Mezenchymálne bunky môžu byť modifikované, aby 

niesli tymidín kinázu vírusu herpes simplex (HSV-tk) a v kombinácii s ganciclovírusom produ-

kujú tieto bunky do okolia metabolity, ktoré potlačia rast nádoru. (Uchibori et al., 2009)  

Existuje aj možnosť imunoterapie pri liečbe nádorov. Najdôležitejšou vlastnosťou tejto 

liečby je zapojenie a aktivovanie imunitného systému pri ničení nádorových buniek. Tento prin- 

cíp je založený na efektorových bunkách, ktoré aktivujú imunitné odpovede dostatočne silné 

na to, aby zničili nádor, ale aby nespôsobili autoimunitné reakcie a hypersenzitivitu. Imunote-

rapia zahrňuje bunečné komponenty (efektorové bunky) a nebunečné komponenty (cytokíny 

a antigény), ktoré stimulujú imunitnú odpoveď. (Vu et al., 2016) Modifikovaním mezenchy-

málnych kmeňových buniek, aby exprimovali IL-2, IL-7, IL-12 a IL-18, môžeme dosiahnuť 

zmenšovanie veľkosti nádoru a zároveň predĺžiť život modelového zvieraťa. Týmto spôsobom 

môžeme zasiahnuť primárne aj metastatické nádory hlodavcov. (Nakamura et al., 2004) 

(Gunnarsson et al., 2010) (X. Chen et al., 2008) (G. Xu et al., 2009) 

Mezenchymálne bunky nesúce cytokíny, ako napríklad IFN-α, IFN-β a CX3CL1, zvy-

šujú apoptózu nádorových buniek a predlžujú život zvieracích modelov, ktoré majú nádory 

prostaty, pľúc, pankreasu a kože. Cytokíny aktivujú vrodenú imunitnú odpoveď – NK bunky 

alebo získanú imunitu aktivovaním T buniek. (Ren et al., 2008) (Xin et al., 2007) 

Niektoré štúdie objasnili mechanizmus migrácie mezenchymálnych kmeňových buniek. 

Je za to zodpovedná zvýšená expresia niekoľkých génov, vrátane SDF-1, ktorý spôsobuje mi- 

gráciu MSC k nádorovým bunkám in vitro. Tým, že minimalizujeme expresiu tohto génu, MSC 

nebudú migrovať k nádorovým bunkám. Nemá to však vplyv na migráciu MSC k bunkám 

kostnej drene. Ovplyvnenie migrácie mezenchymálnych kmeňových buniek k nádorom je jed-

ným z ďalších riešení pri ich liečbe. (Picinich et al., 2007) 

Mikroprostredie nádoru má okrem iného aj vlastné cievne zásobenie, ktoré dodáva kys-

lík a živiny. Z tohto dôvodu môžeme využiť aj túto cestu ako obmedziť rast nádoru a kontrolo-

vať tvorbu metastáz. Endostatín a angiostatín sú potenciálne inhibítory angiogenézy. MSC, 

ktoré exprimujú endostatín dokážu prekonať toxicitu vírusu, ktorý sprostredkováva génovú te-

rapiu, ale hlavne udržiava svoju silnú antiproliferačnú aktivitu v mieste nádoru. Tento efekt bol 

študovaný na nádorových bunkách vaječníkov. (Jiang et al., 2010)  



17 

 

Je dôležité spomenúť, že neobmedzený proliferačný potenciál by mohol viesť aj k trans-

formácii mezenchymálnych kmeňových buniek na bunky nádorové. Dlhodobé pasážovanie 

môže viesť k rôznym chromozomálnym abnormalitám, aj keď súčasné štúdie ukazujú,  

že zrovna ľudské mezenchymálne bunky nie sú náchylné na tieto zmeny. (Bernardo et al., 2007) 
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Záver 

Mezenchymálne kmeňové bunky sú nehematopoetické multipotentné kmeňové bunky, 

ktoré sa vyvíjajú zo zárodočnej vrstvy mezodermu. Hlavným zdrojom je nika kostnej drene,  

ale nachádzame ich aj v tukovom tkanive, pľúcach a pečeni plodu, placente, amniotickej teku-

tine, choriových klkoch alebo v pupočníkovej krvi. MSC vieme len s veľkou pravdepodobnos-

ťou identifikovať na základe pozitívnych a negatívnych markerov. V praxi sa najčastejšie pou-

žíva kombinácia markerov CD106 a Stro-1. Fenotyp mezenchymálnych buniek je označovaný 

ako imunotolerantný, ich imunomodulačné vlastnosti sa využívajú pri transplantáciách a MSC 

predstavujú potenciálne účinnú liečbu reakcie štepu proti hostiteľovi. Po vhodnej stimulácii 

mezenchymálne bunky opúšťajú svoju niku a cielene migrujú na miesto poranenia, zápalu 

alebo nádoru. Atraktívnym nástrojom klinickej medicíny sú MSC aj vďaka ich schopnosti di-

ferencovať sa do rôznych bunečných typov, ako napríklad osteocyty, chodrocyty, adipocyty 

a ďalšie a takisto aj možnosti ich genetickej modifikácie.  

Kostné morfogenetické proteíny z rodiny TGF-β hrajú dôležitú úlohu pri formovaní 

kostí a chrupaviek. Stimulujú formovania kosti a zároveň sú dôležitým iniciátorom regenera-

tívneho procesu hojenia zlomeniny a podporujú liečbu chrupavky. Kolagénové špongie impreg-

nované BMP modifikovanými mezenchymálnymi bunkami využívame pri liečbe rôznych lézií 

kostí a chrupaviek. Schopnosť diferencovať sa do funkčných osteoblastov a chondrocytov 

v kombinácii s génovou terapiou využívame aj pri liečbe genetického ochorenia osteogenesis 

imperfecta alebo pri transplantácii osteoartritických kĺbov.  

Schopnosť diferencovať sa do kardiomyocytov a posilniť steny srdcovej komory vyu-

žívame pri liečbe myokardu po infarkte. Transplantované MSC transdukované s vírusom kó-

dujúcim Akt podporujú obnovu funkcií infarktom poškodených buniek a ich prežitie. Tranfek-

cia hemoxygenázy-1 do MSC zasa podporuje prežitie buniek v hypoxickom prostredí, čo zvy-

šuje prežívanie buniek v ischemickom tkanive myokardu. MSC, ktoré exprimujú eNOS pomá-

hajú v prevencii pred pľúcnou hypertenziou a bunky, ktoré exprimujú angiopoetín-1 zmierňujú 

vznik zjazvenia a poškodenia tkaniva a lákajú zápalové bunky do miesta pľúcnej ischémie.  

Mezenchymálne kmeňové bunky nachádzajú uplatnenie aj pri liečbe rôznych lézií ner-

vovej sústavy. Štepy MSC podporujú zotavovanie sa po mŕtvici alebo iných traumách mozgu, 

podporujú remyelinizáciu a aj neurologickú obnovu funkcií buniek. Ich terapeutický účinok, 
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bol skúmaný aj v súvislosti s Parkinsonovou chorobou, kde 6-hydroxydopamín indukuje zápa-

lovú odpoveď a tým stimuluje vylučovanie chemotaktických faktorov, ktoré potom iniciujú 

migráciu MSC na miesto lézie. 

V nádorovej terapii využívame afinitu MSC k nádorovému tkanivu a ich schopnosť do-

praviť cytotoxické a protinádorové látky do primárnych aj metastatických nádorov. Hlavným 

cieľom liečby nádorov je zasiahnuť čo najväčší počet nádorových buniek a účinne ich zničiť 

a pri tom sa snažiť poškodiť čo najmenšie množstvo zdravých buniek. MSC, ktoré nesú cytozín 

deaminázu, využívajú jej schopnosť konvertovať 5-fluorocytozín na cytotoxický 5-fluoroura-

cyl a tým pádom nemusí byť táto toxická látka podávaná systematicky, ale zasahujeme ňou 

lokálne bunky nádoru. Ďalším pritonádorovým liečivom je syntáza oxidu dusného, ktorá redu-

kuje rast fibrosarkómov. Elimináciu rastu nádorov prsníka, pľúc a mozgu využívame aj v spo-

lupráci s mezenchymálnymi bunkami, ktoré nesú upravené adenovírusy, tie sa v nádorových 

bunkách replikujú a spôsobia ich lýzu. Aj imunologickou modifikáciou MSC vieme docieliť 

zmenšovanie veľkosti nádorov, zvyšovanie apoptózy nádorových buniek a zároveň tým predl-

žovať život zvieracích modelov. Využívame na to modifikáciu MSC, aby exprimovali IL-2, IL-

7, IL-12 a IL-18, alebo aby niesli cytokíny IFN-α, IFN-β a CX3CL1. Ďalším riešením je aj 

ovplyvnenie migrácie MSC k nádorovým bunkám vďaka niekoľkým génom, vrátane SDF-1.  
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