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Jednostránkový souhrn v češtině (abstrakt) 
 
Lidské mezenchymové stromální buňky (hMSC) jsou dospělé kmenové či 

progenitorové buňky, jejichž fyziologickou úlohou je napomáhat reparaci 
poškozených tkání. To se děje především sekrecí trofických, angiopoetických a 
imunomodulačních faktorů. Kromě toho mají hMSC potenciál diferencovat se in vitro 
do různých specializovaných buněčných typů, převážně mezodermové linie. Lidské 
MSC rovněž významně podporují krvetvorbu v rámci hematopoetické niche.  Tyto 
poznatky vzbudily velké naděje na terapeutické využití hMSC, zejména v oblasti 
regenerativní medicíny a léčby autoimunních onemocnění, včetně reakce štěpu proti 
hostiteli (GvHD). Jako důkaz správnosti tohoto konceptu posloužily zpočátku hrubé 
preparáty mononukleárních buněk kostní dřeně (BMMC), které malá množství hMSC 
buněk obsahují. Na našem pracovišti byly provedeny pilotní klinické studie s BMMC 
v léčbě akutního infarktu myokardu (předčasně ukončená neúspěšná studie) a v léčbě 
ischemické choroby dolních končetin (studie se slibnými výsledky). Další výzkum 
probíhal s cílem optimalizace metodiku kultivace hMSC pro klinické užití, tedy 
dosažení co největších výtěžků a zbavení postupu xenogenních bílkovin. Lidské MSC 
byly totiž klasicky kultivovány v research grade médiích (např. alfa-MEM) s fetálním 
telecím sérem (FCS), které může vést k imunizaci pacienta při opakovaném podání 
hMSC. Bylo dosaženo výrazného úspěchu při použití clinical grade média CellGroTM 

SCCM s 10% lidským sérem a suplementací askorbátem, dexamethasonem, EGF, 
PDGF-BB, FGF-2, ev. M-CSF, kdy jsme po 2 týdnech kultivace konzistentně 
dosahovali výtěžků kolem 2.5x106 hMSC na 106 použitých BMMC , oproti cca 5x104 
hMSC/106 BMMC při použití média alfa-MEM s FCS. Tímto způsobem získané 
hMSC splňovaly konsenzuální kritéria pro mezenchymové stromální buňky a 
pohotově diferencovaly obzvláště do osteogenní linie, a to jak in vitro, tak in vivo. 
Nově vyvinutý způsob kultivace hMSC dosáhl patentové ochrany české (patent 301 
148 z r. 2009) i evropské (číslem EP 1999250 z r. 2011). K bližší charakterizaci 
buněk pěstovaných v CellGroTM byly studovány profily jejich genové exprese a byla 
prokázána zvýšená experese několika genů důležitých pro kostní diferenciaci. Růst a 
osteogenní diferenciace hMSC kultivovaných v CellGroTM byly lepší v in vivo 
modelu na polylaktidovém nosiči v imunodeficientních myších než hMSC pěstované 
s FCS. Rovněž byla prokázána účinnost hMSC kultivovaných v CellGroTM a 
aplikovaných v plazmatické sraženině do kritického femorálního defektu u 
imunodeficientních potkanů, kde buňky zlepšovaly iniciální novotvorbu kosti a též 
vaskularizaci defektu. Lidské MSC v defektu zůstávaly po dobu až 16 týdnů, 
nepoškozovaly pokusná zvířata, nemigrovaly do vzdálených orgánů a netvořily 
nádory. Bohužel při hodnocení jejich cytogenetické stability byly zjištěny klonální 
abnormality karotypu, takže toho času novým způsobem kultivované hMSC nejsou 
vhodné pro klinické studie. Je ovšem možné, že vzniklé cytogenetické abnormality 
jsou klinicky nesignifikanní, k zodpovězení této otázky je ovšem nutný další výzkum.  
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English Abstract 
 

Human mesenchymal stromal cells (hMSC) are adult stem or progenitor cells, which 
physiological role is reparation of damaged tissues. This is achieved mostly by 
secretion of trophic, angiopoietic and immunomodulatory factors. Beside this, hMSC 
have potential to differentiate in vitro into specialized cells, especially of the 
mesodermal lineages. Human MSC also significantly support hematopoiesis in 
hematopoietic niche. This knowledge raised high hopes for therapeutic use of hMSC, 
especially in regenerative medicine and treatment of autoimmune diseases, including 
graft versus host disease (GvHD). As a proof of concept served initially crude 
preparations of bone marrow mononuclear cells (BMMC), which contain small 
numbers of hMSC. In our hospital, two pilot clinical studies with BMMC were 
performed: study of treatment of acute myocardial infarction (negative, prematurely 
terminated) and study of treatment of peripheral leg arthery disease (promising 
results). Further research was aimed on optimalisation of hMSC cultivation method 
for clinical use to obtain highest possible yield and get free from animal proteins. 
Human MSC were traditionally cultivated in research-grade media with fetal calf 
serum (FCS), which can lead to immunization of patients after repeated application of 
hMSC. We achieved excellent results with the clinical grade CellGroTM SCCM 
medium with 10% human serum, supplemented by ascorbate, dexamethason, insulin, 
EGF, PDGF-BB, FGF-2, eventually M-CSF. In this medium, yield of hMSC after 2 
weeks of cultivation was consistently about 2.5x106 hMSC/106 seeded BMMC (in 
comparison with about 5x104 hMSC/106 BMMC with alpha-MEM and fetal calf 
serum). Cells prepared in CellGroTM fulfilled consensus criteria for MSC and readily 
differentiated especially to osteogenic lineage (both in vitro and in vivo). New method 
of hMSC cultivation achieved protection by both Czech (301 148 in 2009) and 
European patent (EP 1999250, 2011). For further characterization of hMSC grown in 
v CellGroTM, gene expression was studied and overexpression of several genes 
important for osteogenic differentiation was noted. Growth and osteogenic 
differentiation of hMSC grown in CellGroTM was better than hMSC grown with FCS 
in in vivo model on polylactide scaffolds in immunodeficient mice. Also, effectivity 
of hMCS grown in CellGroTM was proven in the model of critical segmental bone 
defect in immunodeficient rats, where cells applied in plasmatic clot improved initial 
new bone formation and vascularization of residual defect. Human MSC survived in 
the defect up to 16 weeks, did not cause any harm to the animals, did not migrate to 
distant organs and no tumor formation was noted. Unfortunately, hMSC cultivated in 
CellGroTM were cytogenetically unstable and clonal karyotypic abormalities were 
detected in several cultures. For present moment, these hMSC are not suitable for 
clinical trials. It is possible, that observed cytogenetic abnormalities are not clinically 
significant, however, further research is needed to solve this question.  
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1. Úvod 
1.1. Historie mezenchymových stromálních buněk 
(MSC) 

  
Mezenchymové stromální buňky (dříve mezenchymové kmenové buňky - MSC, 

lidské jsou označovány jako hMSC) byly prvně vypěstovány z kostní dřeně v 
šedesátých letech minulého století sovětským badatelem Alexanderem 
Friedensteinem jako adherentní kolonie na dně kultivačních láhví po odmytí 
krvetvorných buněk (Friedenstein AJ, 1968). Friedenstein je nazval dřeňovými 
fibroblasty (bome marrow fibroblasts) a jejich koloniformní jednotky CFU-F (colony-
forming units, fibroblast). Tentýž badatel zjistil, že vypěstované buňky jsou po 
transplantaci do pokusných zvířat schopné tvořit kost a podporovat krvetvorbu 
(Friedenstein AJ, 1980; Lurie EA, 1987). První prací, kde byl použit termín 
mezenchymové kmenové buňky, byl patrně přehledový článek A. I. Caplana (Caplan 
AI, 1991). Zde Caplan postuloval myšlenku, že v každé tkáni se nachází populace 
buněk zajišťujících jejich sebeobnovu a které by se možná daly použít k 
terapeutickým účelům. Prvně byly hMSC použity jako "genová terapie" při léčbě 
osteogenesis imperfecta alogenní transplantací (Horwitz MF, 1999, 2001, 2002). Přes 
malý počet hMSC převedených spolu s ostatními BMMC (mononukleární buňky 
z kostní dřeně) bylo dosaženo dobrého léčebného výsledku. To vedlo ke zkoumání 
využití BMMC i v jiných indikacích, vzhledem k jejich dobré dostupnosti a 
minimální potřebané manipulaci. Na designu a provedení dvou takových studiích 
(léčba akutního infarktu myokardu - Pěnička M, 2007) a ischemické choroby dolních 
končetin (Chochola M, 2008) jsem měl tu čest se podílet.  

V r. 1992 byla provedena charakterizace MSC pomocí monoklonálních protilátek 
a bylo zjištěno, že MSC exprimují specifické antigeny, které nejsou přítomné na 
hematopoetických buňkách (Stro-1, SH2 a SH3) a že MSC nejsou schopné 
diferenciace do krvetvorných buněk a vice versa (Haynesworth S, 1992).  Konečně v 
roce 1999 byla publikována práce, která prokázala, že hMSC jsou stabilní v tkáňové 
kultuře a že je možno je klonovat beze ztráty diferenciačního potenciálu do 
specializovaných buněk (zde adipogenních, chondrogenních a osteogenních - 
Pittenger MF, 1999). Kultivační protokol (médium suplementované 10-20% FCS) i 
diferenciační protokoly uvedené v této práci jsou používány prakticky dosud (Pytlík 
R, 2009).  Pittengerova práce však vedla k důležité miskoncepci, protože se 
předpokládalo, že terapeutický účinek hMSC bude modulován především další 
proliferací a diferenciací buněk aplikovaných do poškozené tkáně, což se později 
nepotvrdilo.  

Ve 21. století pak byly hMSC izolovány z celé řady zdrojů fetálních i dospělých 
tkání (namátkou, amniová membrána, placenta, pupečníková krev, tuková tkáň či 
zubní pulpa - In't Anker PS, 2003;  Kmiecik G, 2015; Jaing TH, 2014; Gimple JM, 
2007; Gronthos S, 2000). Bylo zjištěno, že MSC je možno diferencovat nejen do 
tkání mezodermálního původu, ale i do tkání původu ektodermového (gliové a 
neurální buňky) či endodermového (hepatocyty, beta buňky Langerhansových 
ostrůvků). Byla publikována klinická studie, kde hMSC podporovaly krvetvorbu po 
autologní transplantaci (Koç ON, 2000),  byly zkoumány imunomodulační schopnosti 
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MSC (Caplan AI, 2015) a hodnoceny diferenciační potenciály a profily genové 
exprese hMSC získaných z různých tkání (Silwa VA jr, 2003; Via AG, 2012; 
Hendrich D, 2016).  

Současně byl v posledních 20 letech zkoumán terapeutický potenciál MSC. Byly 
zkoumány komplexní produkty tkáňového inženýství obsahující prediferencované 
MSC na tkáňových lešeních - scaffoldech (Warren SM, 2004; Michel J, 2016) i 
genová terapie pomocí MSC s konstitutivní expresí žádoucích genů (např. BMP-2 pro 
kostní regeneraci - - Peterson B, 2005). Byly vyvinuty způsoby kultivace hMSC bez 
zvířecího séra (Bieback K, 2009; Pytlík R, 2009). Bohužel nebyla vyvinuta jediná 
léčebná metoda používající hMSC, která by byla obecně uznána jako léčebný 
standard.  

 
1.2. Charakterizace mezenchymových stromálních 
buněk.  

 
Fyziologicky odpovídají MSC tzv. pericytům, buňkám přítomným v 

perivaskulární oblasti malých cév (Crisan M, 2008, Vezzani B, 2016). Zde reagují na 
poškození či zánět produkcí cytokinů a růstových faktorů, které inhibují ischemií 
indukovanou apoptózu a tvorbu jizevnaté tkáně, stimulují vaskulogenezu a zeména 
stimulují mitózu orgánově specifických prekurzorů (Caplan AI, 2006, 2011). Tento 
nepřímý sekreční mechanismus je nyní považován za hlavní faktor, uplatňující se při 
léčebném podání hMSC. Jde tedy o opravu původních názorů o jejich další proliferaci 
a diferenciaci v poškozených tkáních. 

Minimální definiční kritéria pro hMSC byla publikována Mezinárodní společností 
pro buněčnou terapii v r. 2006 (Dominici M, 2006). Patří k nim adheze k plastu, 
exprese znaků CD73, CD90, CD105 při současné absenci exprese znaků 
krvetvorných buněk a HLA-DR, a schopnost multilineární diferenciace (minimálně 
do adipogenní, chondrogenní a osteogenní tkáně). Problém může být v tom, že hMSC 
splňující veškerá kritéria mohou být neúčinná v indikaci pro kterou byla připravena, 
protože některé vlastnosti, především imunomodulační, tato kritéria vůbec 
nezachycují (Francois M, 2012; von Barh L, 2012).  

Klasickým a referenčním materiálem pro získání MSC zůstává kostní dřeň, i když 
mezenchymové buňky z tukové tkáně (ADSC, adipose tissute derived stem cells) jsou 
lákavou alternativou vzhledem k nesrovnatelně vyššímu množství získatelných buněk 
a možnosti použít i čerstvě izolované ADSC bez předchozí kultivace (Bunnell BA, 
2008; Alharbi Z, 2014). V každém případě, kultury hMSC po nasazení vstupního 
materiálu do do kultivačních nádobek prochází několika stadii: lag fází (24-48 h), kde 
se buňky přizpůsobují kultivačním podmínkám, exponenciální fází, většinou do 
dosažení splývavosti kultury (rychlost závisí na původu MSC), fází plateau, kdy 
ustává růst díky kontaktní inhibici, a konečně fází senescence. Zde již dochází ke 
ztrátě schopnosti dalšího dělení, ke vzniku aneuploidií (Estrada JC, 2013) a 
teoreticky může dojít k maligní transformaci, která je ale u lidských hMSC 
neobyčejně vzácná (Bernardo ME, 2007).  Blíže viz Obr. 1. Na tomto obrázku lze 
též vidět, že v exponenciální fázi je kultury možné pasážovat - rozdělit do více 
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nádobek - a takto kultivovat až do dosažení limitu počtu buněčných dělení (tzv. 
Hayflickův limit, tj. 40-50 dělení pro hMSC, Hayflick L, 1961; Campisi J, 2007).  

Co se týče média užívaného ke kultivaci, při tzv. "klasickém" způsobu přípravy 
MSC bylo používáno některé ze základních kultivačních médií, (DMEM, alfa-MEM, 
IMDM) suplementované 10-20% FCS (Pittenger 1999; Minguel JJ, 2001). V 
současné době je užíváno různých forem lidské plazmy obohacené o destičkové 
růstové faktory (PRP - platelet-rich plasma, jiným preparátem je platelet releasate in 
plasma, dalším pak hPL - human platelet lysate - Bieback K 2009, 2013). Byla 
vyvinuta řada komerčně vyráběných bezsérových médií pro kultivaci hMSC, které 
užívají růstové faktory, jejichž složení ovšem nebývá zveřejněno. Mým týmem 
vyvinutou metodou kultivace hMSC v médiu s lidským sérem a suplementy se 
budeme zabývat později.  

 
1.3. Diferenciace MSC in vitro 

 
Jak již bylo uvedeno, hMSC mají schopnost in vitro diferenciace do specializovaných 
buněk. Z mezodermální linie jsou to především osteoblasty, kde diferenciační 
médium obsahuje dexamethason, askorbát a beta-glycerolfosfát, adipogenní 
diferenciace se dosahuje pomocí inzulinu, dexamethasonu, indometacinu a 
isobutylxantinu a chondrogenní diferenciace kultivací v bezsérovém médiu, v 
mikropeletách na dnech kónických zkumavek, po přidání TGF-beta, inzulinu, 
transferinu, selenia, kyseliny linolenové, askorbátu a dexamethasonu (Minguel JJ, 
2001). Dále bylo zjištěno, že demetylační agens 5-azacytidin je schopen difencovat 
MSC do svalových buněk, jak do kardiomyocytů tak do buněk kosterního svalstva 
(Xu H, 2004, Narita Y, 2008).  

 

Obr. 1 - obecné schéma vývoje buněčné kultury 
 

 



9 
 

Z ektodermální linie mají mít MSC schopnost transformace do gliových buněk a 
dokonce do neuronů pomocí koktejlu růstových faktorů (FGF, EGF, HGF, GDNF, 
BDNF) nebo pomocí retinové kyseliny s 5-azacytidinem, isobutylmethylxanthinem a 
indomethacinem (Pavlova G, 2012). Jde ovšem o vysoce kontroverzní otázku, někteří 
autoři tvrdí, že MSC se ve skutečnosti do neuronů nediferencují, pouze přijímají 
jejich podobu (reorganizace cytoskeletonu) a  exprimují neurální marktery, z nichž 
některé (nestin, enoláza, MAP1b) jsou detekovatelné i v nediferencovanýh MSC 
kulturách (Tondreau T, 2004). Wislet-Genbeiden S, 2005 publikoval zapojení MSC 
do funkčních neurosfér a schopnost tvorby snynapsí, včetně evokace akčních 
potenciálů Ty však byly neobyčejně slabé a nebylo prokázáno, že by se přenos 
odehrával pomocí neurotransmitterů.  

Z endodermální linie je možné MSC diferencovat do hepatocytů (diferenciace 
pomocí EGF, FGF.-2 a nikotinamidu a maturace pomocí onkostatinu M, 
dexamethasonu a insulin-transferin - selenia (Lee KD, 2004; Stock P, 2014).  Buňky 
pak exprimují albumin, alfa-fetoprotein a zejména specifický hepatální transkripční 
faktor HNF-4alfa (Parvi 2003).  Diferenciace do betabuněk pankreatu je dosahováno 
buď parakrinními a růstovými faktory přítomnými v pankreatickém prostředí 
(Phandis SM, 2001) nebo aktivinem A, butyrátem sodným, taurinem a 
nikotinamidem.  

Problémem diferenciačních protokolů in vitro je zejména to, že je používáno buď 
chemických faktorů, které nejsou tělu vlastní, eventuálně suprafyziologickou 
koncentrací růstových faktorů. Není tedy reálné očekávat, že podobně se buňky 
budou chovat in vivo.  

 
1.4. Mechanismy působení MSC in vivo 

 
Na začátku 21. století se předpokládalo, že hMSC působí na regeneraci tkáně 

trojím způsobem: proliferací a transdiferenciací, fúzí se specifickými buňkami 
poškozených orgánů nebo sekrecí chemokinů, cytokinů a růstových faktorů. V 
průběhu dalších let se ukázalo, že zdaleka nejdůležitější je třetí mechanismus. 
Transdiferenciace in vivo byla prokázána spíše u hematopoetických kmenových 
buněk (HSC): v myším modelu Duchennovy dystrofie jsou tyto buňky schopné se 
zabudovat do svalů a produkovat dystrofin (Gussoni E, 2009), u myšího modelu 
infarktu myokradu mohou přspívat k obově kapilár a kardiomyocytů (Lagasse E, 
2000). U MSC byla prokázana bona fide in vivo  transformace do astrocytů (Kopen 
GC, 1999), kardiomyocatů (Shinmura D, 2011), hepatocytů (Yin L, 2015) a dalších 
buněk, šlo však o zvířecí MSC, které se od hMSC podstatným způsobem odlišují 
(Javazon EH, 2001). Problémem je i homing buněk do tkání - při podání hMSC 
imunodeficientním potkanům byly nalezeny jednotky, nejvýše desítky lidských buněk 
na 10 000 buněk zvířecích (nejvíce v plicích, 37/10 000, Meyerrose TE, 2007). Z 
klinicky relevantnějšího modelu autologní či alogenní transplantace hMSC u 
šimpanzů vyplývá, že proliferace transplantovaných MSC je přinejlepším dosti 
omezená (Devine SM, 2003). Navíc není vyloučena nežádoucí diferenciace, jan např. 
ukázal Breitbach ve studii experimentálního infarktu myokardu, kde lokálně 
aplikované MSC vytvářely kostní tkáň (Breibach M, 2007).  



10 
 

Co se týče buněčných fúzí, jsou příliš vzácné na to, aby mohly být klinicky 
významné (cca 1/500 000 buněk, French SW, 2002). Základem léčebného 
mechanismu je tedy protizánětlivé, imunomodulační a stimulační působení MSC. O 
pericytovém původu MSC již byla řeč. Při degradaci vaskulární bazální membrány v 
důsledku poškození tkáně jsou pericyty uvolňovány do okolí, kde se diferencují do 
aktivovaných MSC, a podporují tvorbu nových kapilár (Yancopoulos GD, 2000). 
Aktivované MSC též působí imunosupresívně a antapoptoticky, čímž zabraňují 
dalšímu poškození poraněné tkáně (Caplan AI, 2011, Khubutiya MS 2014). 
Vzhledem k tomu, že izolované pericyty v buněčné kultuře splňují základní kritéria 
MSC, je možné naopak předpokládat, že způsob působení MSC in vivo bude podobné 
působení pericytů.  

Speciální a bohatě studovanou schonpostí MSC je podpora krvetvorby. 
Hematopoetické kmenové buňky jsou lokalizovány ve vysoce vaskularizovaném 
endosteálním regionu kostní dřeně (Kiel MJ, 2005), kde opět profitují z parakrinního 
působení pericytů. Na podpoře HSC se však podílí i jiné buńky - osteoblastové, 
endoteliální, CXCL12 abundantní buňky, sympatická nervová zakončení a 
nemyelinizující Schwannovy buňky, které dohromady tvoří funkční jednotku 
nazývanou "stem cell niche."  Endotelové buňky a pericyty exprimují stem cell factor, 
CXCL12 a E selektin, tedy faktory nutné k chemoatrakci a retenci, ale také k udržení 
klidového stavu HSC (např. Winkler IG, 2012). Produkce CXCL12 je regulována 
nervovými buňkami. Na udržení HSC v klidovém stavu se podílejí i megakaryocyty, 
které produkují CXCL4 a TGF beta (např. Zhao M, 2014). In vitro je možno 
dosáhnout na MSC lepší expanze hematopoetických prekurzorů než pomocí koktejlu 
cytokinů a tyto buňky pak také mají lepší přihojení in vivo (Huang GP,2007).  

 
1.5. MSC a regenerativní medicína 

 
Jak již bylo výše zmíněno, průkopníci buněčné terapie hojně používali minimálně 

manipulované BMMC. Příprava BMMC je vzhledem k dlouhé historii transplantací 
krvetvorných buněk dobře standardizovaná a podléhá méně přísným regulacím dle 
transfusních zákonů (oproti MSC, která patří mezi tzv. ATMP - lékařské produkty pro 
pokročilou terapii, viz dále). Naopak nevýhodou BMMC je, že tyto preparáty 
představují komplexní směs buněčných populací, takže i při příznivém terapeutickém 
efektu je obtížné říci, která složka se na něm podílela.  

Schopnost autologní kostní dřeně napomáhat hojení kosti je známa již téměř 150 
let (Goujon E, 1886). Ve 2. polovině 20. století byla dřeňová krev mísena s různými 
typy buněčných štěpů. Burwell v roce 1985 prokázal, že za příznivým efektem 
autologní kostní krve stojí osteoprogenitorové buňky. Posléze byly injekce kostní 
dřeně úspěčně používány v léčbě nehojících se fraktur (např. Connoly JF, 1991) či 
osteonekróz (Hernigou P, 2002). V randomizované klinické studii pak bylo 
prokázáno, že při léčbě kostních defektů distrakční osteogenezou podání BMMC 
spolu s plazmou bohatou na destičky urychluje a zlepšuje hojení (Lee DH, 2014).   

Vzhledem ke slibným výsledkům preklinických studií, které ukázaly např. 
schopnost mobilizovaných dřeňových buněk hojit infarkt myokardu (Orlic D, 2001) 
či zachránit ischemickou končetinu (Kalka C, 2000), začaly být BMMC užívány i v 
těchto indikacích. Výsledky klinických studií fáze II byly velmi slibné (např. 
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Tateishi-Yuyama E, 2002), výsledky studií randomizovaných již méně, jak bude 
diskutováno v jiném oddíle.  

První klinická aplikace hMSC byla publikována v roce 1995 (Lazarus HM, 
1995). Bylo prokázáno, že intravenózní podání je bezpečné a k 7.3.2017 bylo na 
serveru www.clinicaltrials.com registrováno 798 klinických studií s hMSC. Problém 
je, že stále jde většinou o studie fáze II, tj. zaměřené na bezpečnost a první data o 
účinnosti, randomizovaných studií je málo a těch publikovaných in extenzo ještě 
méně. Problém v přenosu preklinických dat do praxe spočívá jednak v tom, že 
klinické studie jsou koncipovány na základě insuficientních vědeckých poznatků (sem 
patří naprostá většina studií s nemanipulovanými hMSC) jednak v tom, že řada 
vědecky solidních výsledků nemůže být použita v klinice vzhledem k problémům s 
regulačními agenturami. Tlak investorů na schválení buněčných produktů s 
problematickou účinností je sice značný, ale v současné době stále ještě neexistuje 
pro hMSC žádná standardní či obecně uznávaná indikace.  

Podle regulačních směrnic (EMA, FDA) jsou hMSC řazené mezi tzv. ATMP 
(medicínské produkty pro pokročilou terapii). To představuje poměrně zásadní výzvu 
pro výrobce, kteří musí splnit určité požadavky výběru dárců, dohledatelnosti 
jednotlivých šarží produktů, hlášení nežádoucích účinků, systému kontroly kvality a 
vůbec užívání postupů, které lze shrnout do požadavků good manufacturing practice 
(správná výrobní praxe, GMP). Této problematice jsem se poměrně důkladně věnoval 
v práci Pytlík R, 2011. Ohledně GMP neexistují přesné instrukce, spíše jde o sérii 
principů, které musí být splněny během výrobního procesu. Cílem procesu je získat 
konečný produkt vyrobený z definovaných materiálů vyrobených definovaným, 
dokumentovaným a dohledatelným způsobem a připravený příslušně vyškoleným 
personálem. Zatím platí, že požadavky GMP nejsou plně adaptovány na často 
unikátní způsoby přípravy buněčných produktů. Na druhé straně základní principy 
uplatnit lze. Sem patří požadavky týkající se výchozích materiálů, výrobního procesu 
(standardní operační postupy), dokumentace, validace, standardizace včetně nastavení 
systémů vnitřních a vnějších kontrol kvality, požadavky na dohledatelnost výrobních 
záznamů a šarží, farmakovigilance a trénink personálu. Na dodržování těchto 
požadavků v Evropě dohlíží agentura EMA, v ČR pak jde o SÚKL.  

Postupy GMP též kladou jisté nároky na výrobní zařízení. ATMP musí být 
vyráběny v tzv. "čistých prostorách," dle Mezinárodního standardu ISO 14644. Ten 
pokrývá klasifikaci čistoty vzduchu (prostory třídy A, B, C), specifikuje způsoby 
testování a monitorace čistoty vzduchu, specifikuje i testovací metody, obsahuje 
požadavky na design, kontrukci a zahájení provozu, pokyny pro vlastní provoz, 
pokyny pro práci v kontrolovaných zařízeních a klasifikaci vzduchem přenášené 
molekulární kontaminace.  

Vyrobené hMSC je možno buď podat ihned nebo kryoprezervovat. Výhodou 
kryoprezervovaných buněk je možnost jejich okamžitého podání "off the shelf," 
protože kultivace "on demand" může trvat až několik týdnů. Standardní metodou 
kryoprezervace zůstává pomalé mražení za kontrolovaného poklesu teploty (1°/min) a 
s použitím kryoprotektivního agens, kterým je velmi často poměrně toxický DMSO. 
Ten může mj. minimálně v některých typech buněk působit epigenetické změny s 
potenciálem nádorové transformace (Iwatani M, 2006).  DMSO  je většinou používán 
v 10% koncentraci, i když 5% DMSO je patrně stejně dobré (Yong KW, 2015a).  Co 
se týče alternativních kryoprotektiv (trehalóza, hydroxyethylškrob, 
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polyvinylpyrrolidin), je zajímavé že viabilita MSC kryoprezervovaných s těmito 
agens je postatně nižší než s DMSO (Thirumala S, 2010a; Janz Fde L, 2012).  Co se 
týče proliferačních křivek hMSC po rozmražení, jejich karyotypové stability či 
zachování "kmenového" potenciálu vč. schopnosti multilineární diferenciace, zdá se, 
že tyto nejsou předchozí kryoprezervací zasaženy (např. Gonda K, 2008; Angelo PC, 
2012; Janz Fde L, 2012). Zamražení však vede k poškození imunomodulačních 
vlastností hMSc, ty se ovšem obnoví po několikadenní in vitro kultivaci (Francois M, 
2012; Moll G, 2014).  

Vzhledem k tomu, že hMSC získané z kostní dřeně se fyziologicky uplatňují 
především v podpoře krvetvorby a hojení kosti či chrupavky, je tato práce zaměřena 
zejména na ortopedické aplikace. V roce 1998 Bruder prokázal, že kritický 
segnemtální femorální defektu u psů (2 cm) přemostěný osteokeramickým cylindrem 
se hojí lépe, je-li předtím cylindr osazen psími MSC (Bruder SP, 1998). Účinnost 
hMSC v této indikaci byla prokázána na imunodeficientních potkanech (např. 
Peterson B, 2005; Cuomo AV, 2009; ZIgdon-Gilad H, 2015). MSC napomáhají 
hojení kostí jednak pomocí intramembranózní či enchondrální osifikace, jednak 
sekrecí faktorů pomáhajících osteogeneze a tlumením zánětlivých cytokinů jako je 
TNF-alfa (Tortelli F, 2010). Co se týče klinických studií, od roku 1995 bylo léčeno 
zhruba 3000 pacientů v různých indikacích a léčeba je obecně pokládána za 
bezpečnou. Bylo publikoávno i několik randomizovaných studií - např. u pacientů s 
nehojícími se nekomplikovanými frakturami (Kim SJ, 2009) nebo s počáteční fází 
nekrózy hlavice femuru (Li X, 2014), které vyzněly ve prospěch užití hMSC. V 
současné době však bohužel  stále neexistuje ani jedna standardní indikace 
ortopedická indikace hMSC.  

 
2. Hypotézy  
2.1. Terapeutické užití hMSC v regenerativní medicíně 
bez in vitro expanze v rámci koncentrátů 
mononukleárních buněk z kostní dřeně (BMMC).  
 
1. Intraarteriálně podané BMMC jsou schopny proniknout do ischemického 

myokardu či kosterního svalu kolaterálním či mikrovaskulárním řečištěm. 
2. Intraarteriálně podané BMMC jsou schopny zachránit tzv. hibernovaný myokard 

(přechodnou zónu mezi nekrózou a plně vaskularizovaným myokardem), zlepšit 
ejekční frakci a zabránit remodelaci levé komory srdeční v případě rozsáhlých 
infarktů myokardu. 

3. Intraarteriálně podané BMMC jsou schopné ulevit v bolestech pacientům s 
ischemickou chorobou dolních končetin a zlepšit hojení ischemických defektů v 
populaci nediabetických i diabetických pacientů a tím zlepšit jejich kvalitu života. 
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2.2. Vývoj nových způsobů kultivace hMSC pro 
užití v regenerativní medicíně 
1. Růstové faktory samotné či v kombinaci po přidání do základního média umožní 

kultivovat hMSC buď ve zcela bezsérovém prostředí nebo v prostředí s lidským 
sérem. 

2. Růstové faktory umožní získání dostatečného množství hMSC při menším počtu 
pasáží.  

 

2.3. Vlastnosti hMSC pěstovaných v kultivačním 
médiu s lidským sérem a suplementy  

  
1. Schopnosti růstu a diferenciace hMSC se budou lišit s ohledem na způsob jejich 

kultivace. Vzhledem k přidání suplementů je možno očekávat, že buňky 
kultivované s nimi budou růst rychleji než buňky kultivované bez nich. 

2. Profily genové exprese hMSC se budou lišit s ohledem na způsob jejich kultivace.  
3. V kulturách hMSC nebude v průběhu kultivace docházet k cytogenetickým 

abnormalitám. 
4. Lidské MSC kultivované novým způsobem budou podporovat krvetvorbu 

nejméně stejně dobře, jako hMSC kultivované klasickým způsobem. 
5. Za předpokladu dobré schopnosti osteogenní diferenciace budou hMSC pomáhat 

novotvorbě kosti v uměle vytvořeném segmentálním femorálním defektu u 
pokusných zvířat. 

6. Získané hMSC budou bezpečné při podání do pokusných zvířat. 
7. Získané hMSC je možno po zamražení dlouhodobě skladovat.  

 
3. Cíle práce 
 

1. Ověřit, zda hrubý přípravek BMMC z kostní dřeně může napomáhat regeneraci 
ischemického srdečního či kosterního svalu či léčbě ischemické dolní končetiny.  

2. Vyvinout co nejjednodušší a nejrychlejší způsob kultivace hMSC, pokud možno 
bez použití zvířecího séra a jiných zvířecích bílkovin. 

3. Zjistit, do jaké míry se budou hMSC vypěstované novým způsobem lišit od 
hMSC pěstovaných s fetálním telecím sérem co se týče diferenciační kapacity a 
profilů genové exprese. 

4. Zjistit, do jaké míry budou hMSC vypěstované novým způsobem schopné 
podporovat krvetvorbu. 

5. Zjistit optimální postup kryoprezervace hMSC pro pozdější použití a ověřit 
proliferační schopnosti hMSC po rozmražení. 

6. Zjistit, zda nově vyvinutý postup pro kultivaci hMSC je bezpečný a účinný v 
preklinickém modelu na imunodeficientních zvířatech.  

7. Zjistit, zda se nově vyvinutý postup pro kultivaci hMSC podaří dovést do stadia 
klinické studie. 
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4. Metodika 

Co se týče sběru materiálu, všechny studie byly schváleny Lokální etickou komisí 
VFN a všichni pacienti podepsali před odběrem informovaný souhlas. Pro přípravu 
autologního BMMC produktu byly lidské buňky odebrány z vícečetných punkcí obou 
lopat kostí kyčelních a produkt byl zpracován v systému Baxter Bone Marrow 
Collection  Kit opakovanou sedimentací erytrocytů po přidání Gelofusinu. Blíže viz 
Pěnička M, 2007 a Chochola M, 2008. 

Pro kultivaci hMSC in vitro byla použita metodika z publikace Minguel JJ, 2001. 
Zdrojem kostní krve byli pacienti podstupující odběr kostní dřeně z důvodu podezření 
na hematologickou malignitu či z důvodu dříve zjištěné hematologické malignity v 
rámci zjišťování rozsahu onemocnění. Zdraví dárci byli rekrutováni vesměs z 
dobrovolníků z řad personálu 1. interní kliniky. Šlo o jednorázový odběr 10 ml kostní 
krve, který byl ihned rozředěn 10 ml HBSS se třemi kapkami heparinu. 

Metodika klasické kultivace hMSC s fetálním telecím sérem byla rovněž převzata 
z práce Minguel JJ, 2001 s určitými úpravami (viz Novotová E, 2003 a Pytlík R, 
2009). Rozředěná dřeňová krev byla navrstvena na roztok Ficoll-Paque PLUS a 
cetrifugována při 2500 g po dobu 30 minut, BMMC z rozhraní byly resuspendovány 
v 10 ml kultivačního média a rozesazeny v počtu 105 - 7.5x106 do 75 cm2 plastových 
kultivačních lahví. Kultivační médium sestávalo z alfa-MEM + 20% FCS (později 
10%) s 2 mM glutaminu a antibiotiky a bylo měněno 2x týdně (zpočátku 1x týdně), 
přičemž den po nasazení bylo provedeno odmytí neadherentních buněk. Buňky byly 
sklízeny pomocí EDTA-trypsinu.  

Ke studiu klonogenní kapacity byl použit modifikovaný protokol z práce Colter 
DC, 2000. Buňky byly nasazovány v koncentracích 1.5, 3, 5 a 10 bb/cm2 do výše 
popsaného média a po dvou týdnech byly kolonie spočítány po fixaci a barvení 
krystalovou violetí v etanolu.  

Suplementy pro urychlení růstu hMSC v médiu s 10% lidským sérem byly 
vybrány z prací Gronthos S, 1995; Tsutsumi S, 2001 a Jin-Xiang F, 2004. Šlo o 
askorbát, dexamethason, inzulin, EGF, PDGF-BB, FGF-2 a M-CSF. Zpočátku byly 
používány research grade, posléze clinical grade supementy. Neadherentní buňky 
nebyly odmývány, médium nebylo měněno, suplementy byly přidávány 2x týdně. 
Alfa-MEM byl později zaměněn za médium CellGroTM SCCM Stem cell cultivation 
medium for hematopoietic cells (CellGenix, Freiburg, Germany).  Výsledný 
kultivační postup je popsán v českém patentu 301 148 (Věstník č. 46/2009) a v 
evropském patentu EP 1 999 250, dále pak v pracech Pytlík R, 2009 a Stehlík D, 
2012.  

Z práce Minguel JJ, 2001 byly převzaty i diferenciační protokoly pro osteogenní, 
adipogenní a chondrogenní diferenciaci, a to následovně: 

 Osteogenní diferenciace - alfa-MEM + 10% FCS + 10 mmol beta-
glycerolfosfát, 0.1 umol dexamethason, 0.5 mmol askorbát, adipogenní diferenciace - 
alfa-MEM + 10% FCS, 1 umol dexamethason, 10 mg/l insulin, 0.5 mmol 3-isobutyl-1 
metylxantin, chondrogenní diferenciace - bezsérové médium (CellGroTM) se 100 
umol dexamethasonem 6.25 mg/l insulinem, 6.25 mg/l transferinem, 6.25 ug/l 
seleniem, 5.35 mg/l linoleovou kyselinou a 1.25 mg/ml bovinním sérovým 
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albuminem, to vše v hypoxických podmínkách v mikropeletách na dně kónických 
centrifugačních zkumavek. 

Studium povrchových antigenů je popsáno v pracech Pytlík R, 2009; Stehlík D, 
2012; Pytlík R, 2017.  Znaky byly zkoumány průtokovou cytometrií se zaměřením na 
znaky definující hMSC  a naopak na znaky, které by hMSC mít neměly (Dominici M, 
2006). Jmenovitě hlavní znaky přítomné na hMSC jsou CD73, CD90 a CD105, 
kromě toho jsme zkoumali i expresi znaků CD29, CD44, CD49a, b, d, e, CD106 a 
CD166. Znaky, které mají být na hMSC nepřítomné jsou pak hematopoetické 
markery a HLA-DR. Kromě toho jsme zkoumali expresi BMP-2, BMP-7, 
osteokalcinu, alkalické fosfatázy a CD71.  

Dále jsme srovnávali genovou expesi hMSC kultivovaných v alfa-MEM s FCS a 
v CellGroTM + LS + S.  RNA z buněk pěstovaných jedním z těchto způsobů byla 
extrahována standardní fenol-chloroformovou metodou. Pro analýzu bylo použito 2 
chipových sad Illumina HumanHT-12 v4 Expression BeadChip Kit. Každá sada 
obsahovala 12 expresních polí, celkem tedy bylo provedeno 24 experimentů. 
Expresní pole byla nejprve normalizována a poté byly expresní rozdíly zkoumány 
pomocí t-testu s korekcí na testování mnoha hypotéz (Development Core Team R: A 
Language and Environment for Statistical Computing. 1, ISBN 3–900051–07–0). Pro 
analýzu bylo použito prostředí R-project 1 s využitím balíčků ze zdroje Bioconductor 
2 (Bioinformatics and Computational Biology Solutions Using R and Bioconductor,  
Springer-Verlag, 2005, at 
<http://www.springerlink.com/content/g26110k024423738/>), především balíku 
beadarray 3 (Dunning MJ, 2007).  Jednotlivé genové skupiny a signální dráhy byly 
dále studovány pomocí on-line programu DAVID Bioinformatic Resources 6.7 
(http://david.abcc.ncifcrf.gov). Diferenciálně exprimované geny byly do funkčních 
skupin řazeny pomocí Benjaminiho korekce.  Pro nezávislé ověření výsledků 
diferenciální exprese genů CDH11, CTSK, CTGF, IGFBP3, COL1A1, ARID5B byla 
použita metoda PCR v reálném čase (qRT-PCR). Analýza byla provedena s využitím 
Taqman Universal PCR Master mix a TaqMan® Gene Expression Assays (Life 
Technologies, Praha, Česká Republika).  Vzorky použité ke studiím qRT-PCR byly 
tytéž, na kterých byly studovány profily genové exprese na platformě Illumina. 

Lidské MSC kultivované v alfa-MEM + FCS nebo v CellGroTM + LS + S byly 
pro cytogenetickou analýzu připravovány způsobem popsaným v práci Muntión S, 
2012. Mitotické chromozómy byly získány po 18 hodinové inkubaci hMSC s 
kolcemidem; buňky byly následně hypotonionány a fixovány. Analýza 
chromozómových zlomů se prováděla celkově u 100 mitóz, bylo-li možno. U 
vybraných vzorků byla též provedena analýza pomocí G-bandigu a M-FISH analýza 
(hypridizace s "24XCyte" probe Kit). M-FISH preparáty byly analyzovány pomocí 
ISIS M-FISH zobrazovacího systému. 

V kryoprezervačních experimentech jsme se zaměřili na nutnost přítomnosti FCS 
nebo lidského séra v zamražovacím roztoku. Byla použitá základní média alfa-MEM 
nebo CellGroTM, suplementována FCS nebo LS 1:1, dále samotné FCS či LS a 
samotná základní média. DMSO bylo užito vždy v koncentraci 10%. Dále bylo též 
zkoumáno bezsérové MSC Freezing Solution of Biological Industries, Cromwell, CT, 
USA. Buňky byly zamražovány metodou řízeného ochlazování (1°C/min) v 
koncentraci 0.5x106 buněk/ml.  Ve speciální sadě experimentů byl zkoumán vliv 
sericinu na kryoprezervaci hMSC, kde byly zkoumány různé koncentrace FCS, 

http://www.springerlink.com/content/g26110k024423738/
http://david.abcc.ncifcrf.gov/
http://david.abcc.ncifcrf.gov/
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DMSO a sericinu v základním kultivačním médiu (alfa-MEM) - viz Verdánová M, 
2014. Viabilita buněk před zamražením a po rozmražení byla zkoumána pomocí 
trypanové modře či imunofluorescenčně, dále jsme srovnávali koloniformní kapacitu 
buněk před zamražením a po rozmražení, jak uvedeno výše. 

Dále jsme zkoumali hMSC vypěstované v CellGroTM + LS + S in vivo v 
imunodeficientních hlodavcích. Všechny experimenty na zvířatech byly schváleny 
Odbornou komisí pro práci s pokusnými zvířaty 1. LF UK, ev. Drážďanskou oblastní 
veterinární komisí. Byly použity celkem tři modely: 

Heterotopická lokální transplantace do imunodeficientních myší NOD/LtSz-
Rag1null (podkožní na PLLA scaffoldech - Pytlík R, 2009). Polylaktidové (PLLA) 
scaffoldy byly osazeny hMSC kultivovanými buď v alfa-MEM + FCS nebo v 
CellGroTM + LS + S a ponechány 4 týdny v diferenciačním osteogenním médiu (viz 
výše). Takto prediferencované hMSC na scaffoldech byly vloženy podkožně do myší 
uvedeného kmene a ponechány in situ po dobu 6-9 týdnů, pak byly zkoumány 
histologicky. 

Heterotopická lokální transplantace do imunodeficientních myší kmene 
NOD.129S7(B6)-Rag1tm1Mom/J  (podkožní na plazmatické sraženině - 
nepublikované experimenty). Tyto experimenty byly zaměřeny na bezpečnost podání 
hMSC kultivovaných v CellGroTM + LS + S experimentálním zvířatům. Buňky byly 
podávány subkutánně v plazmatické sraženině (v některých případech na kostním 
tmelu Cem-Ostetic®, Berkeley Advanced Biomatrials, Inc., Berkeley, CA, USA). 
Buňky byly podávány v dávkách 10x106 bb/zvíře. Kontrolní skupiny nebyly osazeny, 
ev. myši dostaly samoté plazmatické sraženiny. V krátkodobých experimentech (do 6 
týdnů) byl zjišťován vliv podaných hMSC na krevní obrazy myší a jejich migrace do 
orgánů. Po 2-6 týdnech byly experimentální myši zabity a přítomnost lidských buněk 
v parenchymatózních ortánech byla zkoumána pomocí protilátek proti lidskému 
nestinu a lidským mitochondriím. V dlouhodobých experimentech (6-10 měsíců) bylo 
zkoumáno přežití zvířat, jejich plodnost a opět byly vyšetřeny orgány na přítomnost 
lidských buněk, ev. tvorbu nádorů. 

Ortotopická lokální transplantace do kritického defektu femuru u 
imunodeficientních rnu-rnu potkanů - Pytlík R, 2017). Do kritických femorálních 
segmentárních defektů (cílový defekt, 5 mm), vytvořených na kosti dříve 
stabilizované kovovou dlahou, byly vkládány plazmatické sraženiny s cílovým 
počtem 10x106 lidských hMSC kultivovaných v CellGroTM + LS + S. Studie byla 
randomizovaná, kontrolní zvířata dostala pouze plazmatickou sraženinu. Experimenty 
byly ukončeny po osmi či šestnácti týdnech. Nově vytvořená kost byla hodnocena 
podle rentgenu, mikroCT a v explantovaných femurech též histomorfometricky. 
Novotvorba cév v defektu byla zkoumána protilátkami proti myšímu aktinu. 
Přítomnost lidských buněk v explantátech femurů a v parenchymatózních orgánech 
byla rovněž zkoumána pomocí protilátek proti lidskému nestinu a mitochondriím. 

U pacientů, kterým byly podány BMMC do ischemické dolní končetiny, byla 
zkoumána kvalita života pomocí stadardních dotazníků SF-36 (Ware JE Jr, 1992). Z 
celkem osmi domén (fyzické funkce, fyzické role, emocionální role, sociální funkce, 
fyzická bolest, duševní zdraví, vitalita c celkové zdraví) byla počítána dvě kompozitní 
skóre - fyzické (PCS) a mentální (MCS). Kompozitní skóre bylo počítáno na online 
NBS kalkulačce (www.sf-36.org).  

Na základě studií bezpečnosti a účinnosti buněk na imunokompromitovaných 



17 
 

zvířatech jsme plánovali provedení randomizované studie užití hMSC v léčbě 
gonartrózy metodou tibiální korekční osteotomie (Smith TO, 2011). V průběhu 
experimentů byl opakovaně konzultován Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to již od 
doby, kdy byl preparát vyvinut a procházel patentovým řízením.  

Co se týče statistického zpracování výsledků, to bylo přizpůsobeno vstupním 
datům. Kategorické proměnné byly hodnoceny pomocí různých variant 
kontingenčních tabulkových testů. U kontinuálních proměnných byly prováděny 
parametrické či neparametrické testy po předchozím hodnocení normality rozložení 
dat. Normálně rozložená data byla hodnocena pomocí t-testu, párového t-testu a 
pomocí ANOVA. Data s nenormální  distribucí byla hodnocena neparametrickým 
obdobami výše uvedených testů (Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis). 
Korelace byly hodnoceny rovněž dle normality rozložení dat, Pearsonovým či 
Spearmannovým koeficientem. Statistické zpracování dat při studiu profilů genové 
exprese je uvedeno výše. Výsledky byly pokládány za statisticky signifikantní při 
hodnotě p ≤0.05. 

 
5. Výsledky 
5.1. - Využití nemanipulovaných BMMC v léčbě 
infarktu myokardu a ischemické choroby dolních 
končetin 

 
Výsledky těchto studií byly zvěřejněny  ve studiích Pěnička M, 2007 (léčba 

infarktu myokardu) a Chochola M, 2008 (léčba ischemické choroby dolních 
končetin). Stručně, studie buněčné léčby infarktu myokardu byla randomizovaná (2:1 
ve prospěch buněčné léčby) a předčasně zastavena po náboru 27 pacientů pro dvě 
život ohrožující komplikace v průběhu odběru kostní krve či po něm. V 
experimentální skupině se nepodařilo prokázat zlepšení ejekční frakce levé komory 
po roce sledování, ani redukci počtu revaskularizačních procedur a už vůbec ne 
zlepšení přežití. Studie ischemické choroby dolních končetin byla úspěšnější, což 
bylo dáno i tím, že šlo o nerandomizovanou studii fáze II (bezpečnost, předběžná 
účinnost). Bylo celkem ošetřeno 28 nohou u 24 pacientů s kritickou ischémií dolní 
končetiny (chronická bolest s nutostí užívání analgetik, kožní defekty či distální 
nekrózy a vysoká pravděpodobnost časné amputace). Zde byla studie zcela bezpečná, 
odběr až 700 ml kostní krve nebyl spojen s žádnými nežádoucími účinky. U pacientů 
docházelo k velmi dobrému hojení kožních defektů, snížení bolesti, prodloužení 
intervalu chůze do vzniku bolesti a zlepšení kvality života. Došlo též k 
radiologickému zlepšení cévního zásobení dolních končetin (Obr. 2, 3).   

 
5.2. Optimalizace kultivace hMSC pro klinické užití 

Zde jsme nejprve zavedli a validovali metodiku kultivace a sledování 
koloniformní kapacity hMSC v alfa-MEM s fetálním telecím sérem (Novotová et al, 
2003). Reprodukovatelnost metodiky byla ověřena párovými odběry vzorků u části  
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Obr. 2 – Chochola M 2008, výsledky SF-36 dotazníku. Domény 1-8: 1. 
fyzické punkce, 2. fyzické role, 3. emocionální role, 4. sociální funkce, 5. 
fyzická bolest, 6. duševní zdraví, 7. vitalita, 8. celkové zdraví. PCS = 
fyzické kompozitní skóre, MCS = mentální kompozitní skóre. Vztaženo 
k průměru populace USA v roce 1998. Sloupečky vlevo - před léčbou, 
sloupečky vpravo - po léčbě. Výsledky jsou statisticky vysoce 
signifikantní (p < 0.00001 pro všchna srovnání).  

 

 
Obr. 3 - Srovnání cévního zásobení a stavu defektu na dolní končetině 
před léčbou (A) a po léčbě (B). Nepublikovaný obrázek.  

 
pacientů (ze 44 nemocných bylo 17 odebráno oboustranně). Stejně tak bylo, podobně 
jako v práci Colter D, 2000, sledováno zvyšování počtu CFU-F při vyšším počtu 
nasazených buněk, ale nelineárně (při nižším koncentraci hMSC byl počet kolonií 
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relativně vyšší)  
Při vývoji nové metody kultivace jsme nejprve zkoušeli použití lidského séra 

místo FCS, s nevalným efektem. Přidání pěti suplementů dle Gronthose a Simmonse 
(Gronthos S, 1995) k médiu tvořenému alfa-MEM s 10% lidským sérem nepřineslo 
zvláštní zlepšení. Zaznamenali jsme dva průlomy: při přidání dalších dvou růstových 
faktorů, FGF-2 a M-CSF (Tsutsumi S, 2001; Jing-Xiang F, 2004), a zejména při 
záměně alfa-MEM za CellGroTM SCCM (CellGenix, Freiburg, Německo). Výsledky 
těchto experimentů byly zveřejněny v publikaci Pytlík R, 2009 a Pytlík R, 2011.  

V krátkosti, po dvoutýdenní kultivaci dřeňových mononukleárních buněk v 
koncentraci 2.5x106/ml v 75 cm2 kultivačních lahvích TPP (Transadigen, Švýcarsko) 
jsme v médiu CellGroTM for Hematopoietic Cells doplněné 10% fetálním telecím 
sérem a suplementovaném askorbátem, dexamethasonem, inzulinem, EGF, PDGF-
BB, FGF-2 (též bFGF) a M-CSF (dále CellGroTM + LS + S) za okolností, kdy nebylo 
médium po celou dobu experimentu vyměněno a pouze byly 2x týdně přidávány 
suplementy, dosahovali mediánu výtěžků 2.87x106 MSC na 106 nasazených BMMC 
(rozmezí, 4.4x105-7.18x106). V v alfa-MEM s fetálním telecím sérem bez suplementů 
byl sklizen medián 9,8x104 MSC na 106 BMMC (rozmezí, 2x104-2.4x105). Graficky 
je toto znázorněno na Obr. 4. 
 
Obr. 4 – Pytlík R, 2011. Srovnání výtěžků MSC z různých médií. a – alfa-
MEM + FCS, b – alfa-MEM + LS, c- alfa-MEM + LS + pět Gronthos-
Simmonsových suplementů (askorbát, dexamethason, inzulin, EGF, 
PDGF-BB), d – alfa-MEM + LS + 5 Gronthos-Simmonsových 
suplementů + FGF-2, e – alfa-MEM + LS + 5 Gronthos-Simmonsových 
suplementů + FGF-2 + M-CSF, f – CellGroTM + LS + 5 Gronthos-
Simmonsových suplementů + FGF-2 + M-CSF.  Výtěžky buněk jsou 
uvedeny jako počty MSCx106 na 106 nasazených mononukleárních 
buněk z kostní dřeně.  

 
 
Dále jsme zjišťovali, zda je možno některý ze sedmi použitých suplementů 
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vysadit beze ztráty výtěžku hMSC (Stehlík D, 2012). Hlavním výsledkem této práce 
bylo zjištění, že kyselina askorbová a dexamethason jsou při kultivaci buněk v 
CellGroTM s lidským sérem naprosto nezbytné, a že je možné bezpečně vysadit M-
CSF bez snížení výtěžku hMSC, i když došlo k jistému snížení koloniformní kapacity 
(p = 0.03). Úspěšně jsme přenesli náš postup do kultivačních lahví RoboFlaskTM 
(Corning, Acton, Massachusetts, US), což jsou láhve užívané k robotické kultivaci 
buněk v podmínkách GMP. Úspěšná byla i záměna research grade suplementů za 
suplementy clinical grade.  

K ochraně námi vyvinutého způsobu kultivace hMSC jsem spolu s dalšími 
spolupracovníky (jmenovitě, Hofman Petr, Ing. PhD, Trč Tomáš, Doc. MUDr. CSc., 
Stehlík David, MUDr. Soukup Tomáš, MUDr., Klener Pavel Prof. MUDr. DrSc. za 
Univerzitu Karlovu v Praze, Kobylka Petr, MUDr. CSc. za Ústav hematologie a 
krevní transfuse, Praha, a Rypáček František RNDr. CSc. spolu s Mulínkovu 
Katarinou, Ing. za Ústav makromolekulární chemie AV ČR., v.v.i., Praha) podali v 
lednu roku 2006 patentovou přihlášku o český patent pod číslem PV 2009-49. Patent 
byl udělen pod číslem 301 148 v říjnu 2009 a oznámení o udělení vyšlo ve Věstníku 
Úřadu průmyslového vlastnictví č. 46/2009 v listopadu 2009. Majiteli patentu se stala 
Univerzita Karlova v Praze, Ústav hematologie a krevní transfuse Praha a Ústav 
makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha. Univerzita Karlova v Praze byla 
následně pověřena správcovstvím oběma dalšími institucemi. Souběžně byla v lednu 
2007 vyplněna evropská patentová přihláška k Mezinárodnímu registru pro patenty a 
ochranné známky (International Patent and Trademark Register, referenční číslo EP 
07702321), která byla zveřejněna v prosinci 2008 pod číslem EP 1999250. V červenci 
2011 byl evropský patent pod tímto číslem udělen.  

Lidské MSC kultivované námi vyvinutým způsobem splňovaly základní kritéria 
hMSC dle Dominici a LeBlanc (Dominici M, 2006), jak jsme prokázali v pracech 
Pytlík R, 2009 a Pytlík R, 2017 a ve výše uvedených patentech -  jmenovitě šlo o 
přilnavost k plastu, expresi příslušných znaků a schopnost trilineární diferenciace. 

 Přilnavost k plastu je jasná a není nutno jí zde dokladovat. Co se týče 
povrchových znaků, v práci Pytlík R, 2017 bylo jejich stanovení provedeno 
certifikovaným způsobem. Přitom bylo zjištěno, že naprostá většina hMSC 
kultiovvaných v CellGroTM s LS a S exprimuje trojkombinaci znaků CD73, CD90 a 
CD105 a neexprimuje hematopoetické znaky. Ve srovnání s hMSC kultiovvaných v 
alfa-MEM + FCS byla exprese pozitivních znaků poněkud menší, což ale mohlo být 
dáno vyšší autofluorescencí buněk kultivovaných v CellGroTM s LS a S a tudíž horší 
možností nastavení kompenzací.  

V práci  Pytlík R, 2009 jsme zkoumali fenotypické rozdíly mezi buňkami 
kultivovanými v alfa-MEM + FCS a CellGroTM + LS + S podrobněji. MSC 
expandované nově vyvinutým způsobem exprimovaly více adhezívních molekul 
(CD29, CD44, CD49c a d a CD106), nesignifikantně byl snížen znak CD105. Buňky 
kultivované v CellGroTM + LS + S byly méně kontaminované krvetvornými buňkami, 
a to i přesto, že při tomto způsobu neadherentní buňky nejsou odmývány.  

V práci Pytlík R, 2009 jsou rovněž uvedeny uvedeny cytochemické, 
histochemické a imunohistochemické doklady trilineárních diferenciačních 
schopností buněk kultivovaných v CellGroTM + LS + S. Dále jsou zde uvedeny 
doklady o tom, že takto připravené hMSC jsou schopné dalšího růstu na 
polylaktidových scaffoldech, kde se diferencují in vitro v osteoblasty, a dále 
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schopnost takto osazených a prediferencovaných buněk na scaffoldech vytvářet 
kalcifikované struktury in vivo. Buňky vypěstované v CellGroTM + LS + S lépe 
akumulovaly kostní minerály in vitro a tvořily lépe kost v heterotopickém myším 
moelu in vivo než buňky kultivované v alfa-MEM + FCS. Zkoumali jsme rovněž 
expresi BMP-2 a BMP-7 na povrchu hMSC, a to jak v osteokalcin negativní (buňky 
schopné další proliferace), tak v osteokalcin pozitivní frakci (buňky terminálně 
diferencované). Exprese BMP-2 byla vyšší u buněk kultiovaných v CellGroTM + LS + 
S než v buňkách kultivovaných v alfa-MEM + FCS, což podporuje myšlenku o lepší 
pohotovosti buněk kultivovaných naším způsobem k osteogenní diferenciaci.  

Tezi o preferenčně osteogenní diferenciaci buněk kultivovaných v CellGroTM + 
LS + S podporují i profily genové exprese. Při užití restriktivních požadavků 
diferenciální genové exprese (rozdíl minimálně 2 log2 v genové expresi při hladině 
významnosti p ≤0,001) bylo zjištěno 134 diferenciálně exprimovaných genů (65 
overexprimovaných v médiu CellGroTM + LS + S a 69 v médiu alfa-MEM + FCS). 
Bylo zjištěno, že tyto geny se preferenčně sdružují do následných okruhů:  
- geny pro signální peptidy (celkem 31 genů, p = 0,00016) 
- geny pro extracelulární proteiny (celkem 24 genů, p = 0,0009) 
- geny pro secernované proteiny (celkem 20 genů, p = 0,0025) 
- geny pro PPAR signální dráhu (celkem 6 genů, p = 0,0011) 

Na základě přiřazení diferenciálně exprimovaných genů do klastrů funkčních 
skupin byly zkoumány následující klastry: 
- klastr sdružující PPAR signální dráhu, metabolismus mastných kyselin a odpověď 

na léky 
- klastr sdružující geny podílející se na osifikaci, kostním vývoji, skeletálním 

vývoji a vazbě růstových faktorů. 
Zkoumáním klastru sdružujícího PPAR signální dráhu, metabolismus mastných 

kyselin a odpověď na léky bylo zjištěno, že několik genů, důležitých pro tuto dráhu, 
je signifikantně méně exprimováno v buňkách kultivovaných v CellGroTM + LS + S, 
jmenovitě FABP3, FABP4 a PLTP, naopak v klastru genů důležitých pro osifikaci je 
v těchto buňkách několik důležitých genů overexprimováno (jmenovitě CD36, 
COL1A1, CTGF, IGFBP3 a 7, THBS1 a ARID5B. Sníženě exprimován byl z této 
skupiny cathepsin K. I tyto výsledky tedy podporují preferenční diferenciaci buněk 
kultivovaných v CellGroTM + LS + S do osteogenní linie, zejména proto, že 
osteogenní a adipogenní diferenciace jsou mutuálně exkluzivní. Bohužel se nám 
uvedené výsledky nepodařilo potvrdit pomocí qRT-PCR, což přičítáme degradaci 
RNA při opakované manipulaci.  

Co se týče karyotypové stability, nemohli jsme být s naším produktem spokojeni, 
protože z devíti informativních kultur z CellGroTM + LS + S mělo pět chromozomální 
abnormality, z toho ve dvou případech klonální. V obou případech tyto klonální 
změny byly u zdravých dárců (žena, 24 let - dvě mitózy 46,XX,ins(6;3)(q?24;?), 
žena 59 let - tři mitózy 46,XX,der(19)t(2;19)(?;?p13.3).  

Úspěšnější bylo studium podpory krvetvorby, i když zde jsme zatím pouze na 
začátku. Nicméně objevili jsme v časných kulturách shluky buněk, které jsme 
pracovně nazvali MSC-HC kolonie a které byly již 72 hod po nasazení plně rozrostlé, 
obsahovaly kromě MSC též krvetvorné buňky (HC) a velké tukové buňky. Tyto 
kolonie se lišily svým vzhledem podle toho, zda byly kultivány v alfa-MEM s FCS 
nebo v CellGroTM s LS a S - ve druhém médiu obsahovaly též hemoglobinizované 
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prekurzory červených krvinek. Zatímco v alfa-MEM + FCS došlo k postupnému 
odmytí těchto struktur, v CelGroTM + LS + S tyto struktury zůstaly zachované v 
rámci postupně se zvětšujících hMSC kolonií.  

Co se týče kryoprezervace hMSC pro pozdější použití, zjistili jsme, že samotná 
kultivační média (CellGroTM nebo alfa-MEM) s 10% DMSO jsou stejně dobrá jako 
tatáž média napůl s FCS či LS a 10% DMSO nebo jako FCS či LS s 10% DMSO. 
MSC Freezing Solution (Biological Industries) nedosahovalo lepších výsledků než 
kterékoli ze strovnávacích "home-made" médií. Při sledování viability po rozmražení 
jsme nenalezli výrazné rozdíly ve viabilitě buněk měřených trypanovou modří oproti 
buňkám před zamražení, ovšem koloniformní kapacita byla po rozmražení snížena o 
třetinu u buněk kultivovaných v alfa-MEM + FCS a až o polovinu u buněk 
kultivovaných v CellGroTM + LS + S. Co se týče přínosu sericinu při kryoprezervaci 
hMSC, shledali jsme ho nulovým, i když se zdá, že malé množství sericinu umožňuje 
snížit DMSO z 10% na 5% (oproti jiným pracem nám vycházely horší výsledky s 5% 
DMSO než z 10% DMSO - Verdánová M, 2014). 

Co se týče in vivo studií v imunodeficientních zvířatech, výsledky 
heterotopického modelu hMSC na PLLA scaffoldech byly zmíněny výše (Pytlík R, 
2009). Pro pokusy krátkodobé toxicity bylo použito celkem 55 imunodeficientních 
myší NOD.129S7(B6)-Rag1tm1Mom/J. V průběhu 48 hodin došlo u myší po 
implantaci plazmatické sraženiny s buňkami či bez buněk a bez Cem-Ostetic® k 
rozpuštění sraženiny a na místě vznikla pouze zatvrdlina tvořená granulomatózním 
zánětem. Při aplikaci preparátu Cem-Ostetic® nebo při aplikaci buněk smíšených s 
tímto preparátem docházelo pochopitelně v místě aplikace k vytvoření kalcifikované 
struktury, v níž jsou hMSC retinovány. Retinované hMSC pak kostní tmel 
rozpouštěly a vytvářely vaskularizovanou vazivovou tkáň.  

Myším s aplikovanými hMSC se vesměs dařilo dobře, v průběhu dvou až šesti 
týdnů jsme nepozorovali žádné úmrtí. Váhy před zahájením a po ukončení 
experimentu se nelišily mezi experimentální skupinou a kontrolními skupinami. V 
důsledku krevních odběrů docházelo u pokusných zvířat k očekávaném poklesu 
červeného krevního obrazu, míra poklesu se však statisticky nelišila u hlavní 
experimentální skupiny a skupin kontrolních. Při prohlídce parenchymatózních 
orgánů po skončení experimentu nebyly zjištěny žádné abnormality, ale ani žádné 
hMSC s výjimkou jednoho záchytu ve slezině (Stehlík D, 2015a). Celkově tedy - až 
na granulomatózní záněty tvořené v místě aplikace hMSC - nebyly shledány žádné 
nepříznivé vlivy podaných buněk na experimentální zvířata.  

Dlouhodobé studie byly prováděny na párech myší NOD.129S7(B6)-
Rag1tm1Mom/J ze stejného vrhu. Celkem bylo použito 11 párů zvířat. Čtyřem 
experimentnálním párům byly aplikovány hMSC v počtu 10x106 v plazmatické 
sraženině, sedmi kontrolním párům byla aplikována buď pouze plazmatická sraženina 
nebo byly bez implantace. V průběhu experimentu došlo k úhynu celkem 6 zvířat z 22 
(27%), z toho bylo 5 samců (45% z 11 samců). Příčinou úmrtí byla ve všech 
případech vzájemná agresivita, která je u použitého kmene myší běžná. Samice 
vesměs zabíjely samce, v jednom případě (pár č. 3 z experimentální skupiny) došlo 
k úhynu obou zvířat. Každopádně více zvířat zemřelo v experimentální skupině (5/8 = 
62,5% oproti 1/14 = 7%, p = 0.01 dle 2-stranného Fischerova přesného testu). Rovněž 
rozdíl v úmrtí samců byl významný (4/4 v. 1/7, p = 0.015). Počty vrhů a počty mláďat 
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se nelišily, pokud byly vyřazeny páry, kde došlo k časnému úmrtí jednoho či obou 
zvířat. 

Nejzajímavější in vivo výsledky byly ovšem dosaženy při studiích ortotopické 
implantace hMSC vypěstovaných v CellGroTM s LS a S do kritického femorálního 
defektu u rnu-rnu potkanů. Výsledky byly publikovány v práci Pytlík R, 2017. 
Celkem bylo použito 44 zvířat, která byla náhodně rozdělena do čtyř kohort: 8-
týdenní experimentální, 8-týdenní kontrolní, 16-týdenní experimentální a 16-týdenní 
kontrolní. Experimentálním kohortám byly aplikovány hMSC v plazmatické 
sraženině, kontrolním kohortám plazmatické sraženiny bez buněk.   

Mononukleární buňky z dřeňové krve (BMMC) pro kultivaci hMSC byly 
odebrány celkem od 13 dárců, z čehož bylo 5 mužů a 8 žen s věkovým průměrem 47 
± 14 let. Šest dárců byli pacienti s dosud neléčenou lymfoidní malignitou, ovšem 
pouze dva z nich měli minimální infiltraci kostní dřeně; sedm byli zdraví 
dobrovolníci.  Od všech dárců kromě jednoho byl dostatek buněk pro dvě sraženiny a 
v 19 z 25 sraženin (76%) bylo dosaženo plánovaného množství 10x106 buněk. 
Celkem bylo hodnotitelných 40 ze 44 zvířat (91%). Při pooperačním měření měly 
defekty průměrnou velikost 4.2± 0.5 mm, beze rozdílů mezi čtyřmi kohortami (p = 
0.30). RTG, mikroCT a histomorfometrická vyšetření ukázala, že jak v kohortách 
experimentálních, tak v kohortách kontrolních se někteří potkani hojili lépe a jiní 
hůře. Lidské buňky byly přítomny, ale bylo jich málo a byly výhradně na místech, 
kde ještě nedošlo k novotvorbě kosti. V osmitýdenních kohortách lidské buňky 
pomáhaly hojení kosti, což bylo patrné z RTG, mikroCT a histomorfometrických 
vyšetření. Vzhledem k malému počtu experimentů byly výsledky signifikantní pouze 
v některých případech a pouze pokud byly výsledky kontrolní kohorty srovnávány s 
implantovanými buňkami od zdravých dobrovolníků. V šestnáctitýdenních kohortách 
nebyl efekt lidských buněk na hojení kosti patrný, avšak byl patrný na zlepšené 
neovaskularizaci v reziduálním defektu. V histologických preparátech nebyly patrné 
žádné známky zánětu či lokálního dráždění v podobě např. obrovských vícejaderných 
buněk z kostní dřeně. Co se týče histologie ostatních orgánů, nebyly zde zachyceny 
žádné lidské buňky ani žádné abnormality tumorózního, zánětlivého či 
degenerativního charakteru. Výjimku tvořilo zvíře č. 44 (zdravý dárce 13 v 16-
týdenní experimentální kohortě), u něhož byla nalezena proliferace vřetenitých až 
pleomorfních mezenchymových buněk se středně výraznou anizocytózou a 
anizokaryocytózou. Imunohistochemickým barvením bylo prokázáno, že se jedná o 
myší buňky a mezenchymový charakter byl ověřen protilátkou proti vimentinu. 
Histologický obraz byl slučitelný s reaktivní či reparativní fibroplázií, i když známky 
předchozího poškození či podráždění nebyly patrné.  

Celkově lze tedy říci, že hMSC připravené v CellGroTM s LS a S splňují kritéria 
pro hMSC, jsou bezpečné a účinné in vivo, ovšem byly v nich pozorovány 
neočekávané chromozomální abnormality. Dále studie bezpečnosti nebyly z 
finančních důvodů provedené dle lékopisu na cerfikovaném pracovišti. Tyto okolnosti 
znamenají, že bohužel námi vyvinutý hMSC produkt není v tuto chvíli plně připraven 
ke klinické fázi vývoje. 
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6. Diskuse 
6.1. Využití nemanipulovaných BMMC v léčbě 
infarktu myokardu a ischemické choroby dolních 
končetin 

 
Mononukleární buňky z kostní dřeně (BMMC) sloužily dlouho jako zdroj štěpu k 

transplantacím krvetrovorných buněk, autologním i alogenním.  Postup odběru i 
zpracování BMMC byl dobře standardizován a BMMC proto posloužily 
průkopníkům regenerativní medicíny v jejich prvních studiích. Co se týče 
kardiovaskulárních onemocnění, BMMC byly experimentálně použity v léčbě 
akutního infarktu myokardu (Arnous S, 2012), chronického srdečního selhávání 
(Fischer SA, 2016), ischemické choroby dolních končetin včetně diabetické nohy 
(Dubský M, 2013; Peeters Weem SM, 2015) i ischemické cévní mozkové příhody 
(Kumar A, 2017). 

 Ve studii léčby akutního infarktu myokardu (Pěnička M, 2007) mělo být 
randomizováno 60 pacientů, 20 do standardního a 40 do experimentálního ramene. 
Studie byla předčasně ukončena po zahrnutí 27 pacientů z důvodu život ohrožujících 
nežádoucích účinků u dvou nemocných při odběru BMMC.  Nepodařilo se prokázat 
pozitivní vliv BMMC na zlepšení funkce levé komory srdeční ani na zmenšení 
rozsahu infarktu. Jiné studie (např. TCT-STAMI, REPAIR-AMI, Schachniger 2006a, 
2006b) ukázaly zlepšení ejekční frakce u pacientů léčených BMMC, druhá studie i 
snížení kumulativní incidence smrti, reinfarktu či nutnosti revaskularizace. 
Metaanalýza z roku 2014 zahrnula celkem 22 klinických studií s 1596 pacienty a 
konstatovala, že léčba je bezpečná a vede k mírnému a statisticky významnému, ale 
klinicky zcela nevýznamnému zlepšení ejekční frakce levé komory, velikosti infarktu 
aj (vesměs v řádu několika málo procent). Příznivý vliv na celkové přežití či snížení 
kardiovaskulárních komplikací však nebyl pozorován. Druhá metaanalýza na 2732 
nemocných dopadla obdobně (Fischer SA, 2016).  

V léčbě ischemické choroby dolních končetin je studií ještě méně. Naše studie 
ukázala výrazné zlepšení kvality života, snížení bolesti, hojení defektů a zlepšení 
vaskularizace, vše klinicky důležité parametry. Dubský M, 2013, který provedl 
randomizovanou studii buněčné terapie nebo běžné péče u pacientů s diabetickou 
nohou (což je možno brát jako podskupinu ischemické choroby dolních končetin), 
prokázal snížení počtu amputovaných nohou z 50% u kontrolní na 11% u léčené 
skupiny. Metaanalýza Peeters Weem SM, 2015 rovněž prokázala snížení počtu 
amputací u pacientů léčených buněčnou terapií. Limitací studií buněčné terapie 
ICHDK je především jejich nízká kvalita a malý počet pacientů, tudíž není možno 
tuto léčbu rutinně doporučit. 
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6.2. Vývoj nového kultivačního postupu pro pěstování 
hMSC in vitro a vlastnosti vyvinutého produktu 

 
Lidské i zvířecí MSC se tradičně kultivovaly a dosud kultivují s fetálním telecím 

sérem, kde ovšem jsou obavy z rizika přenosu zoonóz (zejména prionových nákaz) a 
zejména z imunizace pacientů vůči zvířecím bílkovinám, které pak způsobují 
odhojení hMSC při opakovaných aplikacích. Z těchto důvodů není použití fetálního 
telecího séra v současné době doporučováno (EMEA/CHMP, 2008; EMA, 2011; 
EMA/CHMP/BWP, 2013). Tento názorový vývoj jsme do značné míry předjímali a 
snažili se vyvinout kultivační postup bez zvířecích bílkovin. To se nakonec podařilo, 
postup byl publikován v časopise Biomaterials v roce 2009 (Pytlík R, 2009) a dosáhl i 
patentové ochrany.  

Použita byla metoda suplementace média s lidským sérem, přičemž jako základ 
suplementace byla zvolena kombinace z práce Gronthos S, 1995 (dexamethason, 
askorbát, inzulin, EGF a PDGF-BB). Dalšího zlepšení bylo dosaženo přidáním FGF-2 
a M-CSF (Tsutsumi S, 2001; Jin-Xiang F, 2004). Druhým průlomem bylo použití 
média CellGroTM SCCM (výrobce CellGenix, Německo). Jde o patentované médium, 
jehož složení sice neznáme, ale má certifikát clinical grade kvality. K němu jsme 
přidávali výše zmíněných sedm suplementů. Po rozšíření experimentů jsme došli k 
tomu, že M-CSF je postradatelné (Stehlík D, 2012) a tudíž jsme ho přestávali dávat 
beze ztráty výtěžků hMSC.  

Co se týče jednotlivých suplementů, dexamethason v nízkých dávkách podporuje 
růst hMSC, ale ve vyšších jej inhibuje. Mění též profil sekrece cytokinů a snižuje 
schopnost imunomodulace (Wang H, 2012). Askorbát rovněž podporuje růst 
hMSC a má pozitivní vliv na sekreci extracelulární matrix (Choi KM, 2008). V práci, 
kde jsme zkoumali vliv vysazování jednotlivých suplementů ze sedmikombinace jsme 
zjistili, že právě askorbát a dexamethason jsou nepostradatelné k dosažení dobrých 
výtěžků. Inzulin a IGFR-1 povzbuzují buněčnou proliferaci a stimulují MSC do 
osteoblastické linie (Koch H, 2005). V naší práci se, zřejmě vlivem přidání dalších 
cytokinů, zdál poměrně nedůležitý. EGF a PDGF-BB mohou mít antagonistický vliv 
na hMSC, ovšem my jsme toto nepozorovali. Dále je známo, že PDGF-BB stimuluje 
růst MSC, ale zhoršuje jejich osteoblastickou diferenciaci (Tokunaga A, 2008).  
FGF-2 (někdy též zastarale bFGF, basic fibroblast growth factor) má pro-proliferační 
efekt, pomáhá buňkám zachovat si "kmenovost", oddaluje jejich senescenci, ale 
současně podporuje i osteogenní a chondrogenní diferenciaci (Albert P, 1987; 
Tsutsumi S, 2001; Solchaga LA, 2005; Maegawa N, 2007; Coutu DL, 2011). M-
CSF je v souvislosti s mezenchymovými stromálními buňkami zmiňován spíše jako 
cytokin, který je jimi secernován a vytváří prostředí pro vývoj hematopoetických 
buněk a osteoklastů (Haynesworth SE, 1996; Majumdar MK, 1998; Sharaf-Eldin 
WE, 2016). Kromě Jin-Xiangovy a našich prací (Jin-Xiang F, 2004; Pytlík R, 2009; 
Stehlík D, 2012) se nikdo nevěnoval zjišťování jeho vlivu na proliferaci hMSC. 
Celkově je možno říci, že náš cytokinový koktejl byl poměrně vyvážený, při vyšším 
výtěžku hMSC byla zachována jejich schopnost trilineární diferenciace s možnou 
lepší pohotovostí k diferenciaci osteoblastické (viz dále).  

Naše kokultivace hMSC a krvetvorných buněk bez odmytí média je naprosto 
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unikátní. Za největší výhodu pokládáme to, že s buněčnými kulturami se za celé dva 
týdny jejich kultivace nemanipuluje, pouze se přidávají suplementy. Při velmi 
rychlém růstu hMSC u některých jedinců dochází k acidifikaci média, což je možno 
velmi pohodlně zjistit změnou zbarvení média a kultury je možno ukončit dříve.  

Patrně zásadním problémem našeho způsobu kultivace je jeho cena. V současné 
době se za standard pokládá užívání plazmy obohacené o destičkové cytokiny 
(destičkový lyzát, platelet releasate in plasma a další způsoby - Bieback K, 2009; 
Bernardi M, 2017).  Výtěžky buněk mohou být o něco nižší než výtěžky naše, ovšem 
my jsme náš způsob kultivace s kultivací s destičkové produkty nesrovnávali head-to-
head. Každopádně jde o produkt standardizovaný, obecně přijímaný a podstatně 
levnější, dá se tedy předpokládat, že vývoj půjde spíše tímto směrem. Dalším 
problematickým bodem našeho postupu je cytogenetická stabilita produktu, jak bude 
diskutováno dále. 

To, že hMSC připravné naším způsobem kultivace splňují minimální definiční 
kritéria MSC (Dominici M, 2006), jsme prokázali v pracech Pytlík R, 2009 a Pytlík 
R, 2017.  

Přilnavost k plastu je jasná. Co se týče imunofenotypických kritérií, pak v první 
práci byly použity kromě základních protilátek (CD73, CD90, CD105, kokteil 
protilátek proti krvetvorným buňkám) i četné další, z nichž je nejzajímavější průkaz 
vyšší exprese CD106 na buňkách kultivovaných v CellGroTM + LS + S oproti alfa-
MEM + FCS. CD106 má identifikovat populaci hMSC s lepším imunomodulačním 
profilem. V práci druhé byly hMSC kultivované těmito dvěma způsoby srovnány 
certifikovaným imunofenotypizačním postupem a výsledkem bylo zjištění, že hMSC 
z CellGroTM + LS + S mají v nižší míře přítomnou trojí pozitiivtu na CD73, CD90 a 
CD105, ale to může být způsobeno vyšší autofluorescencí, která neumožňuje dobré 
nastavení kompenzací. Trilineární diferenciační potenciál byl plně prokázán v práci  
Pytlík R, 2009, kde se též prvně ukázalo, že hMSC kultiovvané v CellGroTM + LS + S 
mohou mít vyšší pohotovost k diferenciaci do osteoblastů a lepší tvorbu 
mineralizované matrix.  

Co se týče profilů genové exprese, tuto práci se bohužel nepodařilo dotáhnout 
zcela do konce, protože se nepodařilo ověřit výsledky získané na mikročipech 
Illumina verifikovat qRT-PCR. Z tohoto důvodu máme k této otázce pouze 
nepublikovaná data, která by jistě neprošla rigorózním peer review. Nicméně tato data 
opět ukazují, že buňky kultivované v CellGroTM + LS + S mohou mít lepší 
pohotovost ke kostní diferenciaci než buňky kultivované v alfa-MEM + FCS.   

Zjistili jsme 134 diferenciálně exprimovaných genů (65 overexprimovaných 
v médiu CellGroTM s LS a S a 69 v médiu alfa-MEM + FCS). Tyto geny se podařilo 
seskupit do několika klastrů, přičemž pro nás měly význam zejména klastry pro 
osifikaci, kosterní vývoj a kostní diferenciaci. Zde jsme zjistili celkem šest 
diferenciálně exprimovaných genů, jmenovitě CDH11, CTSK, COL1A1, CTGF 
IGFBP3, a ARID5B. S výjimkou CTSK (cathepsin K) jde o geny overexprimované v 
CellGroTM + LS + S a tyto procesy podporující. CTSK naopak stimuluje 
osteoklastogenezu a kostní resorpci, což je ovšem v kontinuální přestavbě kosti 
rovněž potřebné.  

Podporou krvetvorby jsme se nakonec zabývali pouze okrajově. Podařilo se nám 
popsat časné nálezy společných kolonií hMSC, hematopoetických a tukových buněk, 
které pokládáme za funkční niche, nezničené v průběhu zpracování kostní krve. 
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Pracovně jsme je nazvali MSC-HC kolonie. Jejich složení záviselo na použitém 
médiu (erytroidní buňky rostly pouze v CellGroTM s LS a S). Podobné kolonie byly 
pozorovány v práci Ahmadbegdi N, 2012. Zde autoři přefiltrovali zbytkové BMMC 
z odběrových vaků před buněčné filtry. Ve frakci, která zůstala na filtru, byly 
zachyceny výše zmíněné agregáty buněk, ve frakci, která filtrem prošla, pak již 
nikoli. Ahmadbegdi se ověem nezajímal o vztahy hMSC s krvetvornými buňkami, ale 
šlo mu o co nejúčinnější izolační protokol pro hMSC. Důležité však je, že naše 
pozorování bylo díky tomu potvrzeno i jinou vědeckou prací. 

Kryoprezervace hMSC urazila dlouhou cestu od doby, kdy se jako mrazící 
médium používala směs kultivačního média a FCS (Reger RL, 2008). Vzhledem k 
riziku imunizace člověka zvířecími bílkovinami, která může způsobovat odhojení 
hMSC při opakovaném podání (Sundin M, 2007) šel vývoj dvojím směrem: za prvé, 
náhradou FCS lidským sérem, plazmou či destičkovým lyzátem (např. Dulgiac M, 
2015), za druhé, snahou o vývoj bezsérového média. V naší práci jsme srovnávali 
mražení pouze v kultivačním médiu s DMSO s kultivačním médiem a LS/FCS 1:1 a 
samotným LS/FCS. Rovněž jsme zkoumali jedno z komerčně dostupných 
kryoprezervačních médií (MSC Freezing Solution od Biological Industries). Všechna 
média se ukázala jako stejně dobrá. Ani přidání sericinu do mrazícího média 
nezlepšilo přežití buněk a už vůbec ne co se týče jejich koloniformní kapacity. Tu 
pokládáme za průkaznější při zjišťování viability po rozmražení než trypanovou 
modř, protože zatímco při jejím použití byly v naší práci i v jiných pracech mezi 
hMSC před zamražením a po něm jen nesignifikantní rozdíly, tvorba kolonií byla u 
buněk kultivovaných v alfa-MEM s FCS snížena zamražením zhruba o třetinu a u 
buněk kultivovaných v CellGroTM + LS + S o polovinu.  

 
6.3. Bezpečnost a účinnost vyvinutého produktu  

  
Prvním problémem, který nakonec vedl k zastavení vývoje naší práci, bylo 

zjištění chromozomálních abnormalit, včetně klonálních. I když šlo o omezený počet 
experimentů, pokládali jsme tento nález za natolik závažný, že jsme pozastavili 
žádost o schválení klinického hodnocení našeho produktu. Vysvětlením námi 
zjištěných abnormalit může být dáno rychlou kultivací hMSC v CellGroTM + LS + S 
(Jacobs K, 2014). Karyotypické abnormality hMSC jsou většinou spojené s buněčnou 
senescencí (Romanov SR, 2001; Estrada JC, 2013), kterou jsme však nakonec 
nehodnotili. Senescentní hMSC netransformují do maligní linie, ale mají poškozené, 
proliferační, diferenciační a imunomodulační vlastnosti.  Transformace hMSC do 
nádorové linie je velmi vzácná, pokud k ní vůbec dochází (Bernardo ME, 2007), 
ovšem to se týká buněk kultivovaných s FCS. U našich buněk by k vyloučení 
možnosti transformace bylo třeba další práce.  

V imunodeficientních myších ani potkanech jsme ovšem nezjistili, že by hMSC 
tvořily nádory (Pytlík R, 2009, Pytlík R, 2017 a nepublikovaná data). Ve skutečnosti 
jsme prokázali jen velmi omezenou migraci hMSC podaných subkutánně či do 
femorálního defektu do parenchymatózních orgánů a nepozorovali jsme žádná 
orgánová poškození zvířat (s jednou výjimkou diskutovanou níže). Lidské buňky 
neměly ani žádný vliv na krevní obraz. Vyšší agresivita myší po podání hMSC může 
být vysvětlena chybou malých čísel nebo faktory, související s hMSC jen vzdáleně 
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(např. lokální dráždění v místě podaného buněčného preparátu).  Je ovšem nutno 
přiznat, že tyto pokusy nebyly provedeny dle lékopisu v certifikovaném zařízení a 
mají tudíž jen omezenou platnost.  

K preklinické studii účinnosti v ortopedické regenerativní medicíně byli použiti 
athymičtí rnu-rnu potkani (Pytlík R, 2017). Byl použit jeden z běžných kritických 
kostních arteficiálních defektů, totiž segmentární femorální defekt (Cuomo AV, 
2009). Buňky byly implantované v plazmatické sraženině, která se rychle rozpouští 
proteolytickými mechanismy a není ji tudíž možno pokládat za nosič. Tím se naše 
studie liší od jiných,  kde bylo kromě buněk použito i buněčných scaffoldů (např. 
Peterson B, 2005; Yoon E, 2007; Liu G, 2010; Chen W, 2013; Suenaga H, 2015). 
Šlo nám totiž o průkaz vlivu samotných hMSC na hojení kosti bez "confounding 
variables." Šlo o randomizovanou studii, kde kontrolní skupinu tvořili potkani, jimž 
byla implantována pouze plazmatická sraženina.  

Implantace hMSC do defektu byla bezpečná. Lidské buňky nebyly nalezeny v 
žádném ze zkoumaných parenchymatózních orgánů a jedinou patologií byla reaktivní 
nebo reparativní fibroplázie myokardu u jednoho zvířete osídleného hMSC od 
zdravého dárce (Jokinen MP, 2011). Lidské MSC přetrvávaly v defektech po celých 
šestnáct týdnů experimentu, jak bylo prokázáno imunohistochemicky a 
imunofluorescencí. Lepší hojení po osmi týdnech ve skupině s implantovanými 
hMSC jsme předpokládali, stejně nás nepřekvapilo ani to, že hMSC od pacientů s 
lymfomy (i když jejich dřeň byla ve většině případů onkologicky negativní) fungují 
hůře než hMSC od zdravých dárců (Fei C, 2014). Překvapivé ovšem bylo to, že po 
osmi týdnech se přírůstek nové kosti zastavil jak v experimentální, tak kontrolní 
skupině. V experimentální skupině v reziduální vazivové tkáni však pokračovala 
vaskulogeneza lépe, než ve skupině kontrolní. Mohlo jít tedy o to, že v důsledku 
remodelace tkáně se zastavil přírůstek kosti až do doby, než bylo vytvořeno 
dostatečné množství nových cév a tudíž náš experiment (přestože jeden z nejdelších 
publikovaných) byl nakonec příliš krátký.  

 
6.4. Další osud hMSC produktu kultivovaného 
v CellGroTM s lidským sérem a suplementy 

 
 V současné době zůstává budoucnost námi vykultivovaných buněk coby 

léčiva pro klinické aplikace nejistá. Je nutno rozšířit cytogenetické experimenty, 
cíleně se zaměřit na znaky senescence, preferenčně též vzhledem k možnému použití 
v imunomodulaci též zjistit jejich imunosupresívní potenciál. Za předpokladu 
dostatku financí je možno poměrně rychle doplnit potřebná data pro schválení 
klinické studie SÚKL. Na druhé straně výrazně pokročil vývoj kultivace hMSC 
s užíváním destičkových produktů, s nimiž nebyly buňky kultivované v CellGroTM + 
LS + S srovnány. Konečně není jasná rentabilita našeho produktu.  
  



29 
 

7. Souhrn a závěry 
 

1. Zjistili jsme, že hrubý přípravek BMMC nenapomáhá regeneraci srdečního svalu 
po infarktu myokardu, ale intraarteriální podání přináší slibné výsledky u léčby 
ischemické choroby dolních končetin, co se týče hojení defektů, úlevy od bolesti 
a zlepšení kvality života. Nešlo ovšem o randomizovanou klinickou studii, takže 
výsledky je nutno interpretovat opatrně.  

2. Podařilo se vyvinout rychlou kultivaci hMSC dosahujících výrazně lepších 
výsledků než klasická kultivace hMSC v alfa-MEM médiu s FCS.  Vyvinutý 
způsob byl založen na použití clinical grade média CellGroTM SCCM (stem cell 
cultivation medium) s 10% lidským sérem a suplementy - askorbát, 
dexamethason, inzulin, EGF, PDGF-BB, FGF-2, eventuálně též M-CSF. 
Uvedeným způsobem jsme konzistentně dosahovali po 2 týdnech kultivace 
výtěžků kolem 2.5x106 hMSC na 106 použitých BMMC , oproti cca 5x104 
hMSC/106 BMMC při použití média alfa-MEM s FCS.  

3. Lidské MSC vypěstované v médiu založeném na CellGroTM splňovaly 
konsenzuální kritéria pro mezenchymální stromální buňky, tj. adherenci k plastu, 
expresi CD73, CD90 a CD105 bez exprese hematopoetických znaků a 
diferenciaci do třech linií (osteogenní, chondrogenní, adipogenní). Jejich 
pohotovost k diferenciaci do osteogenní linie se zdála lepší jak in vitro, tak in vivo 
než u hMSC kultivovaných v alfa-MEM + FCS.  Toto bylo podpořeno profily 
genové exprese, kde v hMSC kultivovaných v CellGroTM + LS + S bylo zvýšeně 
exprimováno několik genů důležitých pro kostní a kosterní vývoj a osifikaci, 
jmenovitě CDH11, COL1A1, CTGF, IGFBP3, a ARID5B. Současně byla 
zvýšena exprese genů, které přerušují dráhu PPAR-gamma, nutnou pro 
adipogenní diferenciaci. 

4. Lidské MSC kultivované v CellGroTM + LS + S podporovaly časně po nasazení 
krvetvorbu, patrně v preexistujících hematopoetických niche, a to patrně lépe než 
hMSC kultivované v alfa-MEM + FCS, protože na rozdíl od nich podporovaly též 
růst erytroidních buněk. Postup bez odmývání krvetvorných buněk umožnil těmto 
niche dále se rozvíjet v průběhu buněčné kultury. 

5. Nezjistili jsme žádný zázračný způsob pro kryoprezervaci hMSC. Kultivační 
média pouze s DMSO byla stejně dobrá jako média suplementovaná lidským či 
zvířecím sérem. Komerčně vyráběné médium MSC Freezing Solution (Biological 
Industries, Cromwell, CT, USA) se nezdálo být lepší než jakékoli jiné. Sericin se 
v kryoprezervaci hMSC neosvědčil, i když snad jeho použití v malém množství 
může napomoci snížení koncentrace DMSO. Sledování koloniformní kapacity 
hMSC před a po zamražení může být lepším způsobem hodnocení funkční 
zdatnosti hMSC než klasická zjišťování viability trypanovou modří nebo pomocí 
imunofluorescence. 

6. Nově vyvinutý postup pro kultivaci hMSC je v preklinických zvířecích modelech 
bezpečný a účinný. Podané hMSC jen výjimečně migrují do vzdálených orgánů, 
nepůsobí žádné orgánové poškození, nepůsobí poruchy krvetvorby a nepůsobí ani 
nádory. Po kultivaci v CellGroTM + LS + S jsou hMSC podané na polylaktidovém 
scaffoldu schopné lepší tvorby kosti v heterotopickém modelu u 
imunodeficientních myší než hMSC z alfa-MEM + FCS. Při podání hMSC z 
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CellGroTM + LS + S v plazmatické sraženině do kritického femorálního defektu 
u imunodeficientních potkanů přežívají buňky v defektu až 16 týdnů, zlepšují 
novotvorbu kosti v prvních 8 týdnech experimentu a zlepšují vaskularizaci 
reziduálního defektu. Účinné jsou však pouze hMSC od zdravých dárců, nikoli od 
pacientů s hematologickými malignitami a to ani za předpokladu, že tito pacienti 
nemají postižení kostní dřeně nádorem. 

7. Byla provedena řada kroků k přenosu kultivace hMSC v CellGroTM + LS + S do 
podmínek GMP: záměna research grade suplementů za clinical grade, ověření 
možnosti kultivace v nádobách Roboflask pro eventuální robotickou produkci a 
vynechání antibiotik. Též byla zajištěna patentová ochrana kultivačního způsobu. 
Na druhé straně bylo zjištěno, že hMSC kultivované v CellGroTM s LS a S mají 
cytogenetické aberace, včetně klonálních. Klinická studie s novým způsobem 
kultivovanými hMSC tudíž není možná do doby, než se prokáže, že tyto aberace 
neznamenají počínající nádorovou transformaci ani nejsou známkou senescence 
vykultivovaných buněk.  

  



31 
 

 
8. Literatura 
 

Ahmadbeigi N, Soleimani M, Babaeijandaghi F et al. The aggregate nature of human 
mesenchymal stromal cells in native bone marrow. Cytotherapy. 2012; 14: 917-
924.  

Albert P, Boilly B, Courty J, Barritault D. Stimulation in cell culture 
of mesenchymal cells of newt limb blastemas by EDGF I or II (basic or 
acidic FGF). Cell Differ. 1987; 21: 63-68. 

Angelo PC, Ferreira AC, Fonseca VD et al. Cryopreservation does not alter 
karyotype, multipotency, or NANOG/SOX2 gene expression of amniotic fluid 
mesenchymal stem cells. Genet Mol Res. 2012; 11: 1002–1012. 

Aoki R, Shoshkes-Carmel M, Gao N et al. Foxl1-expressing mesenchymal cells 
constitute the intestinal stem cell niche. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2016; 
2: 175-188.  

Aramwit P, Siritientong T, Srichana T. Potential applications of silk sericin, a natural 
protein from textile industry by-products. Waste Management Research. 2012; 
30: 217–224. 

Arnous S, Mozid A, Martin J, Mathur A. Bone marrow mononuclear cells and acute 
myocardial infarction. Stem Cell Res Ther. 2012 Jan; 3(1):2. doi: 
10.1186/scrt93.  

Bernardi M, Agostini F, Chieregato K et al. The production method affects the 
efficacy of platelet derivatives to expand mesenchymal stromal cells in vitro. J 
Transl Med. 2017; 15: 90. doi: 10.1186/s12967-017-1185-9. 

Bernardo ME, Zafaroni N, Novara F et al. Human bone marrow derived 
mesenchymal stem cells do not undergo transformation after long-term in vitro 
culture and do not exhibit telomere maintenance mechanisms. Cancer Research. 
2007; 67: 9142-9149. 

Bieback K, Hecker A, Kocaömer A et al. Human alternatives to fetal bovine serum 
for the expansion of mesenchymal stromal cells from bone marrow. Stem Cells. 
2009; 27: 2331-2341.  

Bieback K. Platelet lysate as replacement for fetal bovine serum 
in mesenchymal stromal cell cultures. Transfus Med Hemother. 2013; 40: 326-
335. 

Breitbach M, Bostani T, Roell W et al. Potential risks of bone marrow cell 
transplantation into infarcted hearts. Blood. 2007; 110: 1362-1369. 

Bunnell BA, Flaat M, Gagliardi C et al. Adipose-derived stem cells: isolation, 
expansion and differentiation. Methods. 2008; 45: 115-120. 

Campisi J, d'Adda di Fagagna F. Cellular senescence: when bad things happen to 
good cells. Nat Rev Mol Cell Biol. 2007; 8:729-740. 

Caplan AI, Correa D. The MSC: An injury drugstore. Cell Stem Cell. 2011; 9: 11-
15.  

Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. J Cell 
Biochem. 2006; 98: 1076-1084.  

Caplan AI: Mesenchymal stem cells: when, where and how. Stem Cells 
International, Volume 2015, Article ID 628767, 



32 
 

http://dx.doi.org/10.1155/2015/628767. 

Chen W, Liu J, Manuchehrabadi N, et al. Umbilical cord and bone marrow 
mesenchymal stem cell seeding on macroporous calcium phosphate for bone 
regeneration in rat cranial defects. Biomaterials. 2013; 34: 9917-9925. 

Chinnadurai R, Garcia MA, Sakurai Y et al. Actin cytoskeletal disruption following 
cryopreservation alters the biodistribution of human mesenchymal stromal cells 
in vivo. Stem Cell Reports. 2014; 3: 60–72. 

Chochola M, Pytlík R, Kobylka P et al. Autologous intra-arterial infusion of bone 
marrow mononuclear cells in patients with critical leg ischemia. Int Angiol. 
2008; 27: 281-90.  

Choi KM, Seo YK, Yoon HH et al. Effect of ascorbic acid on bone marrow-
derived mesenchymal stem cell proliferation and differentiation. J Biosci 
Bioeng. 2008; 105: 586-594.. 

Coutu DL, François M, Galipeau J. Inhibition of cellular senescence by 
developmentally regulated FGF receptors in mesenchymal stem cells. Blood. 
2011; 117: 6801-6812.. 

Crisan M, Yap S, Casteilla L, et al A perivascular origin for mesenchymal stem cells 
in multiple human organs. Cell Stem Cell. 2008; 3, 301–313. 

Cuomo AV, Virk M, Petrigliano F et al. Mesenchymal stem cell concentration and 
bone repair: potential pitfalls from bench to bedside. J Bone Joint Surg Am. 
2009; 91-A: 1073-1083.  

Dahl JA, Duggal S, Coulston N et al. Genetic and epigenetic instability of human 
bone marrow mesenchymal stem cells expanded in autologous serum or fetal 
bovine serum. Int J Dev Biol. 2008; 52: 1033-1042. 

Dai Z, Shu Y, Wan C, Wu C. Effects of pH and thermally sensitive hybrid gels on 
osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells. J Biomater Appl. 2015; 
29: 1272-1283. 

Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, et al.  Minimal criteria for defining multipotent 
mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy 
position statement. Cytotherapy. 2006; 8: 315-317. 

Dubsky M, Jirkovska A, Bem R et al. Both autologous  bone marrow mononuclear 
cell and peripheral blood progenitor cell therapies similarly improve ischaemia 
in patients with diabetic foot in comparison with control treatment. Diabetes 
Metab Res Rev. 2013; 29: 369-376.  

Dulugiac M, Moldovan L, Zarnescu O. Comparative studies of mesenchymal stem 
cells derived from different cord tissue compartments - The influence of 
cryopreservation and growth media. Placenta. 2015; 36: 1192-1203.  

Dunning MJ, Smith M, Ritchie ME, and Tavaré S. bedarray: R clases and methods 
for Illumina bead-based data. Bioinformatics. 2007; 23: 2183 –2184; 2007 

EMA. Note for guidance on minimising the risk of transmitting animal spongiform 
encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products. EMA 
Editor. London (UK): 7 Westferry Circus Canary Wharf; 2011. 

EMA/CHMP/BWP. Guideline on the use of bovine serum in the manufacture of 
human biological medicinal products. EMA Editor, London (UK): 7 Westferry 
Circus Canary Wharf; 2013.  

EMEA/CHMP. Guideline on human cell-based medicinal products. EMEA Editor. 
London, UK: 7 Westferry Circus, Canary Wharf; 2008. 



33 
 

Estrada JC, Torres Y, Benguría A et al. Human mesenchymal stem cell-replicative 
senescence and oxidative stress are closely linked to aneuploidy. Cell Death 
Dis. 2013 Jun 27;4:e691. doi: 10.1038/cddis.2013.211. 

Fei C, Zhao Y, Gu S et al. Impaired osteogenic differentiation of mesenchymal stem 
cells derived from bone marrow of patients with lower-risk myelodysplastic 
syndromes. Tumour Biol. 2014;  35: 4307-4316.  

Fisher SA, Doree C, Mathur A et al. Stem cell therapy for chronic ischaemic heart 
disease and congestive heart failure. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 12: 
CD007888. doi: 10.1002/14651858.CD007888.pub3. 

Francois M, Copland IB, Yuan S, et al. Cryopreserved mesenchymal stromal cells 
display impaired immunosuppressive properties as a result of heat-shock 
response and impaired interferon-gamma licensing. Cytotherapy. 2012; 14: 
147–152. 

French SW, K. K. Hoyer KK, Shen RR, Teitell MA. Transdifferentiation and nuclear 
reprogramming in hematopoietic development and neoplasia,” Immunological 
Reviews. 2002; 187, 22-39.  

Friedenstein AJ, Petrakova KV, Kurolesova AI, Frolova GP (1968). Heterotopic of 
bone marrow. Analysis of precursor cells for osteogenic and hematopoietic 
tissues. Transplantation. 1968; 6: 230-247.  

Friedenstein AJ. Stromal mechanisms of bone marrow: cloning in vitro and 
retransplantation in vivo. Haematol Blood Transfus. 1980; 25: 19-29. 

Gimble JM, Katz AJ, Bunnell BA. Adipose-derived stem cells for regenerative 
medicine. Circ Res. 2007; 100: 1249-1260. 

Gonda K, Shigeura T, Sato T et al. Preserved proliferative capacity and multipotency 
of human adipose-derived stem cells after long-term cryopreservation. Plast 
Reconstr Surg. 2008; 121: 401–410. 

Gottschling S, Saffrich R, Seckinger A et al. Human mesenchymal stromal cells 
regulate initial self-renewing divisions of hematopoietic progenitor cells by a 
beta1-integrin-dependent mechanism. Stem Cells. 2007; 25: 798-806.  

Gronthos S, Mankani M, Brahim J et al. Postnatal human dental pulp stem cells 
(DPSCs) in vitro and in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000; 97: 13625-
13630. 

Gronthos S, Simmons PJ. The growth factor requirements of STRO-1-positive 
human bone marrow stromal precursors under serum-deprived conditions in 
vitro. Blood. 1995; 85: 929-940. 

Gussoni E, Soneoka Y, Strickland CD et al. Dystrophin expression in the mdx 
mouse restored by stem cell transplantation. Nature. 1999; 401: 390-394. 

Hayflick L, Moorhead PS. The serial cultivation of human diploid cell strains. Exp 
Cell Res. 1961; 25: 585–621. 

Haynesworth S, Baber M, Caplan A. Cell surface antigens on human marrow-
derived mesenchymal cells are detected by monoclonal antibodies. Bone. 1992; 
13: 69–80. 

Henrich D, Nau C, Kraft SB et al. Effect of the harvest procedure and tissue site on 
the osteogenic function of and gene expression in human mesenchymal stem 
cells. Int J Mol Med. 2016; 37: 976-988. 

Horwitz EM, Gordon PL, Koo WK et al. Isolated allogeneic bone marrow-derived 
mesenchymal cells engraft and stimulate growth in children with osteogenesis 



34 
 

imperfecta: Implications for cell therapy of bone. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2002; 99: 8932-8937 

Horwitz EM, Prockop DJ, Fitzpatrick LA et al. Transplantability and therapeutic 
effects of bone marrow-derived mesenchymal cells in children with 
osteogenesis imperfecta. Nature Med. 1999; 5: 309–313. 

Horwitz EM, Prockop DJ, Gordon PL et al. Clinical responses to bone marrow 
transplantation in children with severe osteogenesis imperfecta. Blood. 2001; 
97: 1227-1331. 

In 't Anker PS, Scherjon SA, Kleijburg-van der Keur C, et al. Amniotic fluid as a 
novel source of mesenchymal stem cells for therapeutic transplantation. Blood. 
2003; 102: 1548-1549.  

Iwatani M, Ikegami K, Kremenska Y et al. Dimethyl sulfoxide has an impact on 
epigenetic profile in mouse embryoid body. Stem Cells. 2006;24:2549–2556. 

Jacobs K, Merthanidou A, Geens M et al. Low-grade chromosomal mosaicism in 
human somatic and embryonic stem cell populations. Nature Communications. 
2014; Jun 27; 5:4227. doi: 10.1038/ncomms5227 

Jaing TH. Umbilical cord blood: a trustworthy source of multipotent stem cells for 
regenerative medicine. Cell Transplant. 2014; 23: 493-496. 

Janz Fde L, Debes Ade A, Cavaglieri Rde C et al. Evaluation of distinct freezing 
methods and cryoprotectants for human amniotic fluid stem cells 
cryopreservation. J Biomed Biotechnol. 2012; 2012: 649353. 

Javazon EH, Colter DC, Schwarz EJ et al. Rat marrow stromal cells are more 
sensitive to plating density and expand more rapidly from single cell-derived 
colonies than human marrow stromal cells. Stem Cells. 2001; 19: 219 –225.  

Jokinen MP, Lieuallen WG, Boyle MM et al. Morphologic aspects of rodent 
cardiotoxicity in a retrospective evaluation of National Toxicology Program 
Studies. Toxicol Pathol. 2011; 39: 850-860.  

Khubutiya MS, Vagabov AV, Temnov AA, Sklifas AN. Paracrine mechanisms of 
proliferative, anti-apoptotic and anti-inflammatory effects of mesenchymal 
stromal cells in models of acute organ injury. Cytotherapy. 2014; 16: 579-585. 

Kiel MJ, Yilmaz OH, Iwashita T et al. SLAM family receptors distinguish 
hematopoietic stem and progenitor cells and reveal endothelial niches for stem 
cells. Cell. 2005; 121: 1109-1121. 

Kmiecik G, Spoldi V, Silini A, Parolini O. Current view on osteogenic 
differentiation potential of mesenchymal stromal cells derived from placental 
tissues. Stem Cell Rev. 2015; 11: 570-585. 

Koç ON, Gerson SL, Cooper BW, et al. Rapid hematopoietic recovery after 
coinfusion of autologous-blood stem cells and culture-expanded marrow 
mesenchymal stem cells in advanced breast cancer patients receiving high-dose 
chemotherapy. J Clin Oncol. 2000; 18: 307-316. 

Koch H, Jadlowiec JA, Campbell PG. Insulin-like growth factor-I induces early 
osteoblast gene expression in human mesenchymal stem cells. Stem Cells Dev. 
2005; 14: 621-631. 

Kopen GC, Prockop DJ, Phinney DG. Marrow stromal cells migrate throughout 
forebrain and cerebellum, and they differentiate into astrocytes after injection 
into neonatal mouse brains. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999; 96: 10711-10716. 

Kumar A, Prasad M, Jali VP et al. Bone marrow mononuclear cell therapy in 



35 
 

ischaemic stroke: a systematic review. Acta Neurol Scand. 2017; 135: 496-506.  

Lagasse E, Connors H, Al-Dhlimy M et al. Purified hematopoietic stem cells can 
differentiate into hepatocytes in vivo. Nature Medicine. 2000; 6: 1229–1234.  

Li X, Bai J, Ji X et al. Comprehensive characterization of four different populations 
of human mesenchymal stem cells as regards their immune properties, 
proliferation and differentiation. Int J Mol Med. 2014; 34: 695-704. 

Liu G, Li Y, Sun J et al. In vitro and in vivo evaluation of osteogenesis of human 
umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells on partially 
demineralized bone matrix. Tissue Eng Part A. 2010; 16: 971-982.  

Luria EA, Owen ME, Friedenstein AJ, Morris JF, Kuznetsow SA. Bone formation in 
organ cultures of bone marrow. Cell Tissue Res. 1987; 248: 449-454. 

Maegawa N, Kawamura K, Hirose M et al. Enhancement of osteoblastic 
differentiation of mesenchymal stromal cells cultured by selective combination 
of bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) and fibroblast growth factor-2 (FGF-
2). J Tissue Eng Regen Med. 2007; 1: 306-313. 

Majumdar MK, Thiede MA, Mosca JD et al. Phenotypic and functional comparison 
of cultures of marrow-derived mesenchymalstem cells (MSCs) and stromal 
cells. J Cell Physiol. 1998 Jul;176(1):57-66. 

Meyerrose TE, De Ugarte DA, Hofling AA et al. In vivo distribution of human 
adipose-derived mesenchymal stem cells in novel xenotransplantation models. 
Stem Cells. 2007; 25: 220-227. 

Michel J, Penna M, Kochen J, Cheung H. Recent Advances in Hydroxyapatite 
Scaffolds Containing Mesenchymal Stem Cells. Stem Cells Int. 2015; 2015: 
305217. doi: 10.1155/2015/305217.  

Minguell JJ, Erices A, Conget P. Mesenchymal stem cells. Exp Biol Med 
(Maywood). 2001; 226: 507-520. 

Moll G, Alm JJ, Davies LC, et al. Do cryopreserved mesenchymal stromal cells 
display impaired immunomodulatory and therapeutic properties? Stem Cells. 
2014; 32: 2430–2442. 

Muntión S, Sánchez-Guijo FM, Carrancio S et al. Optimisation of mesechymal 
stromal cells karyotyping analysis: implications for clinical use. Transfusion 
Medicine. 2012; 20: 122-127.  

Peeters Weem SM, Teraa M, de Borst GJ et al. Bone Marrow derived Cell Therapy 
in Critical Limb Ischemia: A Meta-analysis of Randomized Placebo Controlled 
Trials. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015; 50: 775-783.  

Penicka M, Horak J, Kobylka P, Pytlik R, Kozak T, Belohlavek O, Lang O, Skalicka 
H, Simek S, Palecek T, Linhart A, Aschermann M, Widimsky P. Intracoronary 
injection of autologous bone marrow-derived mononuclear cells in patients with 
large anterior acute myocardial infarction: a prematurely terminated randomized 
study. J Am Coll Cardiol. 2007; 49: 2373-4.  

Peterson B, Zhang J, Iglesias R et al. Healing of critically sized femoral defects, 
using genetically modified mesenchymal stem cells from human adipose tissue. 
Tissue Eng. 2005; 11: 120-129.  

Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC et al. Multilineage potential of adult human 
mesenchymal stem cells. Science. 1999; 284: 143-147. 

Pytlík R, Rentsch C, Soukup T et al. Efficacy and safety of human mesenchymal 
stromal cells in healing of critical-size bone defects in immunodeficient rats. 



36 
 

Physiol Res. 2017; 66: 113-123.. 
Pytlík R, Slanař O, Stehlík D, Matějková E. Production of clinical grade 

mesenchymal stromal cells. In: Eberli D (editor). Regenerative Medicine and 
Tissue Engineering - Cells and Biomaterials, pp. 145-178. Intech 2011, ISBN 
978-953-307-663-8.  

Pytlík R, Stehlík D, Soukup T et al. The cultivation of human multipotent 
mesenchymal stromal cells in clinical grade medium for bone tissue 
engineering. Biomaterials. 2009; 30: 3415-3427.  

Reger RL, Wolfe MR. Freezing harvested hMSCs and recovery of hMSCs from 
frozen vials for subsequent expansion, analysis and experimentation. In: 
Prockop DJ, Phinney DG, Bunnel BA (editors). Mesenchymal stem cells – 
methods and protocol, pp 109-116. Humana Press 2007, ISBN 978-1-58829-
771-6. 

Romanov SR, Kozakiewicz BK, Holst CR et al. Normal human mammary epithelial 
cells spontaneously escape senescence and acquire genomic changes. 
Nature. 2001; 409: 633-637. 

Shinmura D, Togashi I, Miyoshi S,  et al. Pretreatment of human mesenchymal stem 
cells with pioglitazone improved efficiency of cardiomyogenic 
transdifferentiation and cardiac function. Stem Cells. 2011;29: 357-366. 

Silva WA Jr, Covas DT, Panepucci RA et al. The profile of gene expression of 
human marrow mesenchymal stem cells. Stem Cells. 2003; 21: 661-669. 

Solchaga LA, Penick K, Porter JD et al. FGF-2 enhances the mitotic and 
chondrogenic potentials of human adult bone marrow-
derived mesenchymal stem cells. J Cell Physiol. 2005; 203: 398-409. 

Stehlík D, Pytlík R, Rychtrmocová H, Kideryová L, Veselá R, Kopečný Z, Trč T, 
Trněný M.  Xenogeneic protein-free cultivation of mesenchymal stromal cells - 
towards clinical applications. Folia Biol (Praha). 2012; 58: 106-114.  

Suenaga H, Furukawa KS, Suzuki Y et al. Bone regeneration in calvarial defects in a 
rat model by implantation of human bone marrow-derived mesenchymal 
stromal cells spheroids.  J Mater Sci Mater Med. 2015;  26: 254, , doi: 
10.1007/s10856-015-5591-3. 

Sundin M, Ringdén O, Sundberg B et al. No alloantibodies against mesenchymal 
stromal cells, but presence of anti-fetal calf serum antibodies, after 
transplantation in allogeneic hematopoietic stem cell recipients. Haematologica. 
2007; 92: 1208-1215.  

Thirumala S, Gimble JM, Devireddy RV. Evaluation of methylcellulose and 
dimethyl sulfoxide as the cryoprotectants in a serum-free freezing media for 
cryopreservation of adipose-derived adult stem cells. Stem Cells Dev. 2010; 19: 
513–522. 

Tsutsumi S, Shimazu A, Miyazaki K et al. Retention of multilineage differentiation 
potential of mesencyhmal cells during proliferationin response to FGF. Biochem 
Biophys Res Commun 2001;288:413–419.  

Verdanova M, Pytlik R, Kalbacova MH. Evaluation of sericin as a fetal bovine 
serum-replacing cryoprotectant during freezing of human mesenchymal stromal 
cells and human osteoblast-like cells. Biopreserv Biobank. 2014; 12: 99-105.  

Vezzani B, Pierantozzi E, Sorrentino V. Not All Pericytes Are Born Equal: Pericytes 
from Human Adult Tissues Present Different Differentiation Properties. Stem 



37 
 

Cells Dev. 2016 Aug 22. [Epub ahead of print]. 

Via AG, Frizziero A, Oliva F. Biological properties of mesenchymal stem cells from 
different sources. Muscles, Ligaments and Tendons Journal. 2012; 2: 154-162.  

Wang H, Pang B, Li Y et al. Dexamethasone has variable effects on 
mesenchymal stromal cells. Cytotherapy. 2012; 14: 423-430.  

Warren SM, Nacamuli RK, Song HM, Longaker MT. Tissue-engineered bone using 
mesenchymal stem cells and a biodegradable scaffold. J Craniofac Surg. 2004; 
15: 34-37.  

Winkler IG, Barbier V, Nowlan B,et al. Vascular niche E-selectin regulates 
hematopoietic stem cell dormancy, self renewal and chemoresistance. Nat Med. 
2012; 18: 1651-1657. 

Yancopoulos GD, Davis S, Gale NW et al. Vascular-specific growth factors and 
blood vessel formation. Nature. 2000; 407: 242–248. 

Yong KW, Pingguan-Murphy B, Xu F et al. Phenotypic and functional 
characterization of long-term cryopreserved human adipose-derived stem cells. 
Sci Rep. 2015; 5: 9596. 

Yong KW, Wan Safwani WK, Xu F et al.. Cryopreservation  of 
human mesenchymal stem cells for clinical applications: current methods and 
challenges. Biopreserv Biobank. 2015; 13: 231-239. 

Yoon E, Dhar S, Chun DE et al. In vivo osteogenic potential of human adipose-
derived stem cells/poly lactide-co-glycolic acid constructs for bone regeneration 
in a rat critical-sized calvarial defect model. Tissue Eng. 2007; 13: 619-627.  

Zhao M, Perry JM, Marshall H et al. Megakaryocytes maintain homeostatic 
quiescence and promote post-injury regeneration of hematopoietic stem cells. 
Nat Med. 2014; 20: 1321-1326. 

 

  



38 
 

9. Seznam publikací autora v souvislosti s 
disertační prací 
 
Český a evropský patent 
 
Patentový spis 301 148 z 18.11.2009. Pytlík R, Hoffman P, Stehlík D et al. Způsob 
kultivace mezenchymových kmenových buněk zejména k léčbě nehojících se fraktur, 
a bioreaktor k provádění tohoto způsobu. 
 
Patentový spis EP 1 999 250 B1 z 20.7.2011. Pytlík R, Hofman P, Trč T et al. 
European patent specification. Method of cultivation of human mesenchymal stem 
cells, particularly for the treatment of non-healing fractures, and bioreactor for 
carrying out this cultivation method.  
 
Kapitola v monografii 
 
Pytlík R, Slanař O, Stehlík D, Matějková E. Production of clinical grade 
mesenchymal stromal cells. In: Eberli D (editor). Regenerative Medicine and Tissue 
Engineering - Cells and Biomaterials, pp. 145-178. Intech 2011, ISBN 978-953-307-
663-8.  
 
Publikované práce související s dizertační prací s IF  
 
Penicka M, Horak J, Kobylka P, Pytlik R, Kozak T, Belohlavek O, Lang O, Skalicka 
H, Simek S, Palecek T, Linhart A, Aschermann M, Widimsky P. Intracoronary 
injection of autologous bone marrow-derived mononuclear cells in patients with large 
anterior acute myocardial infarction: a prematurely terminated randomized study. J 
Am Coll Cardiol. 2007; 49: 2373-4. IF = 11.054 (2007). 
 
Chochola M, Pytlík R, Kobylka P, Skalická L, Kideryová L, Beran S, Varejka P, Jirát 
S, Křivánek J, Aschermann M, Linhart A. Autologous intra-arterial infusion of bone 
marrow mononuclear cells in patients with critical leg ischemia. Int Angiol. 2008; 27: 
281-90. IF = 1.148 (2008). 
 
Pytlík R, Stehlík D, Soukup T, Kalbácová M, Rypácek F, Trc T, Mulinková K, 
Michnová P, Kideryová L, Zivný J, Klener P Jr, Veselá R, Trnený M, Klener P.  
The cultivation of human multipotent mesenchymal stromal cells in clinical grade 
medium for bone tissue engineering. Biomaterials. 2009; 30: 3415-27.  
IF = 7.365 (2009). 
 
Stehlík D, Pytlík R, Rychtrmocová H, Kideryová L, Veselá R, Kopečný Z, Trč T, 
Trněný M.  Xenogeneic protein-free cultivation of mesenchymal stromal cells - 
towards clinical applications. Folia Biol (Praha). 2012; 58: 106-14. IF = 1.219 
(2012). 
 
Verdanova M, Pytlik R, Kalbacova MH. Evaluation of sericin as a fetal bovine 



39 
 

serum-replacing cryoprotectant during freezing of human mesenchymal stromal cells 
and human osteoblast-like cells. Biopreserv Biobank. 2014; 12: 99-105.  
IF = 1.340 (2014). 
 
Pytlík R, Rentsch C, Soukup T, Novotný L, Rentsch B, Kanderová V, Rychtrmocová 
H, Kalmárová M, Stehlík D, Trněný M, Slanař O. Efficacy and safety of human 
mesenchymal stromal cells in healing of critical-size bone defects in immunodeficient 
rats. Physiol Res. 2017; 66: 113-123. IF = 1.643 (2015).   
 
 
Publikované práce související s dizertační prací bez IF  
 
Novotová E, Strnadová H, Procházka B, Pytlík R. In vitro kultivace 
mezenchymových kmenových buněk u pacientů s lymfoidními malignitami. 
Transfuze a hematologie dnes. 2003; 9: 30-36. 
 
Soukup T, Mokrý J, Karbanová J, Pytlík R, Suchomel P, Kucerová L. Mesenchymal 
stem cells isolated from the human bone marrow: cultivation, phenotypic analysis and 
changes in proliferation kinetics. Acta Medica (Hradec Kralove). 2006; 49: 27-33. 
 
Stehlík D, Pytlík R, Rychtrmocová H et al. Současné použití MSC v regeneraci 
hyalinní chrupavky. Ortopedie. 2015; 9: 194-196. 
 
Stehlík D, Pytlík R, Rychtrmocová H et al. Současné klinické použití MSC 
k regeneraci kostní tkáně. Ortopedie. 2015; 9: 198-202. 
 


