
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, jen omezeně migrovaly 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.  
 


