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Abstrakt
Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) jsou multipotentní progenitorové buňky pocházející z mezodermální zárodečné vrstvy embrya obratlovců. Tyto buňky jsou schopné diferencovat v různé buněčné typy, jako jsou například adipocyty, chondrocyty, osteocyty a další. Diferenciační potenciál MSCs úzce souvisí s jejich dalšími schopnostmi, a to s regulací imunitního
systému a regenerací poškozených tkání. Po poranění MSCs migrují do zasažených oblastí, kde
potlačují imunitní reakci a redukují tak zánět. Dále také podporují regeneraci postiženého místa
tím, že diferencují v buněčné typy podle aktuální potřeby organismu. To nás přivádí k nejvýznamnější vlastnosti MSCs - a to k jejich migračnímu potenciálu. MSCs jsou schopny migrovat
po těle krevním řečištěm a do tkání se dostávají složitým mechanismem za pomoci mnoha faktorů. Cílem této práce je formou literární rešerše zpracovat souhrnný přehled současných poznatků o MSCs, jejich migraci a implantaci.

Klíčová slova: mezenchymální kmenové buňky, migrace, implantace

Abstract
Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotential progenitor cells derived from the
mesodermal germ layer of vertebrate embryos. These cells are able to differentiate in different
cell types, such as adipocytes, chondrocytes, osteocytes and others. The differentiation potential
of MSC is closely related to their other abilities, with immune system regulation and regeneration of damaged tissues. After injury, MSCs migrate to affected areas where they supress the
immune response and reduce inflammation. MSCs also promote regeneration of the affected
area by differentiating in cell types according to the actual needs of the organism. This brings
us to the most important attribute of MSCs, namely their migratory potential. MSCs are able to
migrate across the body using the bloodstream and into the tissues through complicated mechanism using many factors. The aim of this thesis is to prepare a comprehensive review of current
knowledge about MSCs, their migration and homing.
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cluster of differentiation, diferenciační antigeny

CFU-F

colony forming units fibroblasts

DCs

dendritic cells, dendritické buňky

ECs

endotel cells, endotelové buňky

EGCG

epigallocatechin gallate, epigalokatechin galát

HGF

hepatocyte growth factor, hepatocytový růstový faktor

HIV

human immunodeficiency virus

ICAM-1

intercellular adhesion molecule-1, intercelulární adhezivní molekula-1

IDO

indolamin-2,3-dioxygenase

IFN

interferon

IL

interleukin

Jam-A

junctional adhesion molecule-A

MCP

monocyte-chemoattractant protein, monocytární chemoatraktivní protein

MHC

major histocompatibility complex, hlavní histokompatibilní systém

MIP

macrophage inflammatory protein

MMP

matrix metalloproteinase, matrixová metaloproteináza

MSCs

mesenchymal stem cells, mezenchymální kmenové buňky

PD

programmed death, programovaná buněčná smrt

PECAM-1

platelet/endothelial-cell adhesion molecule-1

PSGL-1

P-selectin glycoprotein ligand, glykoproteinový ligand P-selektinu

PTx

pertussis toxin

RT-PCR

real time-polymerase chain reaction, real time-polymerázová řetězová reakce

SDF-1

stromal cell derived factor-1

TIMPs

tissue inhibitors of metalloproteinases

TNF

tumor necrosis factor, faktor nekrotizující nádor

VCAM

vascular cell adhesion molecule, cévní adhezivní molekula

VLA

very late activation antigen, pozdní aktivační antigen

VVOs

vesiculo-vacuolar organelles, vezikulo-vakuolární organely
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1. Úvod
Kmenové buňky představují perspektivní zdroj pro využití v buněčných terapiích. Téma
buněčných terapií je velmi aktuální, ale pro jejich reálné využití je třeba dalších výzkumů.
Tato bakalářská práce je rozdělena na tři části, z nichž hned první část se zabývá obecně
kmenovými buňkami a jejich vlastnostmi. Mezi klíčové vlastnosti kmenových buněk patří jejich schopnost sebeobnovy a diferenciace ve specializované buněčné typy. Na základě diferenciačního potenciálu jsou kmenové buňky rozdělovány do několika kategorií, od pluripotentních, které mohou diferencovat na veškeré typy buněk organizmu, až po unipotentní, které diferencují pouze v jediný buněčný typ.
Druhá část této práce se zaměřuje na mezenchymální kmenové buňky (MSCs), které diferencují do buněk tkání, ze kterých pocházejí a jsou tedy multipotentní. Tento typ kmenových
buněk lze snadno izolovat, protože se nacházejí v mnoha tkáních, ale jejich nejčastějším zdrojem je kostní dřeň. Mezenchymální kmenové buňky mají kromě již popisované schopnosti diferenciace také další schopnosti, jako je imunomodulace či mobilita.
Třetí a hlavní část práce se zabývá samotnou schopností migrace MSCs, včetně jejího mechanismu a výčtu faktorů, které tento proces ovlivňují. Právě schopnost migrace MSCs do poraněných tkání je klíčovou vlastností, která úzce souvisí s implantací neboli usídlením buněk
v tkáních, ze kterých původně pocházejí. Zkoumáním těchto vlastností a jejich propojením se
přibližujeme k pochopení funkce mezenchymálních kmenových buněk a jejich následnému využití v medicíně.
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2. Kmenové buňky
S pojmem kmenové buňky jsme se mohli poprvé setkat v roce 1981, ale jejich výzkum započal asi 30 let předtím. Poprvé byly kmenové buňky izolovány v 70. letech 20. století prof. M.
Evansem, který je označil jako embryonální pluripotentní buňky a zabýval se zejména mírou
jejich pluripotence (Evans 2011).
Kmenové buňky jsou schopny diferencovat do specializovaných buněčných typů. A zároveň vykazují neomezenou či alespoň dlouhotrvající sebeobnovu. Mezi kmenovou buňkou a jejím terminálně diferencovaným potomkem je obvykle populace progenitorových buněk, které
ale mají diferenciační kapacitu již omezenou.
Kmenové buňky mohou proliferovat dvěma základními způsoby. Prvním je asymetrické
dělení, kdy vzniká jedna dceřiná kmenová buňka a jedna buňka, která dále prochází diferenciací. Druhým způsobem je dělení za vzniku dvou dceřiných buněk pomocí vysoce regulovaného
mechanismu. Tyto dceřiné buňky mají poté stejnou pravděpodobnost vzniku kmenových či
progenitorových typů (Watt et al. 2000).
Kmenové buňky můžeme rozdělit podle diferenciačního potenciálu na totipotentní (mohou
diferencovat ve veškeré buňky daného organismu), pluripotentní (diferenciace ve všechny typy
buněk kromě totipotentních a buněk extraembryonálních tkání), multipotentní (produkují pouze
sobě příbuzné buňky, tzn. ze stejné tkáně) a unipotentní neboli progenitorové (produkují pouze
jediný buněčný typ).
Další způsob klasifikace je na zárodečné a dospělé, přičemž zárodečné, které pochází z blastocysty, mohou dát vznik zárodečným vrstvám ektodermu, mezodermu a endodermu (Obr. 1).
Při pozdějším vývoji embrya se buňky dále dělí na germinální pro reprodukci a somatické kmenové pro vývoj orgánů. U kmenových buněk dospělce se vyskytují oba typy buněk vyvinutých
v embryonálním stádiu (germinální i somatické), které jsou sdružené v tzv. nikách (Li et al.
2005).
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Obr. 1: Oocyt se po oplození stává zygotou, ze které procesem rýhování vzniká morula, která
je tvořena totipotentními buňkami. Později v raném embryonálním vývoji vzniká u savců stádium blastocysty, kde lze rozlišit vnější vrstvu buněk, tzv. trofoblast, a vnitřní buněčnou masu.
Buňky vnitřní buněčné masy jsou pluripotentní a dávají vznik třem zárodečným listům: ektodermu, mezodermu a entodermu. Převzato z (Salem et al. 2010).
Kmenové buňky dospělce mohou v tkáních díky schopnosti pluripotence diferencovat za
určitých podmínek do různých buněčných typů. Diferencují však v buněčné linie příslušné zárodečné vrstvy, tedy v ektodermální, mezodermální či entodermální buňky.
Hlavním rozdílem mezi oběma typy kmenových buněk je schopnost totipotence kmenových
buněk časného embrya, tedy neomezeného dělení v různé typy buněk. Kmenové buňky dospělce mají pouze schopnost pluripotence, tedy nejsou ve svém dělení neomezené. Bylo zjištěno, že dělení nemusí být omezené, pokud jsou buňky vystaveny vlivu vhodného prostředí.
Z toho vyplývá, že podmínky, ve kterých se buňky nacházejí, značně ovlivňují jejich diferenciaci (Jackson et al. 2001; Jackson et al. 1999).
Kmenové buňky můžeme nalézt v mnoha tkáních, jako je například mozek, srdce, plíce,
ledviny, i slezina, ale nejprozkoumanějším zdrojem je kostní dřeň (Salem et al. 2010).
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3. Mezenchymální kmenové buňky
Mezenchymální kmenové buňky (MSCs), jinak také mezenchymální stromální buňky, mají
většinu výše popsaných vlastností kmenových buněk, kromě toho, že jsou pouze multipotentní.
MSCs pocházejí z mezodermální zárodečné vrstvy, což je buněčná vrstva mezi ektodermem a
entodermem, vznikající ve stádiu gastruly (Salem et al. 2010). Mezinárodní společnost pro buněčnou terapii vyhlásila pro MSCs následující kritéria: buňky musí adherovat k povrchu při
standartních kultivačních podmínkách, musí mít pozitivní expresi genů CD105, CD73 a CD90,
naopak musí být negativní v expresi CD34, CD45, CD11a, CD19 a HLA-DR, posledním kritériem je diferenciace v chondrocyty, adipocyty a osteocyty za určitých podmínek in vitro (Deans
et al. 2000; Horwitz et al. 2005).

3.1.

Morfologie

Mezenchymální kmenové buňky mají vřetenovitý tvar, který je výrazně ovlivňován extracelulárními a intracelulárními silami dle biochemického složení a vlastností matrix. Zároveň
MSCs mohou měnit podle povrchu, na který adherují a pomocí tahové síly se více prodloužit.
Existují také důkazy, že signály pro změnu tvaru buněk a jejich chování vychází z lokální niky
kmenových buněk. Na jednu stranu jsou studie, které tvrdí, že se osud buněk mění podle morfologického tvaru (Wang W. et al. 2013), na stranu druhou jiné studie zase tvrdí, že morfologie
osud buněk přímo neovlivňuje (Huebsch et al. 2010). Shodují se však na tom, že značný vliv
na buněčný osud má složení a struktura extracelulární matrix.

3.2.

Diferenciace

Prvním, kdo dokázal z kostní dřeně izolovat buňky vřetenovitého tvaru, popisované jako
multipotenciální prekurzorové buňky stromatu, byl prof. Friedenstein asi před 30. lety. Tyto
buňky definoval jako colony forming unit fibroblasts (CFU-F) a popsal jejich diferenciaci do
adipocytů, chondrocytů, osteocytů a myoblastů (Salem et al. 2010).
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Obr. 2: Schéma diferenciace mezenchymálních kmenových buněk. MSCs mohou diferencovat
v osteocyty, chondrocyty, myoblasty, fibroblasty, stromální buňky kostní dřeně, adipocyty a
další buňky mezodermálního původu. Převzato a upraveno z (Caplan 1991; Caplan 2007).
Embryonální MSCs diferencují v buňky mnoha tkání, jako jsou například: buňky chrupavky, šlach, kostí, stromální buňky kostní dřeně a buňky pojivových tkání (Obr. 2) (Caplan
1991; Caplan 2007). Jak již bylo zmíněno, diferenciaci ovlivňuje mnoho faktorů, a to jak chemických, tak fyzikálních. Příkladem může být hustota kultivované buněčné suspenze, množství
kyslíku či složení séra. Diferencovaná buňka vzniká v určitých sekvencích neboli liniích od
kmenové buňky až ke konečnému fenotypu. Jako příklad lze uvést vznik kostí. Nejprve vznikne
nový osteoblast, který pomáhá vytvářet novou kost. Ten následně zanikne a je nahrazen jiným
osteoblastem, který vzniká právě z kmenových buněk. Z toho vyplývá, že všechny organismy
musí mít úložiště kmenových buněk.
Další oblastí intenzivního výzkumu je ovlivňování diferenciace buněk in vitro složením
kultivačního média (Mannucci et al. 2017). Pokud byly MSCs kultivovány v osteogenním médiu, byla po obarvení alizarinem pozorována malá ložiska hydroxyapatitu, což je úložiště vápníku a fosforu (Obr. 3A). Přidáním adipogenního média pak MSCs diferencovali směrem k adipogenním liniím (Obr. 3B).
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Obr.3: Diferenciace MSCs. (A) Osteocyty s ložisky hydroxyapatitu obarvených červeně pomocí barviva alizarin S. (B) Oranžově zbarvené lipidové vakuoly v cytoplazmě MSCs po kultivaci v adipogenním médiu a po obarvení barvivem Oil Red-O. Převzato a upraveno z
(Mannucci et al. 2017).
Zároveň zkoumal přítomnost MSCs v různých orgánech ex vivo pomocí fluorescenčního
značení. Proces diferenciace mezenchymálních buněk je poměrně dlouhý a složitý, proto nebudu zabíhat do podrobností.

3.3.

Regulace imunitního systému

Jak již bylo zmíněno v úvodu, MSCs jsou velmi perspektivní zdroj pro buněčnou terapii, a
to právě díky schopnosti diferenciace, regenerace a v neposlední řadě i díky tomu, že je v každém organismu udržována stálá populace těchto buněk v určitých rezervoárech. Izolací, expanzí a následným navrácením různě ovlivněných MSCs do organismu, by tak odezněl problém
s odmítáním dárcovských buněk imunitním systémem hostitele. Nabízí se tedy i jako snadné
řešení problému autoimunitních onemocnění.
Regulace imunitního systému a celkově regenerace organismu pomocí mezenchymálních
kmenových buněk, např. při zánětlivé reakci, souvisí s jejich migrací. MSCs jsou totiž pomocí
chemoatraktantů (neboli chemokinů) rekrutovány na místo zánětu, kde pomáhají potlačit imunitní reakci a podporují regeneraci postiženého místa mimo jiné například tím, že inhibují proliferaci T-lymfocytů a redukují tak zánět (Di Nicola et al. 2002). Zároveň jejich schopnost diferenciace umožňuje rychlé nahrazení poškozených buněk tkáně buňkami novými.
MSCs na svém povrchu exprimují MHC I (major histocompatibility complex I), což je glykoprotein, jehož funkcí je vazba peptidů, ať již buněčných, bakteriálních či virových, které poté
prezentuje T-lymfocytům (Tse et al. 2003).
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T-lymfocyty jsou podstatnou součástí zejména specifické buněčné imunity a do značné
míry dokáží imunitní reakci regulovat. Četné výzkumy dokazují, že MSCs mají silný imunosupresivní účinek, který je postaven mimo jiné na jejich schopnosti inhibovat proliferaci a
tvorbu T-lymfocytárních cytokinů (Magatti et al. 2008; Magatti et al. 2009). Cytokiny neboli
interleukiny jsou specifické proteiny buněk imunitního systému, které pomáhají například k diferenciaci v určité buněčné typy, které se pak zapojují do imunitní odpovědi.
Anti-proliferativní účinky MSCs jsou zesíleny produkcí indoleamin-2,3-dioxygenázy
(IDO), která indukuje tvorbu IFN-γ. IFN-γ je interferon II typu, který právě má anti-proliferativní účinky a stimuluje expresi MHC I. Přidáním blokátoru pro enzym IDO se imunosupresivní
účinek MSCs značně snížil. Tím byla funkce IDO ověřena (Jones et al. 2007).
Potlačení proliferace T-lymfocytů probíhá pomocí mechanismu zprostředkovaného PD-1
(protein programované buněčné smrti) a dalšími jeho ligandy z rodiny B7, jako jsou PD-L1,
PD-L2 nebo B7H-1. Působí jako ochrana proti nevyžádaným autoimunitním reakcím, dále působí apopticky v T-lymfocytech se specifickými antigeny, a naopak apoptózu snižují u regulačních T-lymfocytů, které působí protizánetlivě (Chang et al. 2006; Choi et al. 2014).
Mimo značně prozkoumané regulace T-lymfocytů účinkují MSCs imunomodulativně i na
B-lymfocyty, což jsou buňky specifické imunity, které slouží k tvorbě protilátek a pomáhají tak
nalézt a zneškodnit cizorodé antigeny. MSCs dokáží inhibovat apoptózu B-lymfocytů, a tak je
stabilizovat. To je zprostředkováno přímým kontaktem MSCs s B-lymfocyty (MunozFernandez et al. 2012). Bohužel tato regulace je mnohem méně prozkoumaná, než je tomu u Tlymfocytů a k jejímu pochopení bude potřeba dalších výzkumů.
Další složkou imunitního systému, kterou MSCs ovlivňují, jsou makrofágy. Jsou to buňky,
jejichž schopností je především fagocytóza a následná prezentace antigenů na povrchu. Nové
makrofágy se po stimulaci v tkáních diferencují z monocytů, aby mohly být nahrazeny již mrtvé
makrofágy. Existují dva typy makrofágů. Jedním jsou prozánětlivé makrofágy M1 a druhým
protizánětlivé M2. Každý z těchto typů podporuje rozdílné buňky a stimuluje u nich rozdílné
funkce. Právě při této reverzibilní přeměně z M1 na M2 makrofágy figurují MSCs. Na makrofázích dochází ke změnám exprese povrchových markerů a buňky také začínají sekretovat odlišné látky (např. IL-10). Navíc MSCs indukují fagocytózu, která je typická právě pro M2 makrofágy. Tato přeměna je způsobena specifickými faktory a glukokortikoidními a progesteronovými receptory (Dayan et al. 2011; Kim et al. 2009).
Posledními buňkami imunitního systému, které jsou ovlivňovány MSCs, jsou dendritické
buňky (DCs). Tyto velmi účinné buňky prezentující antigen se vyskytují po celém těle. Jejich
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funkcí může být fagocytóza, ale také řídí T-lymfocyty a interagují s dalšími buňkami imunitního systému, jako jsou B-lymfocyty či NK buňky. DCs jsou tedy velmi důležité buňky pro
zahájení prvotních imunitních reakcí a důležitý cíl pro potlačení imunitních odpovědí po transplantacích. Pro správnou funkci musí DCs nejprve diferenciovat a dozrát z monocytů
(Banchereau et al. 2000). Právě tyto kroky mohou inhibovat MSCs, což je spojeno s redukcí
exprese CD80 a CD83. Tato inhibice vede následně k zastavení proliferace T-lymfocytů
(Magatti et al. 2009).
Můžeme tedy vidět, že veškeré složky imunitní odpovědi jsou spolu provázány a je jasné,
že pokud MSCs ovlivňují, byť jen jednu složku imunitní odpovědi, dokáží regulovat vlastně
celý imunitní systém (Obr. 4).

Obr. 4: Schéma imunomodulačních vlastností MSCs. Znázornění snížení diferenciace dendritických buněk, naopak zvýšení množství regulačních T-lymfocytů, což vede k podpoře tvorby
regulačních dendritických buněk. Dále inhibice proliferace T-lymfocytů prostřednictvím růstových faktorů (např. IDO), stimulace tvorby B-lymfocytů, podpora tvorby MHC II vedoucí
k snížení produkce NK buněk a další děje. Převzato a upraveno z (Abdi et al. 2008).
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4. Migrace a implantace
Migrace mezenchymálních kmenových buněk je předmětem intenzivního zkoumání, hlavně
vzhledem k účinkům MSCs na regeneraci poškozených tkání. Systému, jakým tento cílený přesun buněk funguje, jsme však ještě zcela neporozuměli. Nicméně předpokládáme, že je jejich
pohyb principiálně podobný pohybu leukocytů. Migrace je opět zkoumána pomocí imunofluorescenčního značení (Mannucci et al. 2017). Implantace neboli usídlení buněk (angl. homing),
je cílený přesun MSCs po transplantaci do míst jejich původu, tedy do orgánů pocházejících
z mezodermu. Migrace i implantace probíhají v podstatě stejným mechanismem.

4.1.

Faktory ovlivňující migraci a implantaci

Obecně je migrace založena na několika různých faktorech a jejich vzájemné spolupráci.
Mezi základní faktory řídící migraci patří chemokiny a jejich receptory, které jsou spojené s Gproteiny, dále metaloproteinázy, selektiny a integriny. Do značné míry pak u činnosti všech
těchto faktorů také hrají roli jejich inhibitory, které působí proti migraci.

4.1.1. Chemokiny
Mezi nejdůležitější a nejvíce prozkoumané látky ovlivňující migraci patří chemoatraktanty
neboli chemokiny (Son et al. 2006). Chemokiny jsou malé signální proteiny se schopností chemotaxe, jejichž chemotaktické účinky byly pozorovány a nejlépe popsány u leukocytů. Mají
charakteristickou skupinu 4 cysteinů a dělí se tedy na 4 skupiny odlišné ve struktuře (právě
podle pozice cysteinů) i funkci. Mohou být produkovány v zánětlivé tkáni během imunitní reakce, ale jsou i homeostatické chemokiny, které regulují migraci v rámci běžných procesů
v tkáních. Jejich funkce je založená na interakci s receptory asociovanými s G-proteiny na povrchu buněk. Po navázání chemokinu na receptor (existuje více receptorů pro různé chemokiny)
se mění morfologie buňky. Dochází k polymeraci aktinu a přestavbě buňky pro lepší migraci.
Dále mají chemokiny schopnost aktivovat integriny, a tím umožnit adhezi mezenchymální
buňky k endotelu cévních stěn (Murphy 1994).
Mezi hlavní chemokiny účastnící se migrace buněk patří hepatocytární růstový faktor
(HGF), stromální faktor (SDF-1) a rovněž fraktalkin, jak je nazýván u lidí neboli neurotaktin
(u myší), obecně CX3CL1.
SDF-1 je ze všech tří pro nás důležitých chemokinů nejvíce prozkoumaný. Je to malý chemotaktický cytokin, který je obvykle vyvoláván prozánětlivými stimuly. Mezi tyto stimuly,
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které SDF-1 značně ovlivňují, patří například produkce TNF-α (tumor necrosis factor α) nebo
IL-1 (interleukin-1) (Fedyk et al. 2001).
U SDF-1, také nazývaného CXCL12, byla pozorována interakce s receptorem CXCR4
(Zou et al. 1998). Ukázalo se, že migrace buněk závisí mimo jiné i na koncentračním gradientu
právě SDF-1, který je nadprodukován v zánětlivých tkáních či na poraněních (Aiuti et al. 1997).
Tento chemokin se běžně nachází hlavně v kostní dřeni, ale jinak je také exprimován v širokém
spektru tkání jako mozek, srdce, ledviny, játra, plíce či slezina. Mimoto také reguluje expresi
matrixových metaloproteináz (MMPs), které enzymaticky degradují membrány a tím napomáhají migraci buněk. Mezi metaloproteinázy regulované pomocí SDF-1 patří například MMP-2,
MMP-9 či MT1-MMP, jejichž exprese mRNA transkriptů byla u buněk prokázána pomocí RTPCR (Janowska-Wieczorek et al. 2000).
Hepatocytární růstový faktor (HGF) je pleiotropní cytokin, který ovlivňuje růst, morfogenezi nebo třeba mobilitu buněk. Interaguje s receptorem c-met a rovněž napomáhá migraci
MSCs do hojících se tkání (Neuss et al. 2004). Důkazem migrace MSCs do poraněných tkání
pomocí nadprodukce HGF je případ srdeční ischemie, kdy HGF hojně přispívá k regeneraci
právě srdeční tkáně (Ono et al. 1997).
Z toho vyplývá, že oba faktory jak SDF-1 tak HGF jsou často produkovány v poraněných
tkáních a jejich spoluprací, pomocí receptorů MSCs, přitahují MSCs na místo potřeby.
Fraktalkin může být buď membránový či je známa i jeho rozpustná forma. Jako všechny
chemokiny slouží hlavně k chemoatrakci, ale napomáhá i při buněčné adhezi. Tyto funkce splňuje spolu s receptorem CX3CR1 a jejich vzájemnými interakcemi. Na rozdíl od SDF-1 nebylo
však u fraktalkinu prokázáno, že by při migraci hrál důležitou roli jeho koncentrační gradient
(Ji et al. 2004).
Pro ověření chemotaktických efektů SDF-1 a fraktalkinu byly v průběhu in vitro testů použity protilátky anti-SDF-1 a antifraktalkin, které blokovaly účinky těchto molekul. Zároveň byl
prokázán chemotaktický účinek SDF-1 i v rámci in vivo testů. Pokusným potkanům byly nejprve intravenózně injikovány označené MSCs a bezprostředně poté následovala intracerebrální
injekce dávky SDF-1. Výsledkem byla významně vyšší míra akumulace předem značených
MSCs v oblasti mozkové kůry obklopující místo vpichu v porovnání s kontrolou. Tímto experimentem bylo také ověřeno, že u SDF-1 záleží i na jeho koncentračním gradientu (Ji et al.
2004).
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4.1.2. Chemokinové receptory
Důležitou roli při migraci tedy hrají i povrchové receptory MSCs, se kterými chemoatraktanty interagují (Son et al. 2006). Na membráně MSCs derivovaných z kostní dřeně a pupečníkové krve byly identifikovány receptory CXCR4 a c-met. Dalším receptorem, u nějž bylo pozorováno zapojení do migrace, je CX3CR1 (Ji et al. 2004).
Fakt, že jsou tyto chemokinové receptory asociované s G-proteiny, byl ověřen pomocí inhibitoru G-proteinů PTx (pertusový toxin). Po 2 hodinové inkubaci tohoto toxinu s kultivovanými
MSCs se jejich migrační aktivita výrazně snížila (Fields et al. 1997). Receptory asociované
s G-proteiny se skládají ze 7 α-helixových podjednotek a jejich smyčky procházejí 7x membránou. Intracelulárně jsou tyto receptory spojeny s G-proteiny, které jim zprostředkovávají spojení s efektorovou molekulou.
CXCR4 je receptor nacházející se na povrchu MSCs. Jeho exprese na povrchu MSCs byla
ověřena pomocí RT-PCR, i když jeho hladiny byly detekovány jako relativně nízké (Wynn et
al. 2004). Jak již ale bylo zmíněno výše, právě vazba CXCR4 a chemokinu SDF-1 je značně
klíčová pro migraci MSCs. SDF-1 ale pravděpodobně není jediným ligandem tohoto receptoru.
Podle některých studií se na CXCR4 váže i ubikvitin, který poté může hrát roli při imunitní
odpovědi (Saini et al. 2010).
c-met neboli HGFR (hepatocyte growth factor receptor) je receptor na povrchu MSCs vázající hepatocytární růstový faktor (HGF). Jak již bylo zmíněno, HGF má chemotaktický účinek, ale ovlivňuje i další buněčné děje. Bylo například prokázáno, že aktivace c-met vazbou
HGF a jeho následná signalizace vede k posílení integrinem zprostředkované adheze MSCs na
endoteliální povrch, což je velmi důležitý děj při průchodu (transmigraci) buněk endotelem do
cílové tkáně (viz. 2.4.2) (Komarowska et al. 2015).
CX3CR1 je fraktalkinový receptor na povrchu MSCs, který také napomáhá chemotaxi. Zároveň bylo zjištěno, že CX3CR1 může fungovat i jako koreceptor pro HIV-1 (Berson et al.
1996). Primárně je však exprimován na mnoha typech buněk, u kterých se účastní jejich migrační aktivity.

4.1.3. Metaloproteinázy
Dalším faktorem ovlivňujícím migraci MSCs jsou metaloproteinázy. Jsou to proteolytické
enzymy, které vyžadují ke své aktivitě zinek. Tyto endopeptidázy štěpí proteiny extracelulární
matrix, jako je například kolagen či laminin a jedná se např. o kolagenázy nebo gelatinázy. Při
běžných podmínkách je množství MMPs v tkáních malé, avšak za patologických podmínek
dochází k jejich nadprodukci (Nagase et al. 2006). Jak již bylo zmíněno výše, exprese MMPs
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je regulována mimo jiné pomocí SDF-1, tzn. že MMPs poté štěpí membrány a napomáhají tak
migraci buněk (Janowska-Wieczorek et al. 2000).
Skutečnost, že MMPs napomáhají migraci MSCs, byla ověřena přidáním inhibitoru EGCG
k MSCs s exprimovanými metaloproteinázami MMP-2 a MT1-MMP. Působením inhibitoru se
snížila invaze MSCs o 60 %. Ovšem pouze v případě MT1-MMP byla prozatím přímo prokázána podpora při migraci, i když se předpokládá i zapojení ostatních MMPs, jako MMP-2 (Son
et al. 2006).

4.1.4. Selektiny
Selektiny jsou glykoproteiny, které se dělí na E selektiny, P selektiny a L selektiny a mají
lektinovou doménu vázající se na cukry (Ley 2003). Podílejí se na adhezi MSCs na buňky endotelu (ECs), což je jeden z kroků mechanismu migrace (viz. 4.2.).
Exprese L-selektinu probíhá v buňkách tkání běžně (P a E selektiny jsou v zánětlivých tkáních), ale na povrchu MSCs zřídka, což znamená, že pravděpodobně není pro jejich adhezi tolik
důležitý.
Selektiny mají specifický ligand PSGL-1 (P-selectin glycoprotein ligand-1), který ale na
MSCs není exprimován, proto mechanismus adheze pomocí selektinů zůstává stále nejasný
(Ruster et al. 2006).

4.1.5. Integriny
Obecně jsou integriny receptory na membránách buněk, které hrají klíčovou roli při buněčné adhezi. Mezi nejpodstatnější integriny patří VLA-4 (Very Late Antigen-4), neboli α4/β1,
který tvoří vazbu s ligandem VCAM-1 (Vascular cell adhesion molecule-1) a také s V oblastí
fibronektinu (Guan et al. 1990). Fibronektin patří mezi glykoproteiny a jeho hlavní funkcí je
vazba na celou řadu molekul, a proto tato interakce opět přispívá k buněčné adhezi a transmigraci. Navíc tím, že se nachází na místě poranění a váže látky jako je fibrin nebo kolagen,
působí proti krvácení rány (Valenick et al. 2005).
Integriny jsou tedy faktory, které zprostředkují adhezi mezenchymálních kmenových buněk
(na jejichž povrchu se také nachází) na buňky endoteliální s ligandem VCAM-1. To bylo ověřeno přidáním blokujících protilátek, které adhezi omezily, avšak zcela jí nezastavily. Není tedy
vyloučeno, že zde figurují i další integriny, o kterých alespoň prozatím není mnoho informací
(Ruster et al. 2006).
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4.1.6. Další faktory ovlivňující migraci
Mezi další a méně významné faktory ovlivňující migraci patří chemokiny, které zesilují
migraci, jako MCP-1 (monocyte-chemoattractant protein) a MIP-1α (macrophage inflamatory
protein) (Wang L. et al. 2002).
Chemotaxe může být inhibována mimo jiné i specifickými látkami blokujícími receptory.
Pro c-met je to K-252a a pro CXCR4 jde o AMD3100 (Son et al. 2006).
Dalším z mnoha faktorů ovlivňujících migraci buněk jsou tzv. TIMPs (tissue inhibitors of
metalloproteinases), které inhibují MMPs a tím snižují u buněk schopnost migrovat. Tyto inhibitory jsou navíc také stimulovány pomocí SDF-1 (Janowska-Wieczorek et al. 2000).
Dalším krokem k porozumění migrace a implantace MSCs bylo pozorování u myší po ozáření nižšími a vyššími dávkami radiace (gama záření) a zda krátkodobá či dlouhodobá kultivace
MSCs ovlivňuje jejich schopnost migrovat. Z tohoto důvodu bylo provedeno několik experimentů (Rombouts et al. 2003).
V prvním pokusu byly využity in vivo expandované MSCs z kostní dřeně, které byly transplantovány do myší ozářených vyššími a nižšími dávkami radiace. Výsledkem bylo zjištění, že
s nižšími radiačními dávkami 3 Gy byla migrace vyšší než s dávkami 7 Gy. Byla pozorována
schopnost migrace hlavně do kostní dřeně. Zhruba v 5 % pak byly pozorovány dárcovské MSCs
ve slezině, avšak tyto buňky byly schopné rychle expandovat, což znamená, že již 7. den po
transplantaci byly buňky ve slezině téměř 100 % dárcovské.
U dalšího experimentu s dlouze kultivovanými MSCs byly pozorovány buňky třech různých tvarů: malé vřetenovité fibroblastární, střední nepravidelné a kruhovité mnohojaderné
buňky. Po 72 hodinách po transplantaci se nacházela méně než 4 % buněk zpět v kostní dřeni
a méně než 1 % ve slezině. Z toho vyplývá, že dlouhá kultivace MSCs omezuje jejich schopnost
migrace.
Předmětem posledního experimentu byly buňky kultivované krátkodobě a to 24 a 48 hodin.
Pozorováním bylo potvrzeno, že dlouhodobá kultivace více snižuje schopnost buněk migrovat
než krátkodobá, avšak v porovnání s in vivo expandovanými MSCs je migrace u krátkodobě
kultivovaných MSCs výrazně nižší.

4.2.

Mechanismus migrace a implantace

Migrace a implantace MSCs jsou založeny mimo jiné na schopnosti extravazace neboli diapedézy, což je schopnost procházet cévní stěnou kapilár a putovat tak do okolních tkání
(Ruster et al. 2006).
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Předpokládá se, že mechanismus extravazace je velmi podobný mechanismu migrace leukocytů do zánětlivých tkání, který má několik fází. První fází je interakce mezi migrujícími
buňkami a ECs, po které následuje tzv. rolling, neboli valení, což je pohyb podél povrchu cévního endotelu. Při tomto procesu se aktivují integriny a dochází k adhezi na endotel a k jejímu
postupnému utužování. Adheze je poté následována intracelulární a paracelulární migrací, migrací přes bazální laminu a pericyty (Obr. 5) (Ley et al. 2007; Sackstein 2005).

Obr. 5: Schéma mechanismu migrace lymfocytu přes endotel do tkáně. Prvním krokem je interakce migrujících buněk s endoteliálními buňkami. Následuje tzv. valení po buňkách endotelu. Poté dojde k aktivaci chemokinů, které spustí expresi integrinů. Integriny jsou v následujícím kroku zodpovědné za pevnou adhezi migrujících buněk na endotel. Posledním krokem je
transmigrace, následována chemotaxí migrujících buněk v tkáni na místo potřeby. Převzato z
(Sackstein 2005).
Na počátku celého migračního procesu MSCs je tedy poraněná tkáň, ve které dochází
k hojné produkci látek, které MSCs přitahují. Mezi tyto látky patří například chemokiny
(zejména SDF-1, HGF a fraktalkin), které interagují s receptory na povrchu MSCs (CXCR4, cmet a CX3CR1) (Ji et al. 2004; Son et al. 2006). Chemokiny jsou schopné tvořit gradienty,
s jejichž pomocí se MSCs budou pohybovat.
Navázáním chemokinu na příslušný receptor se spustí hned několik dějů. Receptory MSCs
jsou spojeny s G-proteiny, které jim slouží jako mediátory v přenosu konkrétního signálu
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k efektorové molekule. Dojde k aktivaci G-proteinů, což způsobí expresi dalších genů. Dále
dochází k polymeraci aktinu a tím se výrazně mění morfologický tvar MSCs. Poté se aktivují
integriny, což jsou hlavní složky v dalších krocích migrace (Murphy 1994).
Další fází je únik MSCs z krevního řečiště do poraněné tkáně právě přes cévní endotel.
MSCs se pohybují po stoupajícím gradientu chemokinů k místu potřeby. Aktivované integriny
reagují v blízkosti endotelu s příslušnými receptory. Konkrétně se na sebe váže integrin VLA4 mezenchymálních buněk a endoteliální receptor VCAM-1 (Guan et al. 1990; Ruster et al.
2006).
Následuje krok zvaný „rolling“ neboli valení, což je posun MSCs podél buněk endotelu,
kterým se pohyb buněk krevním řečištěm značně zpomaluje. Dochází při něm k další aktivaci
chemokinových receptorů vyvolané chemokiny, která vede k další expresi integrinů. Ty mají
hlavní roli v následujícím kroku – pevné adhezi. Zároveň endoteliální buňky v blízkosti zánětlivých tkání produkují selektiny, což jak již bylo zmíněno, jsou adhezivní glykoproteiny, které
figurují právě při adhezi (Ruster et al. 2006).
Následuje fáze pevné adheze MSCs na endoteliální buňky. Pro plné pochopení migrace
MSCs byla tato fáze zkoumána velmi podrobně, i když její princip je stále velmi nejasný. Bylo
pozorováno, že pouze MSCs, které procházejí fází valení, mají zároveň schopnost adheze. Adheze MSCs probíhá pomocí adhezních receptorů, které jsou exprimovány na povrchu ECs nebo
MSCs, a jejich ligandů. Fakt, že jsou tyto receptory pro adhezi na ECs zásadní, byl ověřen
přidáním protilátek, které jejich činnost blokují. Adheze se poté snížila téměř o 50 %. U krevních buněk hraje roli do značné míry také ligand PSGL-1 (P-selectin glycoprotein ligand-1).
Exprese tohoto ligandu však u MSCs neprobíhá, ale mechanismus vazby včetně struktury ligandu (také obsahuje kyselinu sialovou a fukózu) by měly být podobné (Ruster et al. 2006).
Jak již bylo zmíněno výše, do procesu adheze jsou značně zapojeny integriny a jejich vazba na
integrinové receptory a fibronektin, ale i selektiny.
Ze všech fází nejméně prozkoumaným krokem je transmigrace. Je známé, že jsou v tomto
kroku zapojeny metaloproteinázy a pravděpodobně i vazba integrinů s fibronektinem. Metaloproteinázy mají za úkol štěpit membránu buněk endotelu, aby se MSCs mohly lépe přes ni
dostat (Janowska-Wieczorek et al. 2000). Přesné kroky tohoto procesu lze popsat u jiného typu
migrujících buněk a to leukocytů, protože lze předpokládat, že u MSCs probíhá transmigrace
podobně.
Přes endotel se buňky imunitního systému dostávají dvěma způsoby. První je transcelulární
(přes endoteliální buňky) a druhý paracelulární (v prostoru mezibuněčných spojů). Nejprve
buňky putují podél endotelu a hledají správné místo, kudy by mohly proniknout skrz. Některá
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místa endoteliální bariéry jsou méně vhodná pro průnik, například kvůli tlustší membráně. Pokud se buňky podél endotelu pohybují dlouho a nemohou najít správné místo, stoupá pravděpodobnost, že budou procházet napříč buňkou, tedy transcelulární cestou (Phillipson et al.
2006).
Transcelulární migrace, je velmi důležitý typ přechodu přes endotel, i když tento typ
transmigrace bývá méně častý. Zdá se, že v tomto způsobu transmigrace figurují, mimo již dříve
zmíněné metaloproteinázy, tzv. vezikulo-vakuolární organely (VVOs). Jde o membránové průchody detekované právě v místech adheze migrujících buněk na buňky endotelu, které celkově
zvyšují permeabilitu cév (Feng et al. 1996). Transcelulární migrace ovšem začíná rozšířením
membránových výběžků migrujících buněk do buněk endotelu. Dále zde značně figurují molekuly ICAM-1 (intercellular adhesion molecule 1), které se vyskytují na vrcholcích výběžků
membrán migrujících buněk. Tyto molekuly se následně přesouvají do míst bohatých na kaveoly (baňkovité útvary typické pro endocytózu) a F-aktin, což způsobí tvorbu kanálů přes buňku
endotelu a migrující buňka se může přesunout (Cinamon et al. 2004; Millan et al. 2006). Navíc
místa přechodu buněk přes endotel jsou značně ztenčená, čímž dochází ke zkrácení transcelulární cesty (Feng et al. 1998). V procesu transcelulární migrace je zapojeno mnoho molekul,
které jsou zapojeny i v paracelulární migraci.
Spojením s adhezními molekulami endotelu se může usnadnit migrace přes mezibuněčné
spoje buněk, tedy paracelulární migrace. Navíc tuto migraci podporuje nárůst Ca2+. Vápenaté
ionty napomáhají aktivaci myosinové kinásy s lehkým řetězcem, což vyústí v kontrakci buněk
endotelu a tím se více otevřou mezibuněčné spoje (Huang et al. 1993). Molekuly, které naopak
nepodporují migraci buněk, se pak vyskytují mimo buněčné spoje. Mezi takovéto molekuly
patří například VE-kadherin (Shaw et al. 2001). Vazba ligandů exprimovaných migrujícími
buňkami a povrchových molekul endotelu (např.: Jam-A, junctional adhesion molecule A) a
tvorba gradientu těchto molekul, vede migrující buňky do míst mezibuněčných spojů. Do procesu paracelulární transmigrace je jich zapojeno velké množství, jako další příklad lze uvést
PECAM-1, což je opět adhezivní molekula (platelet/endothelial-cell adhesion molecule 1)
(Martin-Padura et al. 1998).
Posledním krokem migrace po průniku endoteliální bariérou je překonání bazální membrány endotelu a většiny pericytů, které obklopují endotel. Tyto dvě překážky jsou buňkami
překonávány v místech, kde má bazální membrána malé množství matrixových proteinů, což
bylo dokázáno pomocí fluorescenčního značení s využitím protilátek proti lamininu (Wang et
al. 2006).
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4.3.

Migrace v rámci tělního plánu a usídlení buněk

V rámci tělního plánu má migrace a usídlení MSCs do tkání velmi zajímavé ale také ne
zcela prozkoumané rysy chování buněk. Pod pojmem implantace či usídlení, si můžeme představit migraci buněk do tkání (podle již výše zmíněného mechanismu – opět chemotaktickým
účinkem), ze kterých původně pocházely.
Je známo několik případů, kdy MSCs po transplantaci migrovaly do různých orgánů. Vzorec tohoto chování ovšem dosud není zcela objasněn, s výjimkou případů, kdy MSCs cestovaly
do poraněných tkání. Jak již bylo zmíněno, například v případech srdeční ischemie dochází
k velké produkci HGF v místě poranění, což působí na MSCs chemotakticky a ty následně do
poraněné tkáně migrují (Ono et al. 1997). Dalším příkladem je migrace MSCs do mozku při
mozkovém traumatu či ischemii poté, co byly buňky transplantovány intravenózně, intraarteriálně anebo intracerebrálně (Chen et al. 2001; Lu et al. 2001; Mahmood et al. 2001).
Dále bylo zjištěno, že transplantované MSCs putují do jater, sleziny i mozku, ale téměř
žádné do svalů. Pokud jsou MSCs transplantovány intravenózně dochází často k migraci do
plic místo předpokládaného usídlení MSCs v kostní dřeni. Pokud se tak stane, může dojít ke
značnému poškození plicní tkáně (Anjos-Afonso et al. 2004). V případě, že se ale MSCs transplantují společně s vazodilatanty, dochází k jasně prokazatelnému snížení odchytu MSCs v plicích a nárůstu migrace například do kostní dřeně až o 50 % (Gao et al. 2001). Skutečnost, že
do určité míry nelze předpovídat chování MSCs po jejich transplantaci, je v současné době překážkou pro jejich větší využití při buněčných terapiích.
Zajímavým faktem je, že migrace do různých tkání těla probíhá velmi rychle. Fluorescenčně
značené MSCs bylo možné detekovat v orgánech již 2 hodiny po jejich transplantaci (Ruster et
al. 2006).
Co se týče chování MSCs v průběhu ontogeneze, je známé, že se za normálních podmínek
podílejí na organogenezi. V případě různých patologických stavů se pak podílí na reparačních
a regeneračních procesech. Pro pochopení chování MSCs v průběhu vývoje byl proveden pokus
transplantace lidských MSCs do plodu ovce ve stádiu časné gravidity. Transplantované buňky
migrovaly do mezodermu, kde se dokázaly podle přítomných signálů integrovat a diferencovat
v potřebné buňky a byly zde detekovatelné až 13 měsíců po transplantaci (Liechty et al. 2000).
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5. Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo formou literární rešerše zpracovat souhrnný přehled poznatků o mezenchymálních kmenových buňkách s důrazem na jejich migrační potenciál.
Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) jsou multipotentní buňky vznikající z mezodermu. Jsou zajímavé zejména svými schopnostmi diferenciace, imunomodulace a migrace.
Tyto schopnosti se navzájem propojují a vytváří tak charakteristický profil MSCs, díky kterému
jsou značným příslibem pro využití, např. při léčbě autoimunitních onemocnění nebo při buněčných terapiích po poranění.
První z výše zmíněných schopností MSCs je schopnost diferencovat do různých buněčných
typů, jako jsou osteocyty, adipocyty, chondrocyty nebo i myocyty. Tuto schopnost mohou
ovlivňovat různé faktory, jako je hustota suspenze či složení séra.
Další z těchto zajímavých vlastností MSCs je schopnost imunomodulace. MSCs prokazatelně regulují imunitní systém tím, že ovlivňují samotné imunitní buňky. Dosud je nejvíce prozkoumaný vliv MSCs na T-lymfocyty, což jsou velmi důležité buňky regulující imunitní reakce.
Na povrchu MSCs dochází k expresi glykoproteinu MHC I, který je prezentován právě T-lymfocytům. MSCs také ovládají inhibici proliferace a tvorby T-lymfocytárních cytokinů. Kromě
T-lymfocytů jsou jimi ovlivňovány i B-lymfocyty, které jsou díky MSCs stabilizovány. Dále
pak ovlivňují přeměnu mezi dvěma typy makrofágů nebo třeba i inhibují diferenciaci a dozrávání dendritických buněk.
Poslední ze zmíněných charakteristik MSCs je schopnost migrace, u níž je důležité si nejprve definovat faktory, které ji nejvíce ovlivňují. Mezi tyto faktory patří zejména chemokiny s
chemotaktickými účinky, díky nimž cestují MSCs na místo potřeby. Mezi hlavní chemokiny se
řadí HGF, SDF-1 nebo fraktalkin. Pro účinnost chemokinů je nezbytná vazba na příslušné receptory. V případě HGF je to c-met receptor, pro SDF-1 je to receptor CXCR4 a pro fraktalkin
CX3CR1. Dalšími faktory ovlivňujícími migraci jsou metaloproteinázy, které figurují při
transmigraci tím, že štěpí proteiny extracelulární matrix. Dále pak selektiny účastnící se adheze
MSCs na endotel a integriny, které jsou také adhezivní. Mezi nejdůležitější integriny patří
VLA-4, který se váže na receptor VCAM-1 na MSCs. Další již méně podstatné faktory ovlivňující migraci a usídlení mohou být různé inhibitory a blokátory.
Mechanismus migrace a implantace, které fungují na podobném principu, jsou dalším krokem k pochopení celého migračního procesu. Vzhledem k tomu, že mechanismus migrace
MSCs není ještě zcela prozkoumán, tak se u většiny výzkumů vychází z poznatků o migraci
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buněk imunitního systému. MSCs cestují po těle pomocí krevních kapilár, z nichž se poté dostávají pomocí diapedézy neboli extravazace do cílových tkání. Ta má několik fází. Nejprve
musí dojít k interakci mezi migrujícími buňkami a endotelem cévy, a to pomocí již zmíněných
chemokinů a integrinů. Následuje tzv. rolling, kdy se MSCs pohybují podél stěn endotelu, opět
za pomoci integrinů, které figurují i v dalším kroku – pevné adhezi. Poté tedy dochází k adhezi
a následně k samotné transmigraci přes buňky endotelu, a to dvěma cestami, buď paracelulárně
(buněčným spojem), nebo trancelulárně (napříč buňkou). Posledním krokem je pak průnik
MSCs přes bazální membránu a pericyty v místech nízkého výskytu matrixových proteinů.
Existující fakta o migraci v rámci tělního plánu a usídlení MSCs s výjimkou případů poranění, zatím nejsou zcela jasná. Ví se pouze, že zde funguje stále stejný mechanismus migrace.
Mnohé neobjasněné vlastnosti a nepředvídatelné chování MSCs, alespoň prozatím, brání ve
využití těchto buněk v humánní medicíně. Z tohoto důvodu je nutné pokračovat ve výzkumech
a odhalit tak plně potenciál těchto buněk.

19

6. Seznam použité literatury
*Abdi, R., Fiorina, P., Adra, C. N., Atkinson, M. and Sayegh, M. H. Immunomodulation by
mesenchymal stem cells - A potential therapeutic strategy for type 1 diabetes. - Diabetes 57: 1759-1767.
Aiuti, A., Webb, I. J., Bleul, C., Springer, T. and GutierrezRamos, J. C. The chemokine SDF-1 is a
chemoattractant for human CD34(+) hematopoietic progenitor cells and provides a new
mechanism to explain the mobilization of CD34(+) progenitors to peripheral blood. - Journal
of Experimental Medicine 185: 111-120.
Anjos-Afonso, F., Siapati, E. K. and Bonnet, D. In vivo contribution of murine mesenchymal stem cells
into multiple cell-types under minimal damage conditions. - Journal of Cell Science 117: 56555664.
*Banchereau, J., Briere, F., Caux, C., et al. Immunobiology of dendritic cells. - Annual Review of
Immunology 18: 767-+.
Berson, J. F., Long, D., Doranz, B. J., Rucker, J., Jirik, F. R. and Doms, R. W. A seven-transmembrane
domain receptor involved in fusion and entry of T-cell-tropic human immunodeficiency virus
type 1 strains. - Journal of Virology 70: 6288-6295.
Caplan, A. I. MESENCHYMAL STEM-CELLS. - Journal of Orthopaedic Research 9: 641-650.
Caplan, A. I. Adult mesenchymal stem cells for tissue engineering versus regenerative medicine. Journal of Cellular Physiology 213: 341-347.
Chang, C. J., Yen, M. L., Chen, Y. C., et al. Placenta-derived multipotent cells exhibit
immunosuppressive properties that are enhanced in the presence of interferon-gamma. - Stem
Cells 24: 2466-2477.
Chen, J. L., Li, Y., Wang, L., Lu, M., Zhang, X. H. and Chopp, M. Therapeutic benefit of intracerebral
transplantation of bone marrow stromal cells after cerebral ischemia in rats. - Journal of the
Neurological Sciences 189: 49-57.
Choi, J. H., Jung, J., Na, K. H., Cho, K. J., Yoon, T. K. and Kim, G. J. Effect of Mesenchymal Stem
Cells and Extracts Derived from the Placenta on Trophoblast Invasion and Immune Responses.
- Stem Cells and Development 23: 132-145.
Cinamon, G., Shinder, V., Shamri, R. and Alon, R. Chemoattractant signals and beta(2) integrin
occupancy at apical endothelial contacts combine with shear stress signals to promote
transendothelial neutrophil migration. - Journal of Immunology 173: 7282-7291.
Dayan, V., Yannarelli, G., Billia, F., et al. Mesenchymal stromal cells mediate a switch to alternatively
activated monocytes/macrophages after acute myocardial infarction. - Basic Research in
Cardiology 106: 1299-1310.
Deans, R. J. and Moseley, A. B. Mesenchymal stem cells: Biology and potential clinical uses. Experimental Hematology 28: 875-884.
Di Nicola, M., Carlo-Stella, C., Magni, M., et al. Human bone marrow stromal cells suppress Tlymphocyte proliferation induced by cellular or nonspecific mitogenic stimuli. - Blood 99:
3838-3843.
Evans, M. Discovering pluripotency: 30 years of mouse embryonic stem cells. - Nature Reviews
Molecular Cell Biology 12: 680-686.
Fedyk, E. R., Jones, D., Critchley, H. O. D., Phipps, R. P., Blieden, T. M. and Springer, T. A. Expression
of stromal-derived factor-1 is decreased by IL-1 and TNF and in dermal wound healing. Journal of Immunology 166: 5749-5754.
Feng, D., Nagy, J. A., Hipp, J., Dvorak, H. F. and Dvorak, A. M. Vesiculo-vacuolar organelles and the
regulation of venule permeability to macromolecules by vascular permeability factor, histamine,
and serotonin. - Journal of Experimental Medicine 183: 1981-1986.
Feng, D., Nagy, J. A., Pyne, K., Dvorak, H. F. and Dvorak, A. M. Neutrophils emigrate from venules
by a transendothelial cell pathway in response to FMLP. - Journal of Experimental Medicine
187: 903-915.
*Fields, T. A. and Casey, P. J. Signalling functions and biochemical properties of pertussis toxinresistant G-proteins. - Biochemical Journal 321: 561-571.

20

Gao, J. Z., Dennis, J. E., Muzic, R. F., Lundberg, M. and Caplan, A. I. The dynamic in vivo distribution
of bone marrow-derived mesenchymal stent cells after infusion. - Cells Tissues Organs 169:
12-20.
Guan, J. L. and Hynes, R. O. LYMPHOID-CELLS RECOGNIZE AN ALTERNATIVELY SPLICED
SEGMENT OF FIBRONECTIN VIA THE INTEGRIN RECEPTOR-ALPHA-4-BETA-1. Cell 60: 53-61.
Horwitz, E. M., Le Blanc, K., Dominici, M., et al. Clarification of the nomenclature for MSC: The
international society for cellular therapy position statement. - Cytotherapy 7: 393-395.
Huang, A. J., Manning, J. E., Bandak, T. M., Ratau, M. C., Hanser, K. R. and Silverstein, S. C.
ENDOTHELIAL-CELL CYTOSOLIC FREE CALCIUM REGULATES NEUTROPHIL
MIGRATION ACROSS MONOLAYERS OF ENDOTHELIAL-CELLS. - Clinical Research
41: A172-A172.
Huebsch, N., Arany, P. R., Mao, A. S., et al. Harnessing traction-mediated manipulation of the
cell/matrix interface to control stem-cell fate. - Nature Materials 9: 518-526.
Jackson, K. A., Majka, S. M., Wang, H. Y., et al. Regeneration of ischemic cardiac muscle and vascular
endothelium by adult hematopoietic stem cells. - Circulation 104: 289-289.
Jackson, K. A., Mi, T. J. and Goodell, M. A. Hematopoietic potential of stem cells isolated from murine
skeletal muscle. - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America 96: 14482-14486.
Janowska-Wieczorek, A., Marquez, L. A., Dobrowsky, A., Ratajczak, M. Z. and Cabuhat, M. L.
Differential MMP and TIMP production by human marrow and peripheral blood CD34(+) cells
in response to chemokines. - Experimental Hematology 28: 1274-1285.
Ji, J. F., He, B. P., Dheen, S. T. and Tay, S. S. W. Interactions of chemokines and chemokine receptors
mediate the migration of mesenchymal stem cells to the impaired site in the brain after
hypoglossal nerve injury. - Stem Cells 22: 415-427.
Jones, B. J., Brooke, G., Atkinson, K. and McTaggart, S. J. Immunosuppression by placental
indoleamine 2,3-dioxygenase: A role for mesenchymal stem cells. - Placenta 28: 1174-1181.
Kim, J. and Hematti, P. Mesenchymal stem cell-educated macrophages: A novel type of alternatively
activated macrophages. - Experimental Hematology 37: 1445-1453.
Komarowska, I., Coe, D., Wang, G. S., et al. Hepatocyte Growth Factor Receptor c-Met Instructs T
Cell Cardiotropism and Promotes T Cell Migration to the Heart via Autocrine Chemokine
Release. - Immunity 42: 1087-1099.
*Ley, K. The role of selectins in inflammation and disease. - Trends in Molecular Medicine 9: 263-268.
*Ley, K., Laudanna, C., Cybulsky, M. I. and Nourshargh, S. Getting to the site of inflammation: the
leukocyte adhesion cascade updated. - Nature Reviews Immunology 7: 678-689.
*Li, L. H. and Xie, T. Stem cell niche: Structure and function. Annual Review of Cell and
Developmental Biology, vol. 21, pp. 605-631. Annual Reviews, Palo Alto.
Liechty, K. W., MacKenzie, T. C., Shaaban, A. F., et al. Human mesenchymal stem cells engraft and
demonstrate site-specific differentiation after in utero transplantation in sheep. - Nature
Medicine 6: 1282-1286.
Lu, D. Y., Li, Y., Wang, L., Chen, J. L., Mahmood, A. and Chopp, M. Intraarterial administration of
marrow stromal cells in a rat model of traumatic brain injury. - Journal of Neurotrauma 18:
813-819.
Magatti, M., De Munari, S., Vertua, E., Gibelli, L., Wengler, G. S. and Parolini, O. Human amnion
mesenchyme harbors cells with allogeneic T-cell suppression and stimulation capabilities. Stem Cells 26: 182-192.
Magatti, M., De Munari, S., Vertua, E., et al. Amniotic Mesenchymal Tissue Cells Inhibit Dendritic
Cell Differentiation of Peripheral Blood and Amnion Resident Monocytes. - Cell
Transplantation 18: 899-914.
Mahmood, A., Lu, D., Wang, L., Li, Y., Lu, M. and Chopp, M. Treatment of traumatic brain injury in
female rats with intravenous administration of bone marrow stromal cells. - Neurosurgery 49:
1196-1203.
Mannucci, S., Calderan, L., Quaranta, P., et al. Quantum dots labelling allows detection of the homing
of mesenchymal stem cells administered as immunomodulatory therapy in an experimental
model of pancreatic islets transplantation. - Journal of Anatomy 230: 381-388.
21

Martin-Padura, I., Lostaglio, S., Schneemann, M., et al. Junctional adhesion molecule, a novel member
of the immunoglobulin superfamily that distributes at intercellular junctions and modulates
monocyte transmigration. - Journal of Cell Biology 142: 117-127.
Millan, J., Hewlett, L., Glyn, M., Toomre, D., Clark, P. and Ridley, A. J. Lymphocyte transcellular
migration occurs through recruitment of endothelial ICAM-1 to caveola- and F-actin-rich
domains. - Nature Cell Biology 8: 113-U115.
Munoz-Fernandez, R., Prados, A., Leno-Duran, E., et al. Human decidual stromal cells secrete C-X-C
motif chemokine 13, express B cell-activating factor and rescue B lymphocytes from apoptosis:
distinctive characteristics of follicular dendritic cells. - Human Reproduction 27: 2775-2784.
*Murphy, P. M. THE MOLECULAR-BIOLOGY OF LEUKOCYTE CHEMOATTRACTANT
RECEPTORS. - Annual Review of Immunology 12: 593-633.
*Nagase, H., Visse, R. and Murphy, G. Structure and function of matrix metalloproteinases and TIMPs.
- Cardiovascular Research 69: 562-573.
Neuss, S., Becher, E., Woltje, M., Tietze, L. and Jahnen-Dechent, W. Functional expression of HGF and
HGF receptor/c-met in adult human mesenchymal stem cells suggests a role in cell mobilization,
tissue repair, and wound healing. - Stem Cells 22: 405-414.
Ono, K., Matsumori, A., Shioi, T., Furukawa, Y. and Sasayama, S. Enhanced expression of hepatocyte
growth factor c-Met by myocardial ischemia and reperfusion in a rat model. - Circulation 95:
2552-2558.
Phillipson, M., Heit, B., Colarusso, P., Liu, L. X., Ballantyne, C. M. and Kubes, P. Intraluminal crawling
of neutrophils to emigration sites: a molecularly distinct process from adhesion in the
recruitment cascade. - Journal of Experimental Medicine 203: 2569-2575.
Rombouts, W. J. C. and Ploemacher, R. E. Primary murine MSC show highly efficient homing to the
bone marrow but lose homing ability following culture. - Leukemia 17: 160-170.
Ruster, B., Gottig, S., Ludwig, R. J., et al. Mesenchymal stem cells display coordinated rolling and
adhesion behavior on endothelial cells. - Blood 108: 3938-3944.
*Sackstein, R. The lymphocyte homing receptors: gatekeepers of the multistep paradigm. - Current
Opinion in Hematology 12: 444-450.
Saini, V., Marchese, A. and Majetschak, M. CXC Chemokine Receptor 4 Is a Cell Surface Receptor for
Extracellular Ubiquitin. - Journal of Biological Chemistry 285: 15566-15576.
*Salem, H. K. and Thiemermann, C. Mesenchymal Stromal Cells: Current Understanding and Clinical
Status. - Stem Cells 28: 585-596.
Shaw, S. K., Bamba, P. S., Perkins, B. N. and Luscinskas, F. W. Real-time imaging of vascular
endothelial-cadherin during leukocyte transmigration across endothelium. - Journal of
Immunology 167: 2323-2330.
Son, B. R., Marquez-Curtis, L. A., Kucia, M., et al. Migration of bone marrow and cord blood
mesenchymal stem cells in vitro is regulated by stromal-derived factor-1-CXCR4 and
hepatocyte growth factor-c-met axes and involves matrix metalloproteinases. - Stem Cells 24:
1254-1264.
Tse, W. T., Pendleton, J. D., Beyer, W. M., Egalka, M. C. and Guinan, E. C. Suppression of allogeneic
T-cell proliferation by human marrow stromal cells: Implications in transplantation. Transplantation 75: 389-397.
Valenick, L. V., Hsia, H. C. and Schwarzbauer, J. E. Fibronectin fragmentation promotes alpha 4 beta
1 integrin-mediated contraction of a fibrin-fibronectin provisional matrix. - Experimental Cell
Research 309: 48-55.
Wang, L., Li, Y., Gautam, S. C., Zhang, Z. G., Lu, M. and Chopp, M. Ischemic cerebral tissue and MCP1 enhance rat bone marrow stromal cell migration in interface culture. - Experimental
Hematology 30: 831-836.
*Wang, S. J., Voisin, M. B., Larbi, K. Y., et al. Venular basement membranes contain specific matrix
protein low expression regions that act as exit points for emigrating neutrophils. - Journal of
Experimental Medicine 203: 1519-1532.
Wang, W., Deng, D., Li, J. and Liu, W. Elongated cell morphology and uniaxial mechanical stretch
contribute to physical attributes of niche environment for MSC tenogenic differentiation. - Cell
Biology International 37: 755-760.
*Watt, F. M. and Hogan, B. L. M. Out of Eden: Stem cells and their niches. - Science 287: 1427-1430.
22

Wynn, R. F., Hart, C. A., Corradi-Perini, C., et al. A small proportion of mesenchymal stem cells
strongly expresses functionally active CXCR4 receptor capable of promoting migration to bone
marrow. - Blood 104: 2643-2645.
Zou, Y. R., Kottmann, A. H., Kuroda, M., Taniuchi, I. and Littman, D. R. Function of the chemokine
receptor CXCR4 in haematopoiesis and in cerebellar development. - Nature 393: 595-599.

i

* sekundární zdroj

23

