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Abstrakt
Kmenové buňky jsou v současnosti považovány za velmi nadějný a vhodný buněčný materiál pro
využití v buněčné terapii pro mnoho v současnosti neléčitelných nemocí nebo poruch. Mezi tyto
nemoci se řadí i celá řada poškození centrálního nervového systému, který má za normálních
podmínek v dospělém organismu jen omezenou regenerační schopnost. Kmenové buňky mohou být
obecně rozděleny do tří skupin podle původu – embryonální, fetální a dospělé.
Výzkum potenciálu kmenových buněk obnovovat poškozené tkáně se soustředí na schopnost
řízení jejich diferenciace in vitro a implantaci do nervového systému in vivo. Jejich následné zkoumání
využívá klasické imunohistochemické metody. Ovšem ukazuje se, že morfologická a strukturální
charakteristika naznačující příslušnost k určitému buněčnému typu není vždy v souladu s jejich
funkčnímí vlastnostmi. Proto se stále častěji využívá metoda patch clamp, která umožňuje určit
membránové vlastnosti a to, zda má buňka se znaky určitého buněčného typu, i jeho funkční
vlastnosti. Protože při reparaci nervové tkáně je podstatný hlavně vývoj kmenových buněk ve funkční
neurony, oligodendrocyty a astrocyty je tato metoda velmi důležitá.
Výsledky mnoha prací dokazují, že se z kmenových buněk mohou vyvíjet buňky s morfologickými
i strukturálními charakteristikami podobnými všem třem základním buněčným typům přítomným
v nervovém systému – neuronům, astrocytům a oligodendrocytům. Elektrofyziologickými metodami byl
potvrzen vývoj kmenových buněk ve funkční neurony in vitro i in vivo - po transplantaci do nervové
tkáně. V nervové tkáni neurony přežívaly a funkčně i anatomicky se integrovaly do nervových obvodů.
V případě transplantací těchto buněk do poškozené nervové tkáně bylo pozorováno i částečné
zlepšení chování, které bylo předchozím poškozením tkáně narušeno.

1. Kmenové buňky

diferencuje

(erytrocyty, monocyty, lymfocyty atd.), kostní

podmínek, nebo po přijetí vhodných signálů,
mohou
kmenové
buňky
dávat
vznik

buňky (osteocyty). Další buňky, které jsou
nezbytné pro embryonální vývoj, ale nejsou

(diferencovat se) mnoha různým buněčným

inkorporovány do těla embrya, zahrnují
extraembryonální tkáně, placentu a pupeční

typům, které tvoří organismus. To znamená, že
kmenové buňky mají potenciál vyvinout se

šňůru. Všechny tyto buňky vznikají z jediné
totipotentní buňky – zygoty, oplodněné vaječné

v dospělé buňky, které mají charakteristické
tvary a speciální funkce – jako jsou buňky

buňky.

srdce, pokožky nebo nervové buňky.

Pluripotence – popisuje kmenové buňky,
které jsou schopny dát vznik buňkám všech tří

1.1. Diferenciační potenciál kmenových
buněk
totus

dospělý

zahrnují např. nervové buňky, svalové buňky
(myocyty), buňky pokožky, krevní buňky

nebo často definovanou jako dobu rovnou
délce života organismu. Za příhodných

(z latinského

nevznikne

organismus. Dospělí savci, včetně člověka, se
skládají z více než 200 buněčných typů. Ty

Kmenová buňka je buňka, která je schopná se
dělit (sebereplikovat) po neomezenou dobu –

Totipotence

dokud

zárodečných
vrstev
–
mesodermální,
endodermální a ektodermální. Tyto tři vrstvy
jsou zdrojem všech buněk v těle. Pluri odvozené z latinského plures znamená několik

–

znamenající celý) popisuje potenciál buňky
generovat všechny buněčné typy a tkáně

nebo mnoho.

vytvářející embryo a podpůrné tkáně.
Oplodněná vaječná buňka je považována za

při

Unipotence – termín je obvykle používán
popisu kmenové buňky v dospělém

organismu. Tato buňka je schopná vývoje
v pouze jeden buněčný typ. Uni je odvozeno
z latinského unus , což znamená jeden. Takže

totipotentní. Vaječná buňka se dělí a
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v mnoha

diferenciovaných

tkáních

se

objevení techniky, která umožňuje pěstování

nacházejí unipotentní dospělé kmenové buňky,

buněk v laboratorních podmínkách.

které za normálních podmínek dávají vznik
pouze jednomu buněčnému typu.

Buňky
podobné
embryonálním
kmenovým buňkám se nazývají embryonální

1.2. Typy kmenových buněk

zárodečné buňky a je možné je získat
z primordiálních zárodečných buněk (buňky
vyvíjejícího se plodu formující pohlavní buňky).


Embryonální kmenové buňky (EK
buňky) – jsou definovány jejich původem –
pocházejí
z nejranějších

z blastocysty,
stadií embrya.

1.2.1.1. Definice embryonálních kmenových

jednoho
Přesněji

buněk

z vnitřní buněčné vrstvy blastocysty (inner

 jejich původ je z vnitřní buněčné hmoty
uvnitř blastocysty

cell mass), stadia před implantací do stěny
dělohy.

 jsou schopny neomezeného dělení bez
diferenciace


Dospělé kmenové buňky – jsou
nediferencované buňky nacházející se
v diferencovaných
tkáních
dospělého
organismu,

mohou

se

obnovovat

 pluripotentní
EK
buňky
mohou
diferencovat do mnoha buněčných typů
odvozených ze všech tří zárodečných listů

a

 udržují
karyotyp

specializovat se do všech buněčných typů
tkáně, ve které se nacházejí. Schopnost

(diploidní),

kompletní

 jsou schopné integrovat se do všech
fetálních tkání během vývoje (myší EK

sebeobnovování trvá po celou dobu života
organismu. Zdroje dospělých kmenových
buněk se nacházejí

plný

buňky mohou po opětovném vložení do
embrya tvořit chimerická zvířata)

například v kostní

dřeni, krevním řečišti, rohovce a sítnici oka,
játrech, kůži, gastro-intestinálním traktu,

 mohou dávat vznik i vaječným buňkám a
spermiím

slinivce. Na rozdíl od embryonálních
kmenových buněk nejsou dospělé kmenové



jsou klonogenní – z jediné buňky může

vzniknout kolonie identických buněk, se
stejnými vlastnosti jako původní buňka

buňky schopny tvořit všechny buňky těla,
není tedy důkaz jejich pluripotence.

 exprimují transkripční faktor Oct-4, který
aktivuje nebo inhibuje soubor genů, které


Fetální kmenové buňky – jsou
přítomné ve fetálních tkáních, kde tvoří

udržují
EK
buňky
nediferenciovaném stavu

značný podíl. Hrají zásadní roli ve vývoji
všech tkání.

v proliferativním,

 postrádají G1 fázi buněčného cyklu. EK
buňky se nacházejí většinu času v S fázi,
během které syntetizují DNA. Na rozdíl od

1.2.1. Embryonální kmenové buňky

diferencovaných

Embryonální kmenové buňky pocházejí
z blastocysty – embryonálního stadia před

somatických

buněk

nepotřebují vnější stimul k iniciaci replikace
DNA

implantací do stěny dělohy. V tomto stadiu se
například myší embryo skládá z přibližně 150



buněk, a tvoří kouli tvořenou vnější vrstvou
buněk (trofoektoderm), dutinou vyplněnou

nemají inaktivovaný X chromosom

1.2.1.2. Důkazy pluripotence EK buněk
Potvrzení pluripotentního stavu EK buněk

tekutinou (blastocoel) a shlukem buněk uvnitř

bylo dosaženo třemi testy (Martin 1981). Jeden
test spočívá v injikování EK buněk, získaných

(vnitřní buněčná hmota).
Výzkum embryonálních kmenových (EK)

z blastocysty, do dutiny jiné blastocysty.
Kombinované embryo je pak přeneseno do

buněk byl umožněn přibližně před 20 lety díky
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dělohy myši, tento stav je označován jako

1.2.1.3.

chiméra. Test byl dokonce rozšířen a bylo

stavu embryonálních kmenových buněk

zjišťováno, zda kultivované EK buňky mohou
nahradit vnitřní buněčnou hmotu v myší

Pravá kmenová buňka je schopná udržet
se v sebeobnovujícím a nediferencovaném

blastocystě. Výsledky ukazují, že mohou, ale
tento proces je mnohem méně efektivní než při

stavu. V současnosti existují dva proudy
výzkumu, které se zaměřují na pochopení

použití nekultivovaných buněk. Zjevně tedy
schopnost EK buněk tvořit kompletní embryo
závisí na počtu pasážování in vitro.

nediferencovaného stavu. Jeden se snaží
objasnit efekt sekretovaných faktorů jako
například LIF na EK buňky in vitro. Druhý

(pasážování je proces, při kterém jsou buňky
přeneseny z jedné kultivační misky do
jiné čerstvé misky) (Nagy et al. 1990). Zda
tento
počet
pasážování
ovlivňuje
i

proud zkoumá transkripční faktory jako Oct-4.
Oct-4 je protein produkovaný myšími i lidskými
EK buňkami in vitro a také myší vnitřní
buněčnou hmotou in vivo. Buněčný cyklus

diferenciační potenciál lidských EK buněk není
známo.

zřejmě hraje také důležitou roli v potlačování
diferenciace.

Další

metoda

potvrzení

pluripotence

Zachování

Z mnoha

studií

nediferenciovaného

zkoumajících

signální

myších EK buněk je injikování těchto buněk
pod kůži (do ledvinové kapsule) dospělých

dráhy je jasné, že musí být přesně vyváženo
mnoho faktorů, aby EK buňky nediferencovaly.

myší, které jsou buď geneticky identické nebo
jsou
imunosupresované,
aby
nedošlo

1.2.1.4. Způsoby řízení diferenciace EK

k odhojení implantátu. V organismu tvoří
injikované buňky benigní tumory nazývané

buněk
Jedním z cílů výzkumu kmenových buněk

tumory

je vývoj specializovaných buněk jako jsou

obsahují buněčné typy odvozené ze všech tří
zárodečných vrstev embrya. Teratomy obvykle

neurony, svalové buňky srdce, endoteliální
buňky krevních cév a insulin produkující buňky,

obsahují struktury připomínající střevní tkáň,
jako jsou epiteliální buňky a hladké svaly,

podobné těm, které se nacházejí ve slinivce.
Řízení diferenciace je tedy nezbytnou

skeletální nebo srdeční svaly (mohou dokonce
spontánně kontrahovat), nervovou tkáň,

kapitolou ve vývoji nových terapií.
Dosud
je
nejběžnější

chrupavku nebo kost a někdy i vlasy. Takže

diferenciace změna růstových podmínek EK

embryonální kmenové buňky udržované
dlouhou dobu in vitro se mohou chovat in vivo

buněk, tj. přidání růstových faktorů do
kultivačního media nebo změna chemického

jako pluripotentní. Mohou se tedy podílet na
normální embryogenesi ,ale trofoblast nikdy

složení povrchu, na kterém buňky rostou.
Například plastové kultivační misky používané

netvoří.
Poslední

potvrzující

k pěstování EK buněk, mohou být pokryty
mnoha substancemi, které umožňují buňkám

pluripotenci spočívá v umožnění spontánní

přisednout na povrch misky a umožnit tedy

nebo řízené diferenciace EK buněk. Obvykle
se odstraní vyživovací vrstva a přidá faktor

přilnutí na místo volného růstu v suspenzi.
Naopak neadherentní substrát umožňuje

inhibující leukemii (LIF) do růstového media.
Po několika dnech po změně kultivačních
podmínek se EK buňky agregují a tvoří
embryoid bodies (embryonální tělíska). Ta jsou

buňkám agregaci a interakci. Interakce buněk
jsou rozhodující v normálním embryonálním
vývoji. Takže umožnění těchto normálních in
vivo dějů je základní strategie pro indukci

tvořena

diferenciace

teratomy.

Bylo

zjištěno,

že

experiment

neorganizovanou

tyto

směsí

diferencovaných a částečně diferencovaných
buněčných typů všech tří zárodečných vrstev.

EK

buněk

in

vitro.

metodou

Přidání

specifických růstových faktorů do media
spouští aktivaci (nebo inaktivaci) specifických
genů
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v EK

buňkách.

To

iniciuje

sérii

dějů,

molekulárních

které

řídí

 1989 – Pera et al. izolovali klonální linii

buňky

v diferenciaci podle určitých drah.

lidských karcinomových buněk, které
produkovaly tkáně všech tří zárodečných

Jiný způsob řízení diferenciace EK buněk
je vnesení cizích genů do buněk, například

vrstev. Buňky byly aneuploidní a jejich
diferenciační potenciál byl omezen.

transfekcí (Call et al. 2000). Výsledkem těchto
postupů je přidání aktivního genu do genomu

 1994 – buňky z vnitřní buněčné hmoty
byly izolovány a udrženy po dobu dvou

EK
buňky,
který potom
řídí
buňky
v diferenciaci. Tento přístup se jeví velmi
precizním, ale jen

pasážování, měly normální karyotyp
vykazovaly znaky kmenových buněk

v případě, kdy je možné

a

identifikovat, který gen musí být aktivován a
v jakém okamžiku.

 1995-96 – EK buňky z primáta (Makak
rhesus) byly získány a uchovány in vitro.

1.2.1.5. Lidské embryonální kmenové buňky

Byly diploidní a diferencovaly do mnoha
buněčných typů – což ukázalo, že je možné
získat a udržet i lidské EK buňky in vitro

Z důvodu budoucího potencionálního použití
embryonálních kmenových buněk při buněčné

 1998 – Thomson et al. získal lidské EK
buňky z vnitřní buněčné hmoty z normální

terapii v lidské medicíně jsou v současnosti
stále častěji studovány i lidské embryonální
buňky.

lidské blastocysty, která byla darována
párem podstupujícím léčbu neplodnosti.
Buňky
byly
kultivovány
po
mnoho

Historie
 1878 – první pokus o oplození savčí
vaječné buňky mimo tělo

pasážování, udržovaly si normální karyotyp,
vysokou
telomerásovou
aktivitu
a

 1959 - první zpráva o úspěšné in vitro

exprimovaly mnoho markerů typických pro
kmenové buňky. Bylo založeno několik

fertilizaci (králík)
 1960 – studium teratokarcinomů v několika
inbredních linií myší ukázaly, že pocházejí

buněčných linií, které produkovaly teratomy
v imunodeficientních myších. Gearhart
(1998) získal lidské embryonální zárodečné

z embryonálních zárodečných buněk
 1968 – první lidský oocyt oplozený in vitro
(Edward a Bavister)

buňky. Pocházely ze zárodečných buněk
získaných z 5 až 9 týdenní fetální tkáně

 EK buňky injikované do myší blastocysty
vytvořily chimerní myš

indukovaného nebo navozeného potratu.
Přežily asi 20 pasážování a udržovaly

 1978 – první dítě ze zkumavky se narodilo
v Anglii (Louise Brown)

normální karyotyp.
 2000 – další úspěšné izolace lidských EK
buněk v Austrálii

 1981 – Evans, Kaufman a Martin první

 2001 - lidské EK buňky se stávají běžně

úspěšná izolace embryonálních kmenových
buněk z vnitřní buněčné hmoty z myší

dostupné, jsou derivovány nové buněčné
linie a objevovány stále účinnější metody

blastocysty. Stanovili kultivační podmínky
pro pěstování pluripotentních myších EK
buněk in vitro
 1984-88

–

Andrews

et

al.

řízené diferenciace.( Stem cells 2001)
Získání lidských embryonálních kmenových
buněk

vyvinuli

pluripotentní geneticky identické buňky
nazývané embryonální karcinomové buňky

První

dokumentovaná

izolace

z Tera – 2 (buněčná linie lidských testi
kulárních teratokarcinomů). Tyto buňky se

embryonálních kmenových buněk z blastocysty
pochází z roku 1994 (Bongso et al. 1994). Od

po indukci retinovou kyselinou

té doby se techniky a metody odběru a
kultivace lidských EK buněk velmi zlepšily

vyvíjely

v neuronální buňky.

(Reubinoff et al. 2000). Možnost izolace
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embryonálních

buněk

protože je to nejvhodnější vývojová fáze pro

z blastocysty a jejich kultivace zřejmě závisí na

kmenových

vlastní implantaci do stěny dělohy. Dříve bylo

mnoha podmínkách a stavu blastocysty, ze
které pocházejí. Obecně se nejlepší EK buňky

přenášeno už 2-denní embryo.
5-denní blastocysta je využívána i pro

získají z blastocysty s velkou
vnitřní buněčnou hmotou.

získání EK buněčných kultur. Normální lidské
embryo se v této fázi skládá z 200 až 250

a

zřetelnou

buněk. Většina z nich tvoří trofoektoderm. Ten
Obrázek 1. Diferencované lidské embryonální kmenové buňky
je potřeba pro odběr EK buněk odstranit.
s neurálním fenotypem in vitro

Mikrochirurgicky nebo imunochirurgicky,
kdy jsou používány protilátky proti
trofoektodermu. V této fázi se vnitřní
buněčná hmota skládá z 30 až 34 buněk.
1.2.1.6. Embryonální kmenové buňky
in vitro
in

Ukazuje se, že EK buňky udržované
vitro mají tendenci spontánně

diferencovat, což není vždy žádoucí.
Proto bylo nutné vyvinout metody, které
umožňují selekci nediferencovaných
buněk ze směsi částečně
diferencovaných buněk.

a

plně

Nediferencované buňky mohou pak být
využity pro řízenou diferenciaci, nebo
mohou být odstraněny z kultury, ve které
jsou
požadovaným
produktem
buňky
diferencované. Jednou z nejlepších metod je

Blastocysta in vitro
Poté co je lidský oocyt oplozen in vitro

vnesení zeleného fluorescenčního proteinu
(GFP), jehož exprese je řízena genem

spermií, následují události podle přesného
harmonogramu. 24 až 25 hodin po oplození

exprimovaným v proliferaci nediferencovaných

prodělává zygota první dělení a vzniká 2-

buněk, například Rex1. Potom mohou být
nediferencované buňky exprimující GFP

buněčné embryo. Po 72 hodinách embryo se
skládá z 8 buněk a označuje se jako morula.

selektivně odstraněny s využitím fluorescence
activated cell sorteru (FACS).

V této fázi začíná genom embrya řídit vlastní
vývoj. To znamená, že veškerý maternální vliv
(přítomnost předem nasyntetizované mRNA a
proteinů v cytoplazmě oocytu) je velmi
redukován.

Čtvrtý

den

vývoje

se

1.2.1.7. Potenciální využití embryonálních
kmenových buněk

buňky

Embryonální kmenové buňky jsou vhodné
pro mnoho využití. Nejčastěji diskutovaným

v embryu těsně adherují v procesu zvaném
kompaktace a pátý den je vytvořena

využitím je terapeutické transplantování.
Onemocnění, která by mohla být léčena

blastocysta. Vnitřní buněčná hmota se začíná
separovat od vnějších buněk, ze kterých se
vytváří
trofoektoderm,
který
blastocystu. To je považováno

transplantací buněk získaných z embryonálních kmenových buněk, zahrnují Parkinsonovy

obklopuje
za první

chorobu,

pozorovatelnou diferenciaci v embryu.
Mnoho IVF (in vitro fertilization) klinik

diabetes,

traumatické

poranění

míchy, mozkové ischémie, degenerace
Purkyňových buněk a mnoho dalších. Všechny

přenáší v této fázi 5-denní embryo do dělohy,
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tyto terapie jsou ale stále na samém počátku

důkazů, že se kmenové buňky nalézají v

vývoje.

mnoha

Výhoda embryonálních kmenových buněk
spočívá v neomezené proliferační schopnosti
in vitro. Je velmi důležité určit optimální fázi

organismu a že jsou schopné se vyvinout do
mnohem více buněčných typů než se dříve

tkáních

a

orgánech

dospělého

předpokládalo ( Westerlund et al. 2003).

diferenciace pro transplantaci a dokázat, že
transplantované buňky mohou přežívat,
integrovat se a být funkční v tkáni příjemce.

1.2.2.1
Charakteristika
kmenových buněk

dospělých

Možná nebezpečí vyplývající z použití EK

Dospělé kmenové buňky podobně jako

buněk pro transplantaci zahrnují možnost
tvorby tumorů (teratomů), typicky benigních.

všechny kmenové buňky mají dvě základní
charakteristiky. Za prvé, mají schopnost tvořit

Nediferencované buňky mohou často tvořit
teratomy a proto bude důležité vyvinout

identické kopie sama sebe po dlouhou dobu a
za druhé,
mohou dávat vznik dospělým

účinnou metodu pro jejich odstraňování pro
transplantaci.

buněčným typům s charakteristickými tvary a
funkcemi. Dospělé kmenové buňky většinou

Problematickým procesem je dále imunitní

generují

přechodný

buněčný

typ,

který

nekompatibilita EK buněk. Imunologický status
EK buněk nebyl dosud do detailu zkoumán a

předchází plně diferencovanému stavu. Tato
přechodná buňka se nazývá progenitor nebo

proto není známo jak imunogenní EK buňky
skutečně jsou. Obecně závisí imunogenita na

prekurzor. Progenitory jsou tedy částečně
diferencované buňky, které se dělí a dávají

expresi
MHC
proteinů
I.třídy
(major
histocompatibility antigens), které umožňují

vznik diferencovaným buňkám.
Dospělé kmenové buňky jsou v organismu

tělu rozpoznat vlastní struktury od cizích.

vzácné. Jejich primární funkcí je udržovat se

Potenciální imunologické rejekci EK buněk
je možné se teoreticky do budoucna vyhnout

v klidovém stavu – buněčné homeostázi a
nahrazovat buňky, které odumřely v důsledku

genetickým inženýrstvím EK buněk a přimět je
k expresy
MHC
antigenů
příjemce

nemoci nebo poranění. Dospělé kmenové
buňky jsou různě disperzované v tkáních

transplantátu, nebo využít techniky přenosu
jader (terapeutické klonování) k vytvoření

dospělého organismu.
Na rozdíl od embryonálních kmenových

geneticky identických EK buněk.

buněk,

Další potenciální využití embryonálních
kmenových buněk nesouvisí s transplantace-

hmoty blastocysty, není původ dospělých
kmenových buněk známý. Zřejmě jsou

mi. EK buňky mohou být využívány ke studiu
raných fází vývoje. Další možností je testování

nějakým
způsobem
postaveny
stranou
v průběhu fetálního vývoje a omezeny

nových farmaceutických
potenciálních toxinů.

v diferenciaci.
Seznam dospělých tkání obsahujících

preparátů

nebo

které

pocházejí

z vnitřní

buněčné

dospělé kmenové buňky se stále rozrůstá a
1.2.2. Dospělé kmenové buňky

nyní zahrnuje například kostní dřeň, krev,
mozek, míchu, krevní cévy, kosterní svaly,

Mnoho let trvající výzkum se snaží
objasnit schopnost těla opravovat a nahrazovat

veškeré epitely, rohovku, sítnici, játra a slinivku
(Stem cell 2001).

buňky a tkáně. V poslední době se zdá být
stále jasnější, že v těchto reparačních

Důkazy

procesech hrají hlavní roli dospělé kmenové

buněk.

buňky. Po dlouho dobu je známo, že kmenové
buňky jsou schopné sebeobnovy a generování

Používá se několik metod k určení, zda
nějaká buňka, která vykazuje znaky dospělé

mnoha buněčných typů. Nyní existuje mnoho

kmenové buňky, dává vznik specializovaným
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přítomnosti

dospělých

kmenových

buňkám. Dospělé kmenové buňky mohou být
barveny a sledovány in vivo. Takto může tedy

v prekurzorové buňky. Neuronální prekurzory

být potenciální dospělá kmenová buňka
obarvená a transplantovaná zpět do organismu

(neuroblasty) dávají vznik mnoha typům
neuronů. Z prekurzorů gliových buněk vznikají

pro sledování jejího dalšího vývoje. Potenciální
dospělá buňka může být izolována a
manipulována in vitro přidáváním růstových

astrocyty nebo oligodendrocyty.

faktorů,

aby

se

zjistil

její

Kmenové buňky se dělí a diferencují

Kmenové buňky centrálního nervového
systému v sub-ventrikulární oblasti

diferenciační

potenciál.

Kmenové buňky CNS nacházející se
v předním mozku v okolí laterálních komor jsou
poměrně heterogenní a mohou být snadno

1.2.2.2. Plasticita dospělých kmenových
buněk
V posledních letech se ukázalo,
že dospělé kmenové buňky získané
z jedné tkáně, mohou za určitých
podmínek

dávat

vznik

Obrázek 2. Řez mozkem potkana s vyznačenými oblastmi neurogeneze
1. gyrus dentatus v hipokampu, 2. subventrikulární zóna, 3. rostral
migratory stream, 4. čichový lalok

buňkám

patřícím do jiné tkáně, pocházející
třeba i z jiné zárodečné vrstvy. Někdy
se tento jev kromě termínu plasticita
označuje také jako transdiferenciace.
Není jasné, zda se tento děj vyskytuje
přirozeně in vivo. Někteří odborníci se
domnívají že ano (Stem cells 2001),
ale dosud neexistuje žádný důkaz,
který to přímo potvrzuje.
Fenomén plasticity
kmenových buněk by

dospělých
mohl být

využíván pro přípravu buněk pro
transplantace. Bylo by tak relativně
jednoduché získat velká množství

morfologicky

imunologicky kompatibilních buněk.
1.2.2.3. Dospělé
nervovém systému

kmenové

rozlišeny.

Jedním

typem

kmenových buněk jsou ependymální buňky,
buňky

které mají řasinky a lemují komory. S
ependymální buněčnou vrstvou sousedí

v

směsice buněčných populací , která se skládá
z neuroblastů (nezralé neurony, které migrují

Před více než 40 lety, Altman a Das
dokázali, že dvě oblasti v postnatálním mozku

do čichového laloku), prekurzorových buněk a
z astrocytů. Některé buňky se zde dělí pomalu

potkana obsahují dělící se buňky, které se
diferencují v neurony (Altman, Das 1965). Tyto
oblasti byly v hipokampu a čichovém laloku. I

jiné rychle. Buňky připomínající astrocyty
mohou být snadno identifikovány, protože
obsahují gliální fibrilární acidický protein

přes tuto zprávu byl převládající názor ten, že
se nervové buňky v dospělém mozku nedělí.

(GFAP), zatímco ependymocyty se pozitivně
barví na nestin, který je považován vedle

Teprve v polovině devadesátých let minulého
století série výzkumů prokázala, že kmenové

markeru reaktivních astrocytů i za marker
nervových kmenových buněk. Které z těchto

buňky v mozku skutečně dávají vznik třem
hlavním buněčným typům – astrocytům,
oligodendrocytům a neuronům (Gage et

buněk nejvíce odpovídají kmenovým buňkám

al.1995; Johe et al. 1996; McKay et al. 1997)
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CNS je stále předmětem diskuze (Panicker et

1.2.2.4.

al. 2001).

kmenových buněk v reparaci centrálního

Nové výzkumy ukazují, že astrocyty
nacházející se v subventrikulární zóně mozku

nervového systému
Ukazuje se tedy,

hlodavců vystupují také jako nervové kmenové
buňky. Buňky s markery astrocytů zde zřejmě
generují neurony in vivo ( Doetsch et al.1999).

regeneraci vlastní. I když je omezena jen na
určité oblasti, bylo po poranění mozkové tkáně

Kmenové buňky centrálního nervového sytému

Neschopnost regenerace CNS tedy nejspíše

ve ventrikulární zóně
Skupinou potenciálních kmenových buněk

souvisí s nepříznivými podmínkami, které
v místě poranění panují v počáteční fázi, a

CNS v dospělém hlodavčím mozku mohou být
samotné ependymální buňky. Jsou to buňky

tedy neumožňují přežívání nově vzniklých
buněk. (Parent et al. 2003)

lemující komory a fungující jako součást
hematoencefalické bariéry. V poslední době

1.2.3. Fetální kmenové buňky centrálního

bylo v experimentech použito fluorescenční

nervového systému.

barvení ependymocytů. Několik
obarvení byly označené buňky

Potenciální

využití

že

dospělých

CNS

určitou

pozorováno její zvýšení a dokonce migrace
nově vzniklých buněk do místa poškození.

dní po
nalezeny

Fetální kmenové buňky jsou přítomné ve

v čichovém
laloku.
Tyto
buňky
také
exprimovaly neuronální markery, βIII-tubulin a

velkém počtu ve fetálních tkáních, kde hrají
důležitou roli v expanzi a diferenciaci všech

Map2, což dokazuje vývoj ependymocytů
v neurony in vivo ( Johansson et al.1999).

tkání vyvíjejícího se organismu. V mnoha
tkáních včetně mozku tvoří fetální kmenové
buňky a prekurzory podstatnou část tkáně.

Kmenové buňky centrálního nervového sytému
v hipokampu

fetu

Hipokampus je jedna z nejstarších oblastí
mozkové kůry a hraje důležitou roli v určitých

oblastech: čichovém laloku, ependimální zóně
postranních komor, subventrikulární zóně,

formách paměti. Oblastí hipokampu, ve které
se kmenové buňky vyskytují , je subgranulární

hipokampu, míše, mozečku a mozkové kůře.
Fetální kmenové buňky byly úspěšně

zóna gyrus dentatus. Když je použito barvení

izolovány

dělících se buněk v myši pomocí BrDU, asi
50% obarvených buněk jsou
granulární

(Vescovi et al.1999). Byly použity pro vytvoření
klonálních buněčných linií kmenových buněk

neurony gyrus dentatus a 15 % jsou gliové
buňky (Shihabuddin et al. 1999).

centrálního nervového systému. Na základě
imunodetekce specifických markerů byla

Barvení dělících se buněk bylo použito i u
živých lidí. Se souhlasem rodiny byl pacientům

zjištěna
jejich
diferenciace
v neurony,
oligodendrocyty a astrocyty in vitro. In vivo po

trpícím smrtelnou formou rakoviny injikován

transplantaci do potkaního mozku se vyvíjely

roztok BrDU těsně před smrtí. Při pitvě mozku
bylo v oblasti hipokampu nalezeno mnoho

v buňky podobné neuronům a gliím.
Tyto buňky jsou tedy také používány pro
různé funkční studie in vitro i in vivo. Na rozdíl

obarvených buněk i u velmi starých pacientů,
což ukazuje, že tvorba nových neuronů

Neurální kmenové buňky v mozku savčího
jsou soustředěny v sedmi hlavních

z 10

týdenního

lidského

plodu

od embryonálních buněk jsou už částečně

přetrvává zřejmě po celý život (Ericsson et al.
1998).

diferencované v přirozených podmínkách a
nasměrované jedním vývojovým směrem.
Přesto se in vitro dobře množí a zůstavají ve
svém diferenciačním stadiu. Imunodetekcí bylo
zjištěno, že buňky izolované z fetálního mozku
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nesou nestin – marker neurálních kmenových

postischemické

buněk.

buněčného objemu, výlev vápníkových iontů a

1.3. Obnova poškození nervového
systému pomocí kmenových buněk

kyslíkových radikálů. To vše vede k masivní
nekróze a apoptóze v místě poškození.

dalšího poškození nervové tkáně. Často se
používají například antikoagulační preparáty,

populaci. Například, na 100 000 osob připadá
ročně 200 mozkových příhod. Protože se toto

které

spolu se stárnutím celé lidské populace se
bude zvyšovat i absolutní číslo, které udává

excitotoxických
aminokyselin,
blokátory
vápníkových
kanálů,
trofické
faktory

typem

s neuroprotektivním
účinkem
a
antiapoptotické molekuly, kterými jsou například

globální a regionální (lokální) ischémie.
Globální ischémie nastává nejčastěji po

inhibitory kaspáz. Ovšem i kdyby tyto terapie
byly účinné, nebyly by schopny opravit již

zástavách krevního oběhu, hypotenzi při
šokových stavech, po úrazech nebo arytmiích.
k nedostatečnému

a

inhibitory kyslíkových radikálů, antagonisty

poškození nervového systému je mozková
ischémie. Můžeme rozlišit dva základní typy –

tedy

trombu

v oblasti ischémie. Experimentální
terapie
prováděné na zvířatech využívají například

svázáno s vyšším věkem. Častým případem
jsou i mozková poškození v dětském i

Dochází

odstranění

terapií, který je založen na nových informacích
o molekulárních mechanismech buněčné smrti

počet mozkových poškození. Ovšem četnost
výskytu mozkového poškození není zcela

Nejčastějším

napomáhají

zprůchodnění cévy. Ovšem efektivní terapie
stále chybí. Probíhá intenzivní výzkum nových

číslo s věkem zvyšuje, je pravděpodobné, že

období.

zvětšování

Současná
léčba
poškození
mozku
ischemií se především snaží o zamezení

Poškození nervového systému je jednou
z nejčastějších příčin úmrtí v současné lidské

perinatálním

depolarizace,

vzniklé poškození.
Skutečnou možnost regenerace nervového
systému přináší zřejmě až poslední výzkum,

krevnímu

zásobení celé mozkové oblasti. Rozsah
postižení záleží na řadě různých okolností:

který zahrnuje objev potenciálu kmenových
buněk v dospělém mozku. Ty mohou dávat

délce trvání ischemické epizody, stavu cév,
věku postiženého nebo jeho tělesné teplotě

vznik neuronům a podpůrným buňkám a
nahrazovat
tak
buňky
odumřelé
po

(například podchlazení při tonutí vede k
menšímu rozsahu poškození).

ischemickém stresu. Ukazuje se, že pro
obnovení funkčnosti oblasti, která byla
poškozena mozkovou ischemií stačí obnovit

Lokální ischémie (mozkový infarkt) je
způsobena poruchou v prokrvení určité menší
oblasti v mozku. Příčinami mozkových infarktů

jen asi 10% z původního počtu buněk (Kook in
Park 2000).

bývají cévní změny (atherosklerosa, postižení
endothelu, traumata, angiopatie často spojené
s trombózou) nebo stavy spojené s
trombembolickým uzávěrem cévy. V úvahu též

1.4. Markery kmenových buněk

připadá

Specifické proteiny pokrývají povrch každé
buňky v těle. Jsou to často receptory, které

tuková

embolie,

trombóza

pulmonálních vén, cizí tělesa nebo vzduch.
Ischémie se nemusí vyskytovat jen v oblasti

mají schopnost selektivního vázání nějaké
molekuly nebo schopnost adheze na jiný

mozku, ale časté jsou i míšní ischémie.
Mozková ischémie má za následek takové

receptor. Existuje mnoho různých typů
receptorů lišících se strukturou a afinitou

jevy jako jsou šířící se depresní vlny (tj, vlna
vysoké koncentrace K+ - až 70 mM K+ -, která
se

šíří

mozkem),

zvýšené

k dané signální molekule. Normálně slouží
tyto receptory a molekuly k přenosu informací
od jiných buněk a k vykonávání mnoha funkcí

koncentrace

neurotransmiterů v mezibuněčném prostoru,
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v těle. Markery kmenových buněk mohou být
právě tyto receptory. Každý buněčný typ má
určitou kombinaci receptorů na svém povrchu,
které umožňují odlišení od ostatních druhů
buněk. Pokud se na molekulu, kterou váže
nějaký receptor, naváže fluorescenční značka,
je možné pod fluorescenčním mikroskopem
buňky nesoucí daný receptor rozlišit.
Ovšem nejen povrchové struktury mohou
být fluorescenčně značeny. Po permeabilizaci
membrány je možné pomocí protilátek, označit
i nějakou vnitrobuněčnou strukturu. Tyto
protilátky mohou
být
přímo
opatřeny
fluorescenční molekulou, nebo se proti těmto
primárním protilátkám vytvoří sekundární
protilátky nesoucí zdroj fluorescence.
Při použití fluorescenčního značení je
možno pro identifikaci kmenových buněk
použít například metodu FACS. Tato technika
umožňuje roztřídit vzácné kmenové buňky od
milionů jiných buněk. Suspenze fluorescenčně
označených buněk je tlačena do úzké trysky,
takže buňky musí procházet jedna za druhou.
Po průchodu tryskou buňky procházejí
laserovým paprskem a elektrickým polem.
Fluorescenčně označené buňky jsou nabity
negativně, ostatní pozitivně. Náboj tedy
umožňuje třídění buněk v magnetickém poli.
Jiná možnost pro rozlišení kmenových
buněk je využití genetického inženýrství. Do
buněk byl vložen zelený fluorescenční protein
(GFP). Může být spojen s různými geny, a
proto exprimován v různých vývojových stadií
buňky, proto je možné využít tuto techniku při
třídění buněk pomocí FACS, ale hlavně to
umožňuje i sledování a rozpoznání buněk po
transplantaci do nervové tkáně.
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Tabulka 1. Charakteristické markery embryonálních kmenových buněk, progenitorů a zralých nervových buněk

Oct-4
SSEA-1
(stage-specific embryonic antigen-1)
Typické markery
kmenových buněk

SSEA-3
(stage-specific embryonic antigen-3)

Transkripční faktor, DNA vázající protein
charakteristický pro totipotentní embryonální
kmenové buňky
Membránový glykolipid charakteristický pro
nediferencované myší kmenové buňky
Membránový glykolipid charakteristický pro
nediferencované lidské kmenové buňky

Membránový glykolipid charakteristický pro
SSEA-4
nediferencované lidské kmenové buňky
(stage- specific embryonic antigen-4)
Typické markery
nervových progenitorů

Nestin

Intermediální filamentum typické pro kmenové buňky
CNS, později je nahrazen neurofilamenty

PSA-NCAM (polysialic acid-neural
cell adhesion molecule):

Membránový adhezivní protein
Protein asociovaný s mikrotubuly, který se nalézá
v dentritech a těle neuronů

MAP-2 (microtubule associated
protein-2)

Typické markery
neuronů

Typické markery
astrocytů

βIII-tubulin

Mikrotubuly specifické pro neurony

NeuN (neuron-specific nuclear
protein)

DNA-vázající protein, nalézající se v jádře neuronů
v CNS i PNS

Synaptophysin

Integrální membránový protein malých synaptických
měchýřků v nervové tkáni a endokrinních žlázách

GFAP
(glial fibrillary acidic protein)

Intermediální filamentum specifické pro astrocyty

S100β
(the subunit of calcium binding
protein)
MOSP
(myelin - oligodendrocyte specific
protein)

Membránový protein asociovaný s cytoplasmatickými
mikrotubuly na membráně myelinizujících buněk v
CNS
Membránový glykolipid typický pro zralé
oligodendrocyty

O1
Typické markery
oligodendrocytů

Protein fungující jako neurotrofický faktor, který se
nachází převážně v astrocytech

O4

Neidentifikovaný antigen na povrchu progenitorů
oligodendrocytů

MPB
(myelin basic protein)

Protein podílející se na myelinizaci neuronových
axonů
Membránový proteoglykan oligodendrocytárních
progenitorů

NG 2
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2. Membránové vlastnosti buněk

unikající K+. Vnitřek buňky začíná být tedy
záporný vzhledem k vnějšku. Tento vznikající
potenciální rozdíl začne brzdit pohyb K+ iontů

Buněčná membrána je struktura složená
z dvojité vrstvy lipidů. Odděluje vnitřní
prostředí buňky od okolí. Ovšem tato separace

ven z buňky na základě Coulombova zákona,

není úplná. Existují látky, jejichž molekuly
volně prostupují membránou (například

se ustálí mezi dvěma různými koncentracemi

až se K+ přesun zastaví. Rozdíl potenciálů, jež
K+ na membráně propustné jen pro draslík se

alkohol, NO, O2, CO2). Dále se v okolí buňky
mohou vyskytovat molekuly, které do buňky za
normálních

podmínek

vstupovat

nazývá rovnovážný potenciál pro K+ a je
vyjádřen
Nernstovou rovnicí. Pomocí této
rovnice je možné vypočítat rovnovážný

nikdy

nemohu. Poslední skupina látek sice
samovolně membránou neprochází, ale přesto

potenciál pro všechny ionty, pokud by pro ně
byla membrána prostupná. Ovšem propustnost

se v buňce nalézají. Jejich přenos do buňky je
umožněn speciálními proteinovými molekulami

jednotlivých iontů je velmi odlišná, a proto se
výsledný membránový potenciál musí stanovit
pomocí Goldman-Hodgkin-Katzovy rovnice,

přítomnými v buněčné membráně. Tyto
přenašeče nebo kanály zprostředkovávají

která bere v úvahu i poměrné propustnosti
iontů. Jednotkou výsledného membránového

přenos i elektricky nabitých částic – aniontů a
kationtů. Nestejná propustnost membrány pro
jednotlivé ionty se velmi výrazně podílí na jevu,

potenciálu jsou milivolty (mV)
Klidový membránový potenciál závisí na

který se označuje jako membránový potenciál.
Ten spolu s odporem celé membrány a její
kapacitou můžeme zahrnout pod
pasivní membránové vlastnosti buňky.

buněčném typu a pohybuje se od -20 do 200mV.

pojem

Kapacita membrány
Tato veličina je přímo úměrná velikosti

2.1. Pasivní membránové vlastnosti

povrchu buňky. Tenká buněčná membrána
(7nm) je výborné dielektrikum a chová se jako

Membránový potenciál

kondensátor. Je schopna vázat určitý náboj a

Nestejnoměrná distribuce iontů na obou
stranách membrány generuje měřitelné napětí.

měnit ho (nabíjet se či vybíjet) při aplikaci
elektrického pulsu. Proto puls nastupuje i končí

V extracelulárním prostoru převládají sodné
kationty (Na+), pro které je membrána v klidu

oblou křivkou, exponenciálou. Jednotkou
membránové kapacity jsou farady (F), buňky

téměř nepropustná, a chloridové anionty (Cl-)

mají kapacitu v řádech pikofaradů (pF).

s poměrně volnou prostupností. Intracelulární
prostor obsahuje převážně draslíkové kationty

Vstupní odpor membrány

(K+) s dobrou prostupností membránou a dále
nitrobuněčné

anionty

(např.

aminokyseliny,

kreatinfosfát

Protože je membrána pro elektricky nabité
částice neprostupná je odpor membrány přímo

ATP,

atd.),

které

ionty mají

úměrný
množství,
stavu
a
sestavě
proteinových kanálů a přenašečů přítomných

tedy tendenci k difúznímu pohybu do místa
nízké koncentrace, tj. ven z buňky. Jakmile se

v membráně. Vstupní odpor se skládá
z odporu membrány i cytoplasmy. Jeho

membránou procházet nemohou.

kladné

K+

draslíkovými

ionty

počnou

kanály

ven

K+

jednotkou jsou ohmy – obecně je velmi malý u

pohybovat
po

gliových buněk (20-100 Mohmů) a značný na
membráně neuronu (250-600 Mohmů).

svém

koncentračním spádu, vzniká rozdíl nábojů
mezi oběma stranami membrány, neboť
komplementární A- nemohou provázet z buňky
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Vodivost membrány
Vodivost

2.2.1. Napětím řízené iontové kanály.

membrány

je

převrácenou

Na+ kanály

hodnotou odporu membrány. Jednotkou
vodivosti je siemens (S). Membránová vodivost

Na+ kanály se skládají z jedné velké alfapodjednotky ( 260 KDa) a ze dvou menších β1

buněk je udávána v řádech pikosiemensů (pS).

a β2 (36 a 33 KDa). Alfa-podjednotka je dlouhý
polypeptid ( 2 000 aminokyselin) se čtyřmi

Časová konstanta τ

téměř identickými doménami. Každá doména
má 6 membránových průniků S1-S6 a P

Buněčná membrána se nabíjí s určitou
rychlostí při aplikaci pravoúhlého pulsu, jejímž

smyčku. Oblast S4 a P smyčka mají
mimořádný význam pro činnost kanálu: S4

vyjádřením je tzv. časová konstanta τ. Proto se
napěťová forma pulsu mění z pravoúhlé na

obsahuje pozitivní náboje ( na každé třetí

postupně rostoucí po zapnutí pulsu a klesající
po jeho vypnutí. Toto nabíjení buněčného

aminokyselině, což je většinou arginin), které
fungují jako senzor při změnách elektrického

kondensátoru
zkresluje
(zpomaluje
a
zmenšuje) velmi rychlé pulsy, jakými jsou

pole a otevírají kanál. Každý pozitivní náboj
segmentu S4 je v klidu stabilizován negativním

akční

nábojem sousední části helixu. Při depolarizaci
vede snížení negativního náboje uvnitř buňky k

a

často

i

synaptické

potenciály.

Jednotkou časové konstanty jsou milisekundy.

šroubovitému
Délková konstanta lambda λ

pohybu

pozitivních

nábojů

Udává, kam až může dospět pasivně, bez

oblasti S4. Pohyb se zastaví, když pozitivní
náboje v S4 jsou opět v protipoloze s

zesílení, signál podél neurálního axonu či
svalového vlákna. Vždy dochází při šíření k

následujícími sousedními negativními náboji a
kanál je stabilizován v nové konformaci. Pohyb

poklesu až vymizení a proto se hovoří o šíření

nábojů této oblasti je měřitelný jako slabý

signálu s úbytkem, dekrementem. Část proudu
postupně uniká z vnitřku buňky membránou

vrátkovací proud.
Základní Na+ proudy:

ven a stále méně se ho tedy šíří vnitřkem
axonu dále. Důvodem je špatná isolační

INa,t = transient, přechodný. Rychle se
aktivující a inaktivující. Má význam jako základ

schopnost membrány, způsobená přítomností
různých iontových kanálů v membráně.
Jednotkou délkové konstanty jsou mm.

akčních potenciálů
INa,p = persistent, dlouho otevřený, je

2.2. Aktivní membránové vlastnosti

podstatou trvalejší depolarizace a spouštění
salev akčních potenciálů.

Některé membránové vlastnosti buněk se
ovšem mění v závislosti na změně okolních

a anestetik například tetrodotoxinem (jed
z ryby fugu), sagitoxinem, batrachotoxinem.

podmínek a jsou podstatou buněčné
dráždivosti. Jednu z nejdůležitějších
rolí

Ca2+kanály

přitom hrají
několika
aktivace

Na+ kanály lze blokovat celou řadou toxinů

Regulují mnoho intracelulárních dějů.
V cytoplazmě
buněk
je
velmi
nízká

iontové kanály. Dělí se do

kategorií podle způsobu jejich
– ionotropní řízené napětím,

koncentrace Ca2+ a proto buňky na každou

chemicky, mechanicky nebo regulované Gproteiny a metabotropní napojené na G-

menší změnu koncentrace vápníkových iontů

proteiny,

cytoplazmy
vstupovat
z intracelulárních
kompartmentů (mitochondrie, endoplasmatické

působící

přes

sekundární

citlivě reagují. Vápníkové ionty mohou do

posly

(cAMP,Ca2+,IP3)

retikulum) nebo z extracelulárního prostředí.
LVA (low voltage activated), LT (low
threshold,
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nízkoprahový)

čili

T

(transient,

přechodný) typ, který se aktivuje při mírné
depolarizaci buněk s vysokým

a) Zpožděné vně usměrňující napěťově

klidovým

závislé draslíkové kanály (delayed outward

membránovým potenciálem. Vodivost 8-9 pS.
Je základem pacemakerové, rytmus určující

rectifiers) KDR se blokují tetraetylamoniem
(TEA) a 4-AP (4-aminopyridinem) a jsou

aktivity akčního potenciálu v mozku a srdci.
Rychle se inaktivuje (desítky ms).

typické pro buňky s nízkým
membránovým
potenciálem.

HVA (high voltage activated) typ,
aktivovaný výrazným poklesem klidového

jednotlivých kanálů je 7 až 20 pS. Při
depolarizaci reagují opožděně.

membránového potenciálu. Má 3 podtypy:

b) K+ kanály rychlého přechodného

a) L-typ (long), 20-25 pS. Aktivuje se
silnou depolarizací neuronů s nízkým klidovým

proudu z buňky (fast transient outward

membránovým potenciálem, především na
jejich tělech a bázi výběžků. Málo se inaktivuje,

rychle
aktivují
depolarizací
lehce
hyperpolarizovaných buněk během 10 ms a

počet je značný na membráně srdečních
buněk, kde nese plató akčního potenciálu, v

inaktivují se během 1 s. Jsou blokovány 4aminopyridinem (4-AP) a TEA.

neuronech

c) Dovnitř usměrňující draslíkové kanály
(fast inward rectifying current) KIR vytvářejí

je

zastoupen

poměrně

klidovým
Vodivost

current). Tyto tzv. A-type kanály (KA) se

řídce.

Blokován je nifedipinem.
b) N-typ (neuronový), 13 pS. Je častý na

zřejmě klidový membránový potenciál tím, že

synaptických zakončeních, zřejmě přispívá k
uvolňování neuropřenašeče. Je ω-conotoxin

umožňují tok K+ ven z buňky; na rozdíl od
předchozích se otevírají při negativních

senzitivní.
c) P-typ (v Purkyňových buňkách a

hodnotách
klidového
membránového
potenciálu. Vodivost jednotlivých kanálů je

nervových zakončeních sépie) je

45 až 105pS. Jsou extracelulárně blokovány

citlivý na

agatoxin. Je velmi málo prozkoumaný.

1 mM CsCl.
d) Vápníkem stimulované K+ kanály KCa

K+ kanály
klidového

s vysokou vodivostí 100-200 pS jsou
fyziologicky velmi významné v řadě typů

membránového potenciálu, zkracují akční
potenciály a ukončují opakovanou aktivitu.

buněk. Aktivují se kombinací depolarizace a

Přispívají

k udržování

zvýšeného intracelulárního Ca2+. Hrají roli
při

1) K+ kanály, které se neaktivují v průběhu

akčního

kanály. Způsobují pomalou následnou
hyperpolarizaci po sérii akčních potenciálů.
Jsou blokovány například apaminem.

klidových membránových potenciálů při
intenzívní depolarizaci. Fyziologicky významný

Všechny typy draslíkových proudů jsou
nespecificky blokovány bariem.

typ je řízený ATP. Otevírá se v nepřítomnosti

2) Inaktivující se

sérií

membránový potenciál nad práh pro Na+

prakticky stále otevřeny.Jejich vodivost je od
několika pS do 150 pS. Slouží pro vyrovnávání

K+

ukončení

otevřením těchto kanálů stoupá klidový

jsou na úrovni klidových membránových
potenciálů otevřeny málo, při depolarizaci jsou

buňku

a

potenciálu, kdy roste v neuronech Ca2+, a

depolarizačních a hyperpolarizačních pulsů,

ATP. Dočasně hyperpolarizuje
nedostatku energie (anoxie).

vzniku

při

Cl- kanály
Mají negativní rovnovážný potenciál a
proto většinou tlumí excitace. Existují i

kanály mají několik

napěťově závislé Cl- kanály, ale převažují

typů, které regulují salvy akčního potenciálu a
vedou k následné hyperpolarizaci.

chemicky řízené.
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2.2.2. Chemicky řízené iontové kanály

podjednotkami.

Vodivost

se

pohybuje

v desítkách pikosiemensů.
Acetylcholinové receptory nikotinového typu
(nAChRs)

Ukazuje se, že GABA receptory mají vedle
inhibiční funkce i význam při regulaci vývoje

Tyto ligandem (acetylcholinem) řízené
iontové kanály mají většinou 5 podjednotek a

neurálních progenitorů. GABA receptory se
nacházejí v neurálních progenitorech i před

obecně se liší od napětím řízených a jiných
kanálů svou strukturou. Existují dvě základní

vytvořením synapsí a mají mnoho funkcí.
Zprostředkovávají
například
zvýšení

skupiny - svalové nAChRs a nervové nAChRs,

intracelulárního Ca2+, který zřejmě reguluje

které se nacházejí v mozku a autonomních
gangliích. Svalové nAChRs se nacházejí

proliferaci, migraci, diferenciaci, růst neuritů a

především na
nervosvalového

progenitorů. (Jelitai et al. 2004)

formaci a stabilizaci synapsí u neurálních

postsynaptické membráně
spojení kosterních svalů

obratlovců a na homologních synapsích
elektrických orgánů parejnoků. Zajišťují

2.2.3. Mechanicky řízené iontové kanály

průchod sodných a draselných iontů.

Velmi
významná skupina těchto
mechano-sensitivních kanálů zprostředkovává

Nervové nAChRs se nacházejí v CNS na
postsynaptické
membráně
cholinergních

ve smyslové fyziologii vjemy jako je hmat,

synapsí. Jejich fyziologicky významnou
vlastností je propustnost i pro Ca2+ ionty.

sluch, poloha a rovnováha, stejně jako
proprioceptivní signalizace v baroreceptorech

Glutamátové receptory

a
objemových
receptorech,
řídících
prostřednictvím mozkových center aktivitu

NMDA receptory

sympatiku a sekreci různých hormonů pro

Jsou
aktivovány
NMDA
kyselinou,
maximální vodivost mají asi 45pS a ta trvá jen

regulaci krevního tlaku a iontové rovnováhy
krevních tekutin.

několik milisekund. V přítomnosti glycinu se
otevírají snáze. Při normálních záporných

Natažení buněčné membrány přímo
mechanicky otevírá iontový kanál pomocí

hodnotách
klidového
membránového
potenciálu se kanál otevírá velmi málo, protože

molekulárních strun napojených na cytoskelet.
Například při vychýlení vlásků specifických

je blokován Mg2+. Tato blokace je odstraněna

receptorů

předchozí depolarizací membrány. Dobře jimi
procházejí Na+, K+ a Ca2+, což znamená, že

otevření mechanicky řízených iontových
kanálů pro draslík, což vede následně ke

při aktivaci probíhá nejen depolarizace, ale i

změně membránového potenciálu.

vtok

značného

Ca2+ (nese

množství

až

G-proteiny

Vyznačují se nízkou vodivostí jen několik
desenzitizují. Proud je u otevřeného kanálu
nesen pouze

a

(Cs+),

dvojmocné

regulovat

iontové

poslech (cAMP, Ca2+, IP3). Je to pomalá
odpověď
zprostředkovaná
defosforylací proteinů.

Jsou to chemicky řízené Cl- kanály na
inhibičních synapsích v CNS. Jsou tvořeny
s2

mohou

Nepřímá regulace je závislá na druhých

GABA a glycinové receptory

pentamery

k

ovlivňovat Ca2+ a K+ kanály například v srdci
nebo hladké svalovině.

kationty ani neprocházejí, ani neblokují.

zřejmě

dojde

kanály přímo, bez přítomnosti druhých poslů.
Tato regulace je středně rychlá a může

pS, Nemají Mg2+ závislost a velmi pomalu se
K+

aparátu

2.2.4. Iontové kanály řízené G-proteiny

10%proudu).
Non-NMDA receptory (AMPA)

Na+

vestibulárního

až

4

různými
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fosforylací

a

Mezi neuropřenašeče ovlivňující iontové

vlastností vykazují zřejmě buňky nervového

kanály závislé na G proteinech patří například

systému.

noradrenalin, dopamin, serotonin, acetylcholin.
(Vyskočil 2002, Syková 1995)

2.4.1. Membránové vlastnosti neuronů.

2.3. Metoda patch clamp (terčíkový
zámek)
Všechny výše popsané membránové
vlastnosti jsou snadno měřitelné metodou
nazývanou

patch

clamp

(terčíkový

zámek). Tuto metodu vynalezli na
počátku osmdesátých let 20.století Erwin

Neurony jsou buňky specializované na
přenos
signálů,
proto
charakteristické elektrické

mají

velmi
vlastnosti

membrány. Na jejich membráně se vyskytuje
Obrázek 3. Záznam metodou patch clamp typických
proudů neuronu v průběhu
depolarizačních pulsů

hyperpolarizačních

a

Neher a Bert Sackmann a v roce 1991 za ni
dostali Nobelovu cenu.
Jemnou skleněnou mikroelektrodou
s odporem několika megaohmů, připojenou
k citlivému měřícímu zařízení je možné
přiblížit se k buňce a měřit její
elektrofyziologické pasivní i aktivní vlastnosti.
To umožňuje následně i snadnou
identifikaci a charakterizaci jednotlivých
buněk.

Známe-li

typické

0.5nA

membránové

vlastnosti i různých prekurzorů nervových
buněk,
můžeme
sledovat
postup

10m
s
například nápadně hodně napěťově závislých

diferenciace a jejich vývoj. Metoda patch
clampu může být využívaná pro měření
membránových vlastností buněk in vitro nebo
buněk

přítomných

v akutních

Na+

kanálů.

Právě

tyto

kanály

jsou

spoluodpovědné za vznik a šíření akčních
potenciálů, kterými se mohou signály přenášet.

mozkových

řezech (in situ).

Podstatou akčního potenciálu je depolarizace
membrány neuronu nejčastěji v místě, kde

Pomocí imunofluorescenčního barvení se
mohou relativně snadno identifikovat jednotlivé

vystupuje axon z jeho těla v tzv. iniciálním

buněčné typy například po transplantaci do
tkáně. Ovšem ukazuje se, že buňka vykazující

segmentu. Napětím aktivované sodné kanály
se otevřou a Na+ ionty masivně vstoupí do

všechny typické znaky nějakého buněčného
typu nemusí mít funkční charakteristiky daného

buňky, což vede k depolarizaci membrány až
do kladných hodnot. Tato depolarizace aktivuje

buněčného typu. Takže metodou patch clampu

sousední sodné kanály a tato depolarizační
vlna se šíří po celé délce axonu. Protože se

se například ověřuje, zda se buňky vyvíjejí
správně i z funkčního hlediska.

2.4. Membránové vlastnosti
nervového systému

sodné kanály samovolně i přes přetrvávající
depolarizaci inaktivují, akční potenciál se může
šířit jen jedním směrem. Na následné

buněk

repolarizaci

neuronu

se

podílí

převážně

napětím aktivované draslíkové kanály (KA,
Každý

buněčný

typ

nacházející

se

KDR), které umožňují rychlý výstup draslíku

v organismu má charakteristické membránové
vlastnosti. Nejpestřejší paletu membránových

z buňky

a

její

membránovému
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návrat

ke

potenciálu.

klidovému
Membrána

neuronů má relativně velký odpor (například

sodné kanály (Sontheimer et al. 1992; Chvátal

neurony z oblasti hipokampu mají asi 300

et al.1999).

MOhm) i kapacitu (42,3 pF). Membránový
potenciál se pohybuje okolo hodnoty -60mV.

2.4.3.

Membránové

vlastnosti

oligodendrocytů
2.4.2. Membránové vlastnosti astrocytů
Hlavní funkcí oligodendrocytů v CNS je
obalovat svými myelinizovanými výběžky

Astrocyty jsou buňky specializované na
mechanickou

a

metabolickou

axony neuronů a významným způsobem tak

podporu

neuronů. Jejich charakteristické membránové
vlastnosti jsou hlavně malý membránový odpor
(do 100 MOhm), membránový potenciál se
pohybuje mezi -20 a -100 mV, vysoká

Obrázek 5. Záznam metodou patch clamp typických
proudů oligodendrocytu v průběhu hyperpolarizačních a
depolarizačních pulsů

prostupnost pro draslíkové ionty (pufrují jejich
koncentraci v okolí neuronů) a neschopnost
generovat akční potenciály.
Dospělé astrocyty se mohou rozdělit do
dvou skupin. Jedna skupina astrocytů má
velkou pasivní vodivost pro draslík během
depolarizačních a hyperpolarizačních pulsů a
mají KIR proudy. Označují se jako pasivní
astrocyty. Druhá skupina se označuje jako

250pA
10ms

komplexní astrocyty a vykazuje sodné proudy i
draslíkové proudy (KDR, KA, KIR) (Isokawa et

urychlovat

al. 2005).

vedení

akčního

Membránový potenciál se
Obrázek 4. Záznam metodou patch clamp typických hodnoty -60 mV, odpor je
Jejich
proudů
pasivního
astrocytu
v průběhu MOhmy.
membránovým rysem jsou
hyperpolarizačních a depolarizačních pulsů

potenciálu.

pohybuje okolo
mezi 200 a 350
charakteristickým
pasivní klesající

draslíkové proudy v průběhu depolarizace
a hyperpolarizace a hlavně prostupnost
membrány

pro

draslíkové

ionty

po

ukončení změn membránového potenciálu
tzv. tail currents.
Prekurzory
oligodendrocytů
mají
stejné napětím aktivovatelné draslíkové
kanály jako prekurzory astrocytů, nemají
však sodné proudy (Chvátal et al. 1999)

Prekurzory astrocytů mají na membráně
přítomné napětím aktivovatelné draslíkové
kanály – dovnitř usměrňující (KIR) , opožděně
usměrňující
(KDR)
a
kanály
rychlého
přechodného proudu (KA). Vykazují často i
napětím aktivovanou vodivost pro sodné
kationty – mají tedy i napětím aktivovatelné
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3.

Vlastnosti

dosaženo už po 5 dnech po adhezi na povrch

embryonálních

misky.

kmenových buněk v průběhu in
vitro diferenciace

3.1.
Membránové
nediferencovaných
kmenových buněk

Studií, které se zabývají funkčnímí
vlastnostmi nervových buněk získaných z
embryonálních kmenových buněk v poslední

Nejčastějšími morfologickými strukturami

době rychle přibývá. Ukazuje se, že i za
podmínek poměrně odlišných od původního
embryonálního prostředí, tedy in vitro, může
poměrně

efektivně

probíhat

charakteristiky
embryonálních

buněk na samém počátku diferenciace jsou
menší, plochá těla bez výběžků. Pokud je
diferenciace směřována v nervové buňky, tak

diferenciace

jsou v těchto buňkách pomocí imunodetekce
zjistitelné nestin, N-CAM (neuronal cell-

embryonálních
kmenových
buněk
ve
specializované buněčné typy. Nepracuje se jen

adhesion molekule), SSEA-3 (stage- specific
embryonic antigen-3), SSEA-4 (stage-specific

s embryonálními buňkami, které byly získány z
myší, potkanů nebo z primátů, ale stále
dostupnější
lidské
embryonální
buňky

embryonic
antigen-4)
nediferencovaných nervových

představují
vhodný výzkumný materiál.
Samotné embryonální kmenové buňky mají jen

-markery
progenitorů.

Obarvení pomocí BRdU odhaluje, že se tyto
buňky v tomto stadiu ještě masivně dělí.
Embryonální kmenové buňky v raných

omezenou diferenciační schopnost a proto je
nutné je různými kombinacemi růstových

stádií diferenciace vykazují následující membránové vlastnosti. Kapacita membrány bývá

faktorů směrovat k diferenciaci v požadovaný
buněčný typ.
Pro řízenou diferenciaci do nervových

poměrně malá (přibližně 17pF), odpor
membrány se blíží 1 GOhmu. Membránový

buněk je vyvinuto několik protokolů a směsí
růstových faktorů. Ovšem v současné době se

potenciál je poměrně nízký – 32mV. Mají
všechny typy napětím ovládaných draselných
kanálů. Ovšem existují i studie, ve kterých se

liší jen v detailech. Obecně se EK buňky
nechají volně růst v mediu, ve kterém vytvoří

neprokázala
přítomnost
KDR
a
KA
v nediferencovaných buňkách (Feldman et al.

embryonální tělíska. Po určité době jsou
trypsinizovány a přeneseny do Petriho misek
opatřených určitou povrchovou úpravou

1996). Nebyla prokázána přítomnost sodných
proudů a tedy nemají na membráně zřejmě

(polylysin, polyornithin, lamilin, želatin), které
umožňují přisednutí buněk na jejich povrch.

ani odpovídající sodné kanály, to platí i o
napětím ovládaných vápníkových kanálech
(Piper et al. 2000).

Pak se přidají do kultivačních misek růstové
faktory (nejčastěji EGF (epidermal growth
factor), bFGF (basic fibroblast growth factor),

3.2.
Membránové
diferencovaných
kmenových buněk

NGF (neuronal growth factor). Růstové faktory
jsou většinou malé proteiny, které se váží na
receptory cílových buněk a ovlivňují jejich růst
a diferenciaci. V polovině devadesátých let

Po

20.století se jako hlavní a téměř jediný
diferenciační faktor používala kyselina retinová

několik

dnech

charakteristiky
embryonálních

v podmínkách

podporujících diferenciaci v buňky s neurálním
fenotypem jsou rozpoznatelné jednotlivé
buněčné typy nervových buněk. Některé buňky

(RA) (Strubinget al. 1995, Bain et al.1995). Po
několika dnech se EK buňky po tomto procesu
diferencují v buňky připomínající neurony,

jsou barvitelné na βIII- tubulin a MAP2- typické
markery neuronů. Naopak přestávají být

astrocyty a vzácněji i oligodendrocyty.
Základních neuronových znaků je často

20

barvitelné na nestin a není prokazatelné dělení

vlastnosti specializovaných buněk. Z mnoha

těchto buněk pomocí BrDU.

studiií provedených za účelem zjištění elektro-

Kapacita jejich membrány je výrazně větší
než u buněk nediferencovaných a pohybuje se

fyziologických vlastností vyplývá, že se tyto
buňky mohou pomocí poměrně jednoduchých

okolo 30 pF. Toto zvětšení souvisí se
zvětšením povrchu buňky hlavně díky tvorbě

diferenciačních protokolů přimět k vývoji
v konkrétní buněčné typy – neurony, astrocyty i

mnoha výběžků. Odpor membrány se po
několika dnech naopak snižuje až na hodnotu

oligodendrocyty. Ovšem výsledky některých
jiných prací toto ne zcela potvrzují. Ukazuje se,

okolo 500 MOhm. Membránový potenciál

že vývoj typických neuronových markerů,

v průběhu diferenciace narůstá až k – 60mV
(Balasubramaniyan et al. 2004).

morfologických charakteristik a pasivních
membránových vlastností, je zřejmě řízen

Až na vzácné výjimky diferencované
buňky vykazují většinu typů napětím

stejnými faktory. Avšak exprese některých
iontových kanálů esenciálních pro plně zralé,

ovládaných draslíkových kanálů (KDR, KA, KIR).
Průměrná proudová hustota draslíkových

excitabilní neurony může být řízena odlišně
(Balasubramaniyan et al. 2004).

kanálů se pohybuje kolem 30 až 40 pA/pF.
Ve většině studií je prokázána přítomnost
sodných proudů. Ovšem jejich velikost a tím i

4.

tvořit i spontánní akční potenciály. Velikost
proudové hustoty sodných kanálů udávají 57

Na pomezí mezi in vitro a in vivo
prostředím
pro
diferenciaci
a
vývoj
embryonálních kmenových buněk se nacházejí
tkáňové řezy mozku, uchovávané v in vitro

až 125 pA/pF. ( Miles et al. 2004, Carpenter et
al. 2001). Naopak jiné studie přítomnost
akčních potenciálů nepotvrdily. Proudová

podmínkách. Prostředí v řezech, které jsou až

hustota sodných kanálů okolo 10pA/ pF není
zřejmě dostatečná pro spuštění akčního

400 μm široké, připomíná normální prostředí
mozkové tkáně více než podmínky in vitro a

potenciálu (Balasubramaniyan et al. 2004,
Piper et al. 2000).
dalších

iontových

přitom umožňuje relativně snadné pozorování
buněk při jejich migraci, maturaci a integraci.

kanálů

většinou řízených ligandem může být
ověřována několika metodami. Používá se

Benninger et al. (2003) implantovali na
takové tkáňové řezy embryonální kmenové

imunodetekce některých podjednotek těchto
kanálů nebo se zjišťuje reakce buňky na
přítomnost
daného
diferencované buňky

ligandu.
ve většině

buňky. Elektrofyziologicky i imunohistochemicky tyto buňky charakterizovali v průběhu 21

Protože
případů

dnů.
Na počátku vývoje měly tyto buňky
poměrně malou kapacitu membrány (Cm =

reagují na glutamát, GABU a acetylcholin, je
možné
předpokládat
přítomnost
membránových kanálů pro tyto ligandy. Někdy

13,2 pF), která se zvyšovala s postupující
diferenciací a 21. den dosáhla až 23,3 pF.

je ovšem potvrzená imunodetekcí přítomnost
určitých kanálových podjednotek, ale buňky

Membránový odpor se naopak v průběhu
vývoje snižoval z hodnoty 495 MOhm (5.den)

přesto nevykazují žádnou reakci po přidání
odpovídajícího agonisty.

na

a

vykazují

398

MOhmu

(21.den).

Membránový

potenciál se přibližoval stále k negativnějším
hodnotám až 21. den dosahoval hodnoty -50,3

Je zřejmé, že se embryonální kmenové
buňky in vitro po vhodné indukci skutečně
diferencují

embryonálních

kmenových buněk v tkáňových
řezech

schopnost tvořit akční potenciály jsou poměrně
odlišné. Někteří autoři potvrzují schopnost

Přítomnost

Vlastnosti

mV. Postupně s časem narůstaly i hodnoty

charakteristické

amplitud draslíkových proudů (KDR, KA, KIR).
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Některé buňky už po 5 dnech generovaly akční

transplantace EK buněk do živé mozkové

potenciály,

buněk

tkáně. Buňky se transplantují do několika

produkovalo i série akčních potenciálů.
Imunohistochemicky i elektrofyziologicky

živočišných druhů (myš, potkan,opice, kuře) a
do nervové tkáně v různých vývojových stadií

byla
zjišťována
přítomnost
ligandem
ovládaných iontových kanálů na buňkách

(embrya, postnatální a dospělí jedinci). Sleduje
se osud transplantovaných buněk v intaktní

diferencovaných z embryonálních kmenových
buněk. Imunodetekce prokázala AMPA, GABA

tkáni i po nějakém typu jejího poškození. Ve
většině případů je nutné podávat zvířatům

i

s transplantovanými buňkami formu imunosu-

NMDA

po

21

receptory

dnech

na

mnoho

jejich

membráně.

Funkční elektrofyziologická analýza potvrdila
excitační postsynaptické proudy (ESPC)

presiva pro utlumení
případného odhojení.

imunitní

reakce

a

zprostředkované AMPA receptory a inhibiční
postsynaptické proudy (IPSC) vyvolané GABA

Embryonální kmenové buňky se před
transplantací udržují in vitro. Většinou se pro

receptory. Příspěvek NMDA receptorů k EPSC
nebyl potvrzen.

účely transplantace prediferencují v buňky
odpovídající nervovým prekurzorům. Ukazuje

Neurony diferencované z embryonálních

se totiž, že neprediferencované embryonální

kmenových buněk příjímaly i vysílaly excitační i
inhibiční synapse.

kmenové buňky mají tendenci tvořit teratomy.

Výsledky těchto pokusů naznačily, že i
v podmínkách
poměrně
odlišných
od

5.1. Transplantace do embryí

podmínek v živé tkáni může probíhat
diferenciace, maturace a integrace kmenových

Převládající typem aplikace EK buněk je
transplantace do nervové tkáně v jejím

embryonálních buněk v buňky, které vykazují

embryonálním stadiu. EK buňky se injikují

funkční vlastnosti neuronů. Ovšem tkáňové
řezy používané v této studii obsahovaly oblasti

embryím potkana (E13~E16,5) v děloze
nejčastěji do komorového systému. Ukazuje

hipokampu s přetrvávající neurogenezí do
dospělosti. To může vytvářet prostředí , které

se, že tyto buňky mohou migrovat a přežívat
v mnoha
oblastech
mozku
(cortex,

částečně
podporuje
funkční
integraci
exogenních neuronů. Proto výsledky integrací

hipokampus,
amygdala,
thalamus,
hypothalamus, mesencephalon, čichový lalok,

do jiných oblastí mozku nemusí nutně být tak

septum, corpus calosum, pons, cerebelum)

úspěšné (Benninger et al. 2003; Scheffler et al.
2003).

(Muotri et al. 2005, Wernig et al. 2004). Mezi
přežívajícími buňkami byly rozlišeny buňky
s fenotypovými znaky neuronů, astrocytů a
vzácněji i oligodendrocytů.

5.
Vlastnosti
embryonálních
kmenových
buněk
po
transplantaci do nervové tkáně
Schopnost

embryonálních

Neuronům
podobné
buňky
nejčastějším
typem
nervových

jsou
buněk

nalezených po transplantaci. Imunodetekčně
byly zjištěny neuronální markery na těchto
buňkách – βIII-tubulin, MAP2, NeuN. Byly

kmenových

buněk diferencovat v konkrétní buněčný typ
byla úspěšně prokázána v in vitro studiích. Pro

rozlišeny
i
jednotlivé
typy
(glutamatergní,
GABAergní,

jejich potenciální budoucí využití při buněčných
terapiích je ale také velmi podstatná jejich

aminergní, serotinové) (Wernig 2004). Jejich
membránové vlastnosti byly následující.

diferenciace, schopnost přežívat a funkčně i

Membránový potenciál je udáván v rozmezí -

anatomicky se integrovat do nervové tkáně.
Pro ověření tohoto jejich potenciálu se provádí

55,2 až -72,3 mV. Odpor membrány se
pohybuje mezi 106 až 205 MOhmy. Důležitými
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neuronů
katechol

iontovými kanály na neuronech jsou sodné

Nejčastější modely poškození jsou okluze

kanály. Jejich přítomnost byla pomocí metody

mozkových artérií (model globální ischémie),

patch clamp potvrzena díky změřeným sodným
proudům. Velikost je 1000 pA až 1572 pA

léze pomocí 6-OHDA ( 6-hydroxydopamin)
(model Parkinsonismu) nebo fotochemická

(Wernig 2004, Muotri 2005). Ukazuje se, že
tyto hodnoty jsou dostatečné pro vznik akčních

léze (model lokální ischémie).
Při transplantaci do poškozené tkáně se

potenciálů i jejich sérií na membránách těchto
implantovaných buněk.

k běžným metodám jako je imunodetekce a
elektrofyziologické měření přidává i zkoumání

Imunodetekčně i pomocí metody patch

vlivu transplantovaných buněk na chování.

clamp byla potvrzena přítomnost GABA,
NMDA i AMPA receptorů. Byla prokázána i

Ukazuje se, že i v nepříznivém prostředí
několik dní po poškození tkáně mohou

tvorba a přijímání synapsí od hostitelských
neuronů.

embryonální kmenové buňky přežívat a
diferencovat se. Byla prokázána diferenciace

Gliové buňky (astrocyty i oligodendrocyty)
byly také imunodetekčně identifikovány mezi

v buňky připomínající neurony a barvitelné na
βIII-tubulin, i v buňky podobné astrocytům

implantovanými

s GFAP

buňkami.

Nebyly

však

(Kelly

et

al.

2004).

U

modelu

elektrofyziologicky charakterizovány (Brustle et
al. 1997; Eglund et al. 2002; Muotri et al. 2005;

Parkinsonovy choroby u potkanů ( 6-0HDA
léze) bylo prokázáno zřetelné zlepšení chování

Wernig et al. 2005).

po transplantaci embryonálních kmenových
buněk do mozku (Bjorklund et al. 2001, Inden

5.2. Transplantace
jedinců

do

dospělých

et al. 2005).

5.4. Model embryonálních kmenových
buněk

Tento typ aplikace je mnohem vzácnější.
Uchida et al. (2005) prováděl transplantaci
embryonálních nervových kmenových buněk

Jako model nervových

embryonálních

do striata 4 měsíčního potkana. Po 4 týdnech
byly v mozku identifikovány buňky podobné

kmenových buněk se často používají
imortalizované buněčné linie získané z různých

neuronům s kapacitou membrány 34,8 pF a
membránovým potenciálem – 58,3 ~-74,9 mV.

oblastí
mozku.
Buňky
mohou
být
imortalizované několika způsoby, nejběžnější

Tyto buňky byly schopné generovat série

způsob

akčních potenciálů a byla prokázána tvorba
excitačních i inhibičních synapsí (Uchida et al.

genetické informace do genomu buňky. Často
se využívají geny kódující onkogenní proteiny

2005).

(např. myc, neu, p53, adenovirový E1A). Takto
byly
vytvořeny
desítky
imortilizovaných

5.3. Transplantace
nervové tkáně

do

poškozené

imortilizace

spočívá

Přesto

postnatálního

myšího mozku a imortilizovaná vložením genu
v-myc) nebo linie označovaná jako NE-4C

Z hlediska potenciálního využívání EK
buněk při buněčných terapií je tento model
nejvhodnější.

vložení

buněčných linií.
Často využívanými buněčnými liniemi jsou
například C17-2 (získaná z

zřejmě

ve

derivovaná z předních mozkových váčků 9denního myšího embrya, které postrádalo

nebylo

publikováno mnoho prací na toto téma a práce
popisující membránové vlastnosti buněk

tumor supresorový gen p53 (Martinez-Serrano
1997).

v poškozené tkáni nebyly publikovány téměř
vůbec.
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Buněčná linie NE-4C

se vyskytující se buněčný typ, který je

In vitro se tyto buňky této linie množí a po

nalézaný v lézi, a mají membránový odpor –

přidání diferenciačního faktoru (kyseliny
retinové) diferencují v buňky s neuronálním

68 mV a odpor 128 Mohm (Anderova et al.
2006; Demeter et al. 2004).

charakterem. Imunodetekcí je zjistitelný po 3
dnech charakteristický marker neuronů – βIII-

Differenciace EK buněk in vivo
Bylo potvrzeno, že embryonální kmenové
buňky mohou po vhodné indukci in vitro

tubulin. Po 6 dnech diferenciace mají tyto
buňky membránový potenciál -40,6 mV a

diferencovat v téměř všechny buněčné typy

kapacitu membrány 55,7 pF. Membránový

v organismu. Diferenciace v nervové buňky by

odpor má hodnotu 812 MOhm. Dále mají

mohla být využitelná při buněčné terapii mnoha
nervových poruch a nemocí. Potenciál přežívat
a diferencovat se byl in vitro potvrzen. Ovšem

draslíkové proudy KDR, KA. Sodné proudy jsou
také měřitelné, ale jejich velikost je asi
třetinová oproti plně vyvinutým neuronům, a

nebylo

jasné,

zda

bude

tato

schopnost

uchována i po transplantaci do nervové tkáně,
in vivo.

neumožňuje vznik akčních potenciálů. Byla
zjištěna i přítomnost GABA receptorů na jejich

Mnoho prací potvrzuje, že po transplantaci

membráně.
Po transplantaci do nepoškozené nervové
tkáně je možné pozorovat jejich masivní

EK buněk do embryonálního mozku, probíhá
jejich další diferenciace, maturace a integrace

přežívání. Pomocí protilátek byly identifikovány
neuronové markery NeuN, Map2 a βIII-tubulin.

do nervových obvodů. Ovšem prostředí
embryonálního mozku je ve stadiu přirozeného

Tyto buňky mají většinou 2 výběžky a menší
oválná těla. Membránový potenciál se

vývoje (neurogeneze u potkana je ukončena
až těsně před porodem a synaptogeneze a

pohybuje kolem hodnoty -51,6 mV, kapacita

gliogeneze probíhá až do 3.postnatálního

membrány je 22,5 pF a membránový odpor
435 MOhm. Vykazují draslíkové proudy KDR,

týdne) a proto lze očekávat, že zde
implantované buňky mají příznivé prostředí

KA a sodné proudy INa. Vodivost těchto

podporující jejich vývoj.
Vnitřní prostředí dospělého mozku je

sodných kanálů je zřejmě dostatečná pro vznik

značně odlišné. Přirozená neurogeneze
probíhá jen v několika oblastech mozku, a

akčních potenciálů. Dále byly prokázány
specifické
markery
pro
astrocyty
i

proto není diferenciace a integrace EK buněk

oligodendrocyty.
Tyto buňky přežívají až pět týdnů po

zřejmě tak snadná. Přesto i při tomto typu
transplantace se EK buňky vyvíjejí a integrují

transplantaci do poškozené nervové tkáně.

do dospělých nervových obvodů.
Jestliže jsou výsledky předchozích typů

Opět diferencují v buňky podobné neuronům,
astrocytům a vzácněji i oligodendrocytům.

transplantací pozitivní, nabízí se možnost
testovat potenciál EK buněk i po transplantaci

Buňky s pozitivním barvením protilátkami proti
Neun, βIII-tubulinu připomínají neurony. Jejich

do

pasivní membránové vlastnosti popisuje
membránový odpor, který je -61,6 mV,

poškozené

nervové

tkáně.

Podmínky

v tomto prostředí jsou zřejmě pro přežívání EK
buněk nejextrémnější. Masivní poškození je

membránový odpor je rovný 460 MOhm a

nepříznivé
prokázáno,

kapacita je 35,1 pF. Mají draslíkové proudy
KDR a KA i sodíkové proudy INa, umožňující

pro přežívání buněk. Bylo
že velikost poškození přímo

koreluje s množstvím zánětlivých buněk. A
počet těchto buněk negativně ovlivňuje

tvorbu akčních potenciálů. Buňky nesoucí
makery astrocytů (GFAP, S100β) mají

přežívání

membránový
potenciál
-71,9
mV
a
membránový odpor je 144 MOhm. Třetí

transplantovaných

EK

buněk.

Zajímavá je také migrace transplantovaných
buněk do místa poranění. Reagují zřejmě na

skupinou buněk jsou oligodendrocyty, nejméně

chemoatraktanty uvolňované buňkami v místě
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zánětu.

Byla

prokázána

i

přítomnost

neurogeneze. Při poškození mozku se zvyšuje

chemotaktických receptorů CXCR na jejich

exprese

mnoha

růstových

faktorů.

membráně (Kelly et al. 2004). Ukazuje se tedy,
že při správném načasování transplantace –

Experimentální infuze těchto faktorů bFGF
(basic fibroblast growth factor), IGF-1 (insulin-

po ukončení první masivní zánětlivé reakcemají embryonální kmenové buňky potenciál

like growth factor), EGF (epidermal growth
factor), BNDF (brain derived neurotrofic factor)

v místě poranění přežívat, diferencovat,
integrovat se a přispívat ke zlepšení chování.

také zvyšuje neurogenezi. Poranění také může
aktivovat některé astrocyty, které následně
indukují a řídí migraci neuroblastů do místa
poranění.
Migrace
probíhá
strukturami
nápadně podobnými RMS. Třetím možným

6.
Vlastnosti
dospělých
kmenových buněk in vitro a in

spouštěčem jsou mikroglie v místě zánětu,
které mohou zřejmě produkovat také růstové

vivo.

faktory (Parent et al. 2003).
O

přítomnosti

dospělých

kmenových

buněk v dospělém mozku savců včetně
člověka se už dnes téměř nedá pochybovat.

6.1. Dospělé kmenové buňky in vitro

Nacházejí se v několika oblastech a mezi

Dospělé kmenové buňky byly izolovány
z dospělého mozku a následně in vitro

nejdůležitější z nich patří oblast hipokampu a
subventrikulární zóny.

kultivovány.

V oblasti hipokampu probíhá většina
proliferace v subgranulární zóně, která je na

Po

několika

dnech

se

diferencovaly v buňky exprimující neuronální i
gliové markery.

hranicích gyrus dentatus. Buňky, které zde

Buňky barvitelné na βIII-tubulin a NeuN

vznikají migrují jen na krátké vzdálenosti a
vyvíjejí se v neurony a astrocyty. Neurogeneze

byly zřejmě neurony. Jejich membránové
charakteristiky to potvrzovaly. Membránový

v hipokampu se zřejmě podílí na podpoře
paměti a učení.

potenciál se pohyboval kolem -49 mV a odpor
byl
653
MOhm.
Vykazovaly napětím

Subventrikulární zóna je další germinativní
zóna přetrvávající do dospělosti. Nervové

aktivované draselné proudy KDR a KA. Po

prekurzory pocházející z této oblasti migrují na

Buňky nesoucí typické markery glií měly i
membránové charakteristiky těchto buněk.

stimulaci generovaly i série akčních potenciálů.

dlouhé vzdálenosti až do čichového laloku.
Tato migrace probíhá skrze rostral migratory

Membránový

stream (RMS). Jednotlivé migrující nervové
prekurzory tvoří řetěz, který je obklopený

a

periglomerulární

měly

-68mV

a

membránový odpor 84 MOhm (Westerlund et
al. 2003).
In vitro byla prokázána i tvorba a přijímání

astrocyty, které tvoří jakýsi tunel navádějící
migrující buňky. Buňky pak diferencují
v granulární

potenciál

excitačních i inhibičních synapsí vzniklých

neurony

neuronů. Na jejich membráně byla potvrzena
přítomnost GABA a glutamátových receptorů

čichového laloku a podílejí se na čichovém
učení a rozpoznávání pachů.

(Hong-jun Song et al. 2002).

Míra neurogeneze je za normálních
podmínek poměrně malá, možná i proto

V

souvislosti

s existencí

neurogeneze

zůstávala dlouhou dobu neodhalena. Ukazuje
se ovšem, že se její rychlost za určitých

v dospělém mozku se kromě transplantací
kmenových buněk výzkum začíná také

podmínek může zvýšit. Například po různých

soustředit
na
indukci
endogenních
reparačních systémů. Bylo prokázáno, že nově

typech poranění
pozorováno
až

mozkové tkáně bylo
desetinásobné
zvýšení

vznikající buňky mají potenciál se funkčně
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integrovat do stávajících nervových obvodů.

neurogeneze

Neurogeneze je stimulována poraněním, ale

podáním růstových faktorů i po částečném

může

být

posílena

umělým

její rychlost a velikost není zřejmě dostatečná
pro nějakou signifikantní reparaci. Navíc je

zhojení tkáně, kdy jsou podmínky příznivější
pro přežití nových neuronů. Toho by mohlo být

prostředí krátce po poranění nepříznivé pro
přežívání
nervových
buněk.
Ovšem

potencionálně využito při reparaci poškozené
nervové tkáně.

7. Závěr
Lidské tělo je pro přežití v okolním prostředí vybaveno mnoha důmyslnými mechanismy. Jedním
z nich je i značná schopnost regenerace. Například povrchová vrstva těla – kůže je schopná rychlé a
masivní regenerace. Regenerovat mohou i mnohé další orgány, například veškeré epitely, játra,
slinivka a velký sebeobnovovací potenciál má i kostní dřeň, která produkuje buňky krevní řady,
zatímco u některých orgánů je schopnost regenerace značně omezená. Patří mezi ně například srdce
nebo centrální nervový systém. V případě poranění mozku nebo míchy, které vede k poškození
funkce, je zpravidla tento stav v současné době nevratný. Moderní medicína dokáže efektivně
pomáhat tělu v regeneraci, avšak tam, kde je přirozená regenerace limitována neexistuje, selhává. Je
pouze možné pokusit se odstranit příčinu poškození, nebo léčit jeho následné symptomy.
Spolu s objevem kmenových buněk a jejich potenciálu se objevily i představy o možnosti jejich
využití při reparaci přirozeně neregenerujících orgánů. Vývoj metod pro pěstování kmenových buněk
in vitro a jejich diferenciaci mimo organismus, umožňuje stále progresivnější výzkum týkající se jejich
potenciálu.
Kmenové buňky pocházející z několika druhů organismů, včetně člověka, jsou úspěšně pěstovány
mimo organismus in vitro a dále jsou uměle diferencovány ve všechny typy nervových buněk, které
tvoří nervovou tkáň. Z hlediska morfologických a funkčních vlastností tyto buňky odpovídají
přirozeným nervovým buňkám – diferencované neurony generují akční potenciály a pomocí funkčních
synapsí se propojují. Po tomto úspěšně zvládnutém kroku se přistupuje k implantaci kmenových
buněk do živé nervové tkáně. Ukazuje se, že i zde se dosahuje dobrých výsledků. Kmenové buňky
v nervové tkáni příjemce přežívají a integrují se do nervových obvodů. Pomyslným třetím stupínkem
ve vývoji buněčné terapie centrálního nervového systému je implantace kmenových buněk do
poškozené nervové tkáně. Ačkoli jsou zde buňky vystaveny mnoha nepříznivým faktorům, část z nich
přežívá i zde.
V této oblasti je výzkum především zaměřen na zvýšení procenta buněk, které přežívají
transplantaci, zefektivnění jejich diferenciace v buňky s žádanými funkčními vlastnostmi a zjišt‘ování,
zda se jejich transplantací daří zlepšit motorické a senzorické funkce, které byly poškozením nervové
tkáně narušeny.
Je nutné si uvědomit, že regenerace tak složitého systému, jakým je lidský mozek, bude velmi
komplikovaná. Základní funkční jednotky mozku – neurony jsou složitě propojeny a řízeny, a bez
podpory gliových buněk nejsou schopny správné funkce. Další fakt je, že existuje mnoho různých typů
poškození nervové tkáně a zřejmě nebude možno použít pro jejich terapii univerzální metodu. Při
Parkinsonově nemoci jsou poškozeny jiné struktury a buněčné typy než například při mozkové
ischemii nebo traumatickém poranění míchy.
Přesto se snad v budoucnu, po vylepšení metod a vyřešení etických problémů, stane regenerace
centrálního nervového systému realitou.
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Tabulka 2. Pasivní membránové vlastnosti diferencovaných buněk

membránový
potenciál (mV)
membránový
odpor (MOhm)
kapacita
membrány (pF)

ESN in
vivo
(embrya)

ESN in
vivo
(adult)

dospělé
kmenové
buňky in
vitro

NE-4C in
vivo
zdravá
tkáň

NE-4C in
vivo
poškozená
tkáň

-66,5

-49,0

-51,6

-61,6

653,0

435,0

460,0

22,5

35,1

normální
neurony

ESN in
vitro

ESN v
tkáňových
řezech

-60,0

-60,0

-50,3

-63,5

313,0

500,0

398,0

205,0

42,3

30,0

23,3

34,8

ESN – Embryonic Stem cells derived Neurons – buňky s neuronální fenotypem získané z embryonálních kmenových buněk

NE-4C in vivo
zdravá tkáň

NE-4C in vivo
poškozená
tkáň

ESN in
vivo(adult)

NE-4C in vivo
zdravá tkáň

NE-4C in vivo
poškozená tkáň

dospělé
kmenové
buňky in vitro

-30,0

ESN in
vivo(embrya)

-20,0

ESN v
tkáňových
řezech

-10,0

ESN in vitro

mem. potenciál (mV)

0,0

normální
neurony

Graf m em bránových potenciálů diferencovaných buněk

-40,0
-50,0
-60,0
-70,0

Graf membránových odporů diferencovaných buněk

mem. odpor (MOhm)

700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
normální neurony

ESN in vitro

ESN v tkáňových
řezech

ESN in
vivo(embrya)

dospělé kmen. b. in
vitro

mem. kapacita (pF)

Graf m em bránových kapacit diferencovaných buněk
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
normální neurony

ESN in v itro

ESN v tkáňov ých
řezech
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ESN in v iv o(adult)

NE-4C in v iv o
zdrav á tkáň

NE-4C in v iv o
poškozená tkáň
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