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Abstrakt
Rohovka zajišťuje oku ochranu a umožňuje přenos světla na sítnici a ostré
vidění. Schopnost obnovy rohovkového epitelu je podmíněna populací limbálních
kmenových buněk (limbal stem cells – LSC). LSC sídlí v limbální struktuře nazývané
Vogtovy palisády, která vytváří unikátní prostředí pomáhající kmenovým buňkám
udržet si jejich jedinečné vlastnosti a zároveň jim poskytuje ochranu před možným
poškozením.
Hlavním problémem zůstává nedostatečná charakterizace LSC. Ve srovnání
s ostatními typy kmenových buněk v dospělém organizmu je relativně málo známo
o limbální nice, která hraje stěžejní roli v regulaci LSC. Hlubší porozumění
mechanizmu působení limbální niky by mohlo zajistit další zdokonalení technik práce
s rohovkovým epitelem. Charakterizace fenotypu LSC pomocí souboru markerů
asociovaných s kmenovými buňkami a markerů diferenciace by mohla být využita
k identifikaci a izolaci LSC. Dokonalejší porozumění patogenezi deficitu LSC a
nalezení nových cest v léčbě zaměřené na zvrácení tohoto deficitu by mohlo umožnit
obnovu zraku u takto postižených pacientů.

Klíčová slova: limbus, rohovka, kmenové buňky, nika
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Abstract
The cornea provides the eye protection, allow the light to be transmited to the
retina and is essential for visual acuity. Corneal epithelium is naturally renewed from
limbal stem cell (LSC) population. LSC reside in defined limbal structure termed
Palisades of Vogt, which forms an unique environment that not only helps them to
maintain their specific properties but also protects them from a potential damage.
Although stem cells are studied intensively, a lot of questions associated with
their isolation, cultivation, characterization and use remain unanswered. Compared to
the other stem cells, relatively little is known about the limbal niche, which plays an
important role in regulating LSC. Better understanding of the limbal niche could lead
to further improvement of the tissue engineering of the corneal epithelium. The
characterization of limbal stem cell phenotype by means of stem cell-associated and
differentiation-associated molecular markers could be used to identify and isolate
LSC. Better understanding of the pathogenesis of LSC deficiency and new
therapeutic strategies aimed at reparation of damaged eye surface could enable to
restore vision in patients with severely diseased eye.

Keywords: limbus, cornea, stem cells, niche
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Seznam zkratek

ABCG2

ATP-binding cassette, subfamily G, member 2

EDTA

kyselina ethylendiamintetraoctová

EGFR

receptor epidermálního růstového faktoru

FACS

fluorescence-activated cell sorting

HGFR

receptor růstového faktoru hepatocytů

HLA

human leukocyte antigen, hlavní lidský antigen

K3

keratin 3

K12

keratin 12

K19

keratin 19

KGFR

receptor růstového faktoru keratinocytů

LRC

label-retaining cells

LSC

limbal stem cells, limbální kmenové buňky

LSCD

limbal stem cell deficiency, deficit limbálních kmenových buněk

MSC

mesenchymal stem cells, mezenchymální kmenové buňky

NGFR

receptor nervového růstového faktoru

PIPAAm

poly-N-isopropylakrylamid

SJS

Stevens-Johnsonův syndrom

SP

side population

TAC

transient amplifying cells

TGFR

receptor transformujícího růstového faktoru
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1. Úvod
Zrak je nejdůležitějším z pěti smyslů, které člověk využívá při své každodenní
orientaci ve světě. Svědčí o tom především fakt, že prostřednictvím zraku získáváme
asi 80 % všech informací o svém okolí. Rohovka je první komponentou
světlolomného systému zajišťujícího přenos světelných paprsků na sítnici, a je tedy
zřejmé, že pokud je rohovka postižena jakýmkoliv onemocněním zapříčiňujícím její
sníženou průhlednost, nastává zásadní problém v přenosu vjemu na sítnici a
dochází ke značnému zhoršení zraku nebo dokonce k úplné slepotě.
Na obnově rohovkového epitelu se podílí populace limbálních kmenových
buněk (LSC) sídlících v bazální vrstvě limbu. LSC jsou lokalizovány ve struktuře
zvané Vogtovy palisády sloužící jako nika kmenových buněk, která jim zajišťuje
ochranu a umožňuje zachování jejich jedinečných vlastností. Řada onemocnění
povrchu oka se pojí s deficitem LSC, ať už částečným nebo celkovým. Limbus také
tvoří přirozenou hranici bránící buňkám spojivkového epitelu v migraci na povrch
rohovky. Pokud je limbus poškozen, pak není tato funkce splněna a fenotypicky
odlišné buňky spojivkového epitelu penetrují povrch rohovky a způsobují její
neprůhlednost, chronické záněty a trvalé epiteliální defekty.
Tato práce si klade za cíl charakterizovat LSC. Úvodní kapitola popisuje
kmenové buňky v dospělém organizmu a jedinečné postavení LSC v rámci této
skupiny. Ukazuje důležitost niky kmenových buněk utvářející unikátní mikroprostředí
chránící kmenové buňky před nežádoucími podněty a umožňující kmenovým buňkám
sloužit jako proliferační ložisko obnovující danou tkáň. Hlubší porozumění
mechanizmům fungování limbální niky, ale hlavně její schopnosti kontrolovat
proliferaci, adhezi, migraci a apoptózu LSC prostřednictvím působení nesčetných
mediátorů a faktorů prostředí by mohlo být důležité pro nalezení nových a
účinnějších možností kultivace LSC. Kapitola popisující fenotyp LSC hovoří o
vlastnostech a znacích LSC užívaných pro jejich účinnější identifikaci a izolaci.
V praxi se využívají různé kombinace těchto znaků, protože jedinečný marker LSC,
který by umožňoval jejich identifikaci, nebyl doposud odhalen. Závěrečná kapitola
ukazuje důsledky toho, když je limbus poškozen a dochází k deficitu LSC. Nastiňuje
také nejnovější strategie obnovy zraku u takto postižených pacientů a naznačuje
postupný odklon od transplantací rohovek nebo velkých limbálních štěpů
k transplantacím epiteliálních vrstev expandovaných z malého štěpu limbu na
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různých podkladech. Poukazuje také na možnost využití jiných epiteliálních
buněčných linií pro rekonstrukci povrchu oka u pacientů s oboustranným deficitem
LSC.
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2. Kmenové buňky
Kmenové buňky se vyznačují tím, že mají schopnost neomezeného dělení
během života organizmu, čímž umožňují vznik alespoň jednoho typu vysoce
diferencovaných dceřiných buněk. Mezistupeň mezi kmenovými buňkami a
terminálně diferencovanými buňkami obvykle představují tzv. TAC (transient
amplifying cells), které ovšem mohou proliferovat a diferencovat pouze omezeně (1).
Mezi obecné vlastnosti kmenových buněk tedy patří nediferencovanost,
pomalý buněčný cyklus, vysoká proliferační schopnost a schopnost asymetrického
buněčného dělení, při němž jedna dceřiná buňka zůstává nediferencovaná, aby
doplnila početně stálý soubor kmenových buněk dané tkáně, zatímco druhá
nastupuje cestu buněčného dělení a diferenciace, aby nahradila stárnoucí a
poškozené buňky v dané tkáni nebo orgánu (2).
Kmenové buňky jsou pro svou důležitost často umístěny v chráněných
oblastech těla, například v kostní dřeni nebo v bazálních vrstvách epitelu, kde by
škodlivé působení muselo proniknout plnou tloušťkou epitelu před tím, než by
dosáhlo kmenových buněk (3).

2.1 Embryonální kmenové buňky
Embryonální kmenové buňky, které jsou definovány svým původem - vnitřní
vrstva blastocysty, se získávají dvěma různými způsoby, z nichž první a častější
spočívá v získání embryonálních kmenových buněk z embryí vzniklých při oplození in
vitro. Druhou možností je terapeutické klonování, při němž je původní jádro vajíčka
nahrazeno jádrem dárce. Linie embryonálních kmenových buněk je pluripotentní a
může se případně, za vhodně zvolené kombinace růstových faktorů a chemických a
genetických signálů, diferencovat v kteroukoliv buňku lidského těla. Překážky
v intenzivnějším výzkumu a využití embryonálních kmenových buněk představuje
řada nevyřešených etických problémů. Otázkou zůstává především původ a počet
potřebných embryí. Některé státy výzkum embryonálních kmenových buněk značně
omezily, některé ho dokonce úplně zakázaly, některé, jako Velká Británie, Čína,
Singapur nebo Korea, se naopak staly centrem výzkumu kmenových buněk (4).

9

2. 2 Kmenové buňky v dospělém organizmu
Lidský organizmus je schopen hojit různě těžká poranění a nahradit tak
v krajním případě i část jater, tenkého střeva, krevních buněk i dalších orgánů či
tkání. Tato schopnost závisí na relativně malých populacích kmenových buněk (5).
V dospělém těle již byly kmenové buňky nalezeny v mozku, krvi, rohovce,
sítnici, srdci, tuku, kůži, zubní dřeni, kostní dřeni, cévách, kosterních svalech a
střevech. Velký význam mají kmenové buňky izolované z pupečníkové krve
novorozence, které produkují krvinky a buňky mezenchymu a již od roku 1968 se
úspěšně užívají v boji s leukémií nebo srpkovitou anémií. Obecně platí, že kmenové
buňky z dospělého organizmu jsou v těle vzácnější a jejich kultivace in vitro je
obtížnější než kultivace embryonálních kmenových buněk (4).

2. 2. 1 Limbální kmenové buňky
Rohovka zajišťuje oku ochranu a lomivé vlastnosti důležité pro ostré vidění.
Na povrchu rohovky je průhledný, vysoce specializovaný epitel, jehož buňky jsou
obnovovány po celý život z populace LSC, sídlících v rohovkovém limbu. Během
homeostáze nebo poranění rohovkového epitelu se LSC dělí a dávají vznik TAC,
které proliferují, migrují a diferencují, aby nahradily povrchové rohovkové epiteliální
buňky. Důsledkem vyčerpání populace LSC může být zhoršený zrak, v těžších
případech i slepota (6).
Rohovka je složena z pěti základních vrstev. Nejsvrchnější vrstvou je
rohovkový epitel, tvořící asi 10% z celkové tloušťky rohovky. Jeho hlavní úloha
spočívá v absorpci živin a kyslíku a současné ochraně oka. Následuje bazální
membrána a Bowmanova vrstva představující nebuněčnou oblast předního stroma.
Rohovkové stroma tvoří přibližně 90% celkové tloušťky rohovky, je bez cév a
obsahuje glykosaminoglykany a proteoglykany, ale jeho hlavní složkou je voda a
kolageny, případně rozptýlené keratocyty a fibroblasty. Spodní část tvoří endotel,
oddělený Descemetovou membránou (6).
Díky svému relativně snadno přístupnému anatomické umístění představují
LSC ve srovnání s ostatními typy kmenových buněk v dospělém organizmu atraktivní
model pro studium základních regulačních mechanizmů. Tentýž důvod je činí
přijatelnými pro předvedení různých chirurgických procedur, ať už se jedná o

10

transplantace autologních či alogenních LSC za účelem obnovy zraku u zvířat i lidí
s těžce poškozeným nebo zcela chybějícím limbem (7).
Je

také

všeobecně

známo,

že

rohovka

představuje

imunologicky

privilegovanou tkáň, která je u alogenních příjemců odhojovaná v mnohem menší
míře než jiné tkáně, a zároveň přední komora oční představuje imunologicky
privilegované místo, kde jsou za experimentálních podmínek některé jinak
odhojované tkáně pomaleji odhojovány (8).
LSC sídlí v bazální vrstvě limbu ve struktuře označované jako Vogtovy
palisády (obrázek 1), které vytváří unikátní prostředí pomáhající kmenovým buňkám
udržet si jejich jedinečné vlastnosti a zároveň jim poskytuje ochranu před možným
poškozením (10). Předpokládá se, že v rámci jeho role v udržování přirozené
rohovkové homeostáze tvoří limbus hranici bránící migraci buněk spojivkového
epitelu na povrch rohovky (3). Prostředí limbu navíc zajišťuje LSC přívod živin a
podpůrných faktorů ovlivňujících jejich vlastnosti.
Na základě imunohistochemických studií bylo prokázáno, že kmenové buňky
jsou v porovnání s nosní a spánkovou oblastí limbu hojnější v horním a dolním limbu.
Přirozená poloha očních víček tak zajišťuje LSC další ochranu v tom smyslu, že horní
víčko zakrývá limbus horní a, analogicky, dolní víčko chrání limbus dolní (11).

Obrázek 1. Vogtovy palisády v limbu. Šipka označuje Vogtovy palisády (A). Limbální epiteliální list
izolovaný enzymatickým zpracováním, pigmentové struktury v limbu (B). Úsek vymezený čárou
znázorňuje 500 µm. (převzato z Espana a kol., 2003 (9))
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2. 2. 2 Nika limbálních kmenových buněk
Roku 1983, navrhl Schofield, jako první, že se kmenové buňky nacházejí ve
speciálním prostředí, které zabraňuje jejich diferenciaci a pomáhá jim udržet si jejich
jedinečné vlastnosti (12).
Nika kmenových buněk je specializované mikroprostředí tvořené různými
buněčnými

a

extracelulárními

složkami,

ve

kterém

dochází

k vzájemnému

krátkodobému i dlouhodobému působení různých signálů ovlivňujících kmenové
buňky dané niky, jejich dceřiné buňky nacházející se v nice, i samotné buňky tvořící
niku (obrázek 2). Buňky niky tedy poskytují prostředí chránící kmenové buňky před
nežádoucími podněty, které by mohly podporovat diferenciaci a apoptózu, a
ohrožovaly by tak rezervy kmenových buněk dané tkáně (13).
Obrázek 2. Hypotetické schéma niky LSC. Limbální epiteliální kmenové buňky (SC) jsou umístěny
v limbální bazální vrstvě. V této epiteliální vrstvě se nachází několik dalších buněčných typů
zahrnujících časné TAC (eTAC), melanocyty (M) a Langerhansovy buňky (LC). Otázkou je, zda tyto
buňky fungují jako buňky niky. eTAC diferencují v pozdní TAC (lTAC), umístěné v bazální vrstvě
rohovky, pak v suprabazální postmitotické buňky (PMC) a nakonec v povrchové terminálně
diferencované buňky (TDC). Limbální bazální membrána (BM) odděluje epitel od vespod ležícího
stroma, které obsahuje mezenchymální buňky (MC), které by také mohly sloužit jako buňky niky.
Limbální stroma obsahuje nervy (N) a krevní cévy (BV). (převzato z Wei Li a kol., 2007 (7))
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Jedním z hlavních rozdílů mezi prostředím limbu a rohovky je přítomnost
krevního zásobení v limbu. Krevní cévy jsou součástí Vogtových palisád, které tak
poskytují těsné přiblížení mezi cévami a epitelem, zajišťující zvýšené množství živin
a krví přinášených cytokinů

buňkám limbu, což je důležité pro udržení LSC

v nediferencovaném stavu. Prozatím je jen velmi málo známo o cytokinovém
působení fungujícím v rámci limbální niky. Vogtovy palisády navíc zvyšují plochu pro
možné osídlení LSC s přilnavou nikou a chrání je před posunem v jejich
mikroprostředí (10). Vogtovy

palisády

jsou silně pigmentovány

přítomnými

melanocyty (14) a infiltrovány Langerhansovými buňkami prezentujícími antigen (15)
a supresorovými T-lymfocyty (16).
Názor, že základní stromální nika

každé tkáně je unikátní a je účinným

modulátorem přizpůsobivosti nejen kmenových buněk, ale také TAC, byl podpořen
zjištěním, že embryonální kožní nika může změnit rohovkové TAC v multipotentní
kožní prekurzory (7).
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3. Fenotyp limbálních kmenových buněk
Protože dosud nebyl nalezen jedinečný marker charakterizující LSC, jsou
všechny metody užívané v současné době pro identifikaci LSC nepřímé. Jsou
například založeny na pomalejším buněčném cyklu LSC, což vede k zadržování DNA
prekurzorů po delší dobu nebo na vyšší expresi integrinů α9 či β1, umožňující silnější
adhezi LSC k různým složkám extracelulární matrix.
Detekce přítomnosti nebo relativní exprese prozatím navržených markerů
LSC v rohovkovém epitelu nám dovoluje popis fenotypu LSC a umožňuje bližší
porozumění vlastnostem LSC. Využívají se jak markery asociované s kmenovými
buňkami, označující přítomnost LSC, tak i markery diferenciace, ukazující, které
limbální buňky naopak LSC nejsou. Členové těchto dvou skupin jsou velmi různorodí
a zahrnují jak jaderné transkripční faktory, tak i membránové integriny, receptory
růstových faktorů a transportéry i různé cytoplazmatické proteiny.

3. 1 Vlastnosti limbálních kmenových buněk
LSC jsou velmi malé buňky. Velikost buněk představuje jednu z důležitých
vlastností LSC, a i když prozatím nebyly její role ani přesný mechanizmus regulace
LSC zcela stanoveny, je zřejmé, že úzce souvisí s buněčným cyklem, buněčnou
proliferací a diferenciací (17, 18). Bylo zjištěno, že u lidských rohovkových
epiteliálních buněk koreluje velikost buněk s fenotypem a schopností proliferace.
Frakce buněk s nejmenší velikostí od 10 do 16 µm obsahovala nejvyšší podíl buněk
imunopozitivních na markery asociované s LSC a vykazovala nejvyšší růstovou
schopnost na 3T3 fibroblastové živné vrstvě i nejvyšší schopnost tvořit kolonie (19).
Pozorováním rohovkového a limbálního epitelu transmisním elektronovým
mikroskopem bylo zjištěno, že buňky epitelu centrální rohovky mají nízký podíl
jádro/cytoplazma, výrazné jadérko a jejich cytoplazma obsahuje množství ribozomů a
tonofilamenta. Naproti tomu buňky bazálního limbálního epitelu jsou malé s vysokým
podílem jádro/cytoplazma, stěží pozorovatelným jadérkem a velkým množstvím
tonofilament (20).
LSC mají dlouhou dobu buněčného cyklu během homeostáze in vivo, čehož
se využívá při jejich experimentálním odlišení jakožto LRC (label-retaining cells).
Jakmile je pomalu se dělící buňka označena s pomocí DNA prekurzorů [3H]-tymidinu
P

P

nebo BrdU (bromdeoxyuridinu), zadržuje tuto značku po mnohem delší dobu než
rychle se dělící TAC. Vysoký proliferační potenciál LSC projeví pouze po poranění
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nebo po umístění do kultury. Cotsarelis a kol. (21) poukázali jako první na přítomnost
LRC v limbu.
V současné době se o kmenových buňkách díky jejich specifickým
vlastnostem uvažuje jako o možném zdroji nádorového bujení. Bylo zjištěno, že
rohovkové nádory ve většině případů vznikají z limbu, ale prakticky nikdy
z rohovkového epitelu samotného (22). Tuto hypotézu podporuje i fakt, že LSC jsou
odolné vůči účinkům tumorových promotorů, a tudíž i za jejich přítomnosti pokračují
v proliferaci a mohou se tak stát cílem kancerogenních látek. Naopak k tumorovým
promotorům senzitivní TAC zastavily proliferaci a zahájily terminální diferenciaci.
Indukce proliferace u rohovkových epiteliálních buněk tumorovými promotory vede
k postupnému vyčerpání proliferační schopnosti TAC, což nenastane u LSC, které si
udržují svou proliferační schopnost i po odstranění tumorových promotorů (23).

3. 2 Markery asociované s kmenovými buňkami
Většina v současné době užívaných markerů asociovaných s kmenovými
buňkami je shrnuta v tabulce 1, výsledky imunofluorescenčních barvení některých
z nich ukazuje obrázek 3.
Tabulka 1. Lokalizace markerů asociovaných s kmenovými buňkami v lidském limbu a rohovce
(převzato z Chen a kol., 2004 (20), a upraveno)

MARKER
p63
ABCG2
Integrin α9
Integrin α6
Integrin β1
Keratin 19
Vimentin
α-enoláza
EGFR
NGFR (TrkA)
CD71
Cytochrom oxidáza
Na+/K+ ATPáza
P

P

P

P

LIMBÁLNÍ EPITEL
bazální
suprabazální

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

±
±
±
+++
+
+
+
+
+
++
++
+
+

ROHOVKOVÝ EPITEL
bazální
suprabazální

±
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
++

+
++
+++
+++
+
++
++
+++
+
+

- žádná exprese, ± velmi slabá exprese, + slabá exprese, ++ středně silná exprese,
+++ silná exprese, CD71-transferinový receptor, NGFR-receptor nervového
růstového faktoru, EGFR-receptor epidermálního růstového faktoru
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Obrázek 3. Imunofluorescenční barvení markerů asociovaných s kmenovými buňkami p63, ABCG2 a
integrinu α9, provedené na řezech lidským limbem a rohovkou. U Hoechst 33342 bylo užito kontrastní
barvení. Zvětšení: x200. (převzato z Chen a kol., 2004 (20))

Transkripční faktor p63
Transkripční faktor p63, člen genové rodiny p53, byl nedávno navržen jako
znak epidermálních kmenových buněk a epiteliálních LSC (24). Exprese p63 je
spojena s proliferačním potenciálem v lidských keratocytech, včetně kůže, pochvy,
prostaty a rohovky. Pellegrini a kol. (25) zkoumali expresi p63 v lidských rohovkových
a epidermálních buňkách. Užitím klonální analýzy a Western blottingu ukázali silnou
expresi p63 v epidermálních buňkách a LSC a slabou v časných TAC, naopak
exprese nebyla detekována

v pozdních TAC. Proto, i když jsou mnohem vyšší

úrovně p63 exprese nalézány v oblastech, kde jsou lokalizovány kmenové buňky,
zdá se pravděpodobnější, že se na nich podílí jak kmenové buňky, tak i časné TAC,
spíše než kmenové buňky samotné.
Nedávné studie prokázaly odlišnou expresi tří izoforem p63 v rohovce.
Přítomnost ∆Np63α v bazální vrstvě klidového limbu a β a γ izoformy ∆Np63
v aktivním limbálním a rohovkovém epitelu a in vitro kulturách limbálních buněk
naznačuje, že jen některá z izoforem p63 je nezbytná pro udržení proliferačního
potenciálu LSC (26). Protože

p63 protilátky užívané v dosavadních studiích

nerozlišují mezi p63 izoformami, samotná exprese p63 je zřejmě nedostačující pro
označení LSC.
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Membránový transportér ABCG2
ABCG2 je molekulární marker hematopoetických kmenových buněk a je
navrhován jako univerzální marker kmenových buněk. ABCG2, dříve známý jako
BCRP1 (breast cancer resistance protein 1), patří do skupiny ABC transportérů
(ATP-binding cassette transporters), které díky energii ze štěpení ATP transportují
různé toxické lipofilní molekuly přes membránu proti koncentračnímu gradientu. Chen
a kol. (20) zjistili přítomnost ABCG2 v membráně a cytoplazmě některých lidských
limbálních bazálních epiteliálních buněk, ale ne u většiny limbálních suprabazálních
buněk a rohovkových epiteliálních buněk. Exprese ABCG2 by mohla být obecným
rysem kmenových buněk, protože svou činností brání jejich poškození toxiny nebo
léky (27, 28).
Roku 1996 Goodell a kol. (29) dokázali, že myší hematopoetické kmenové
buňky mohou být izolovány jako SP (side population) na základě efluxu Hoechst
33342, barviva vázajícího se na DNA. Schopnost efluxu tohoto barviva je spojena s
expresí genu pro ABCG2 a stala se principem pro izolaci mnoha typů kmenových
buněk z dospělého organizmu jako SP s pomocí FACS (28). To naznačuje, že
fenotyp SP reprezentuje společný rys kmenových buněk dospělého organizmu (30).
Užitím této metody byly buňky SP izolovány z lidské, krysí a králičí limbální tkáně.
Četnost buněk SP z čerstvě izolovaného limbálního epitelu byla různá od 0,2 % do
0,64 % v lidských a od 0,5 % do 0,9 % v králičích, zatímco žádné SP buňky nebyly
detekovány v lidských ani králičích centrálních rohovkách (30, 31, 32).
Umemoto a kol. (30) při sledování exprese markerů asociovaných
s kmenovými buňkami u SP z limbálního epitelu a SP z centrální rohovky u krysy
zjistili, že četnost buněk SP izolovaných z limbu činila 0,4 % a byla mnohem nižší než
v centrální rohovce, kde činila 4,6 %. Imunohistochemická analýza navíc prokázala
nepřítomnost ABCG2 v rohovkových epiteliálních buňkách, což může znamenat, že
by v krysích rohovkových epiteliálních buňkách eflux barviva mohl zajišťovat jiný
transportér než ABCG2. Krysí model je problematický, protože krysí oko je významně
menší co do velikosti v porovnání s králičím či lidským okem, a vykazuje nedostatek
Vogtových palisád, což znemožňuje přesné určení hranice mezi limbem a centrální
rohovkou.
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Integriny
Integriny jsou skupina transmembránových proteinů hrajících klíčovou roli
v adhezi buňky k extracelulární matrix bazální membrány. Integrin α9 byl u myší
nalezen v bazálních buňkách epidermis, spojivky, limbu, ale ne centrální rohovky
(33).
Studie provedené na myším modelu ukázaly, že většina integrin α9 pozitivních
buněk je TAC, ale nebyla vyloučena ani možnost exprese tohoto proteinu i LSC.
V lidské rohovce je integrin α9 lokalizován do podskupiny buněk v limbálním
bazálním epitelu, na rozdíl od integrinu β1, který je rovnoměrně přítomen v bazálních
buňkách limbu i rohovky, a nelze ho tudíž užít k odlišení limbálních buněk od
rohovkových bazálních buněk. Vyšší exprese integrinu α9 a β1 indikuje silnou adhezi
limbálních bazálních buněk ke specifickým ligandům extracelulární matrix (20).
Keratin 19 a vimentin
Keratin 19 (K19) a vimentin jsou důležitou složkou intermediárních buněčných
filament. Funkcí těchto proteinů je kotvit kmenové buňky do jejich specifického
prostředí. Oba byly lokalizovány v bazálních limbálních i rohovkových buňkách, ale
prozatím nebylo určeno, zda je jejich exprese spojena s LSC nebo s TAC (20).
α-enoláza a receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR)
Zieske a kol. (34) lokalizovali jako první v bazálních buňkách limbu
cytoplazmatický glykolytický enzym α-enolázu. Zároveň zkoumali i distribuci EGFR
v rohovkových epiteliálních buňkách a nalezli gradient EGFR napříč rohovkovým
epitelem, který zřejmě zabraňuje diferenciaci a umožňuje udržení proliferačního
potenciálu. Přítomnost vysokých hladin EGFR v buňkách bazálního epitelu jim
umožňuje rychlou stimulaci růstovými faktory během vývoje nebo jako reakci na
poranění (35).
Receptor nervového růstového faktoru (NGFR)
Jsou rozlišovány 2 formy NGFR, vysokoafinitní a nízkoafinitní. Stimulace
vysokoafinitního NGFR, známého jako TrkA, podporuje přežívání buněk. Exprese
TrkA byla prokázána v bazálních epiteliálních buňkách rohovky a spojivky s malou
nebo žádnou expresí v jejich příslušném stroma (36).
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Stimulace nízkoafinitního NGFR, p75NTR, za nepřítomnosti TrkA naopak
P

P

podporuje apoptózu. Selektivní exprese TrkA, ale ne p75NTR, v limbálním bazálním
P

P

epitelu naznačuje, že NGF podporuje přežívání LSC. TrkA postrádá specifitu
potřebnou pro marker LSC, p75NTR je marker diferenciace rohovkového epitelu (37).
P

P

Cytochrom oxidáza
U mnoha enzymů v limbálním bazálním epitelu byla pozorována vyšší
metabolická aktivita ve srovnání s bazálními buňkami rohovky, příkladem je
cytochrom oxidáza. Protože LSC mají relativně primitivní biochemii a pomalý
buněčný cyklus, je pravděpodobnější, že vysoká metabolická aktivita v limbálních
bazálních buňkách je spojena s více proliferujícími TAC, než s LSC (38).
Notch-1
Notch-1 je transmembránový receptor udržující buňky v nediferencovaném
stavu, jehož exprese byla významně vyšší ve shlucích buněk ve Vogtových
palisádách, a naopak byla velmi slabá u buněk centrální rohovky. Notch-1 tak
představuje další možný marker LSC, ale pro pochopení jeho role ve vývoji rohovky
je třeba podrobnější poznání mechanizmů souvisejících s tímto markerem (39).

3. 3 Markery diferenciace
Nejužívanější markery diferenciace jsou uvedeny v tabulce 2, výsledky
imunofluorescenčních barvení některých z nich ukazuje obrázek 4.
Tabulka 2. Lokalizace markerů diferenciace v lidském limbu a rohovce (převzato z Chen a kol., 2004
(20), a upraveno)

MARKER

LIMBÁLNÍ EPITEL
bazální
suprabazální

Keratin 3
Keratin 12
Konexin 43
Konexin 50
E-kadherin
Nestin
Involukrin
NGFR (p75NTR)
P

P

-

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

ROHOVKOVÝ EPITEL
bazální
suprabazální

+++
+++
+
+
+
+
+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

- žádná exprese, ± velmi slabá exprese, + slabá exprese, ++ středně silná
exprese, +++ silná exprese
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Obrázek 4. Imunofluorescenční barvení markerů diferenciace K3, involukrinu, konexinu 43, Ekadherinu a nestinu, provedené na řezech lidským limbem a rohovkou. U Hoechst 33342 bylo užito
kontrastní barvení. Zvětšení: x200. (převzato z Chen a kol., 2004 (20))

Keratin 3 a keratin 12
Cytoskeletární protein keratin 3 (K3), marker diferenciace buněk rohovkového
epitelu, byl nepřítomen u bazálních buněk lidského limbálního epitelu, stejně tak i
keratin 12 (K12) (20).
Konexin 43 a E-kadherin
Komunikace mezi buňkami je spojena s buněčným růstem a diferenciací.
Konexiny jsou kanály umožňující pasivní difůzi nízkomolekulárních látek mezi
sousedními buňkami. E-kadherin je transmembránový Ca2+dependentní adhezivní
P

P

receptor, který zprostředkovává buněčný kontakt mající za následek aktivaci buněk a
zvýšení hladiny signálních molekul spojených s buněčnou proliferací a přežíváním.
Protilátky proti konexinu 43 a E-kadherinu barvily pouze povrchový rohovkový a
limbální epitel, což vypovídá o jejich expresi diferencovanými epiteliálními buňkami.
Nepřítomnost těchto molekul, zprostředkovávajících mezibuněčnou komunikaci
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v bazálním limbu, by mohla být základním rysem LSC odrážejícím potřebu
kmenových buněk udržet si jedinečné intracelulární prostředí (40, 41).
Nestin
Tento protein intermediárních filament je navrhován jakožto marker neurálních
kmenových buněk. Stejně jako centrální nervový systém je i limbální epitel odvozen
od neurálního ektodermu, a proto byla zkoumána možná exprese nestinu LSC. Bylo
zjištěno, že nestin není normálně přítomen u limbálních bazálních buněk, ale jeho
exprese se dá navodit například kultivací s epidermálním růstovým faktorem (20).

3. 4 Modely exprese markerů LSC
Chen a kol. (20) vytvořili na základě svých výsledků model exprese markerů
asociovaných s LSC a markerů diferenciace, který by mohl reprezentovat unikátní
fenotyp LSC v bazální vrstvě limbálního epitelu, umožňující jejich odlišení od
suprabazálních limbálních a rohovkových epiteliálních buněk. Bazální epiteliální
buňky limbu jsou malé aktivní primitivní buňky, které jsou p63, ABCG2 a integrin α9
pozitivní a nestin, E-kadherin, konexin 43, involukrin , K3 a K12 negativní, mající
relativně vyšší expresi integrinu β1, EGFR, K19 a α-enolázy.
Schlőtzer-Schrehardt a kol. (42) vytvořili ještě rozsáhlejší model exprese.
Bazální epiteliální buňky lidského limbu se na rozdíl od bazálních buněk
rohovkového epitelu pozitivně barvily na ABCG2, K19, vimentin, KGFR a integrin α9,
ale nikoliv na K3, K12, konexin 43, involukrin, integrin α2, integrin α6, integrin β4 a
nestin. Relativně vyšší hladiny exprese byly pozorovány v bazálních limbálních
buňkách u p63, α-enolázy, keratinu 5, keratinu 14 a HGFR. Naopak nebyly zjištěny
signifikantní rozdíly mezi limbálními a rohovkovými bazálními epiteliálními buňkami
v intenzitách barvení na β-katenin, integrin αv, integriny β1, β2 a β5, CD71, EGFR,
TGF-β-RI, TGF-β-RII a TrkA.
V současné době je nejpoužívanějším znakem pro odlišení LSC od ostatních
buněk přítomnost ABCG2 a K19, a naopak nepřítomnost markerů diferenciace K3 a
K12. Nejefektivnějším povrchovým markerem pro identifikaci a izolaci epiteliálních
LSC je v současnosti ABCG2.
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4. Deficit limbálních kmenových buněk a užívané léčebné strategie
Některá onemocnění nebo poranění oka mohou vést k částečnému nebo
totálnímu deficitu LSC, a způsobit tak narušení nebo celkové selhání mechanizmu
přirozené obměny rohovkových epiteliálních buněk, vedoucí v nejtěžších případech
až k úplné ztrátě zraku. Oční lékařství udělalo v poslední době velké pokroky a různé
chirurgické procedury umožňují zlepšit kvalitu života takto postižených pacientů.
Velkou překážku však představuje limitovaná dostupnost vhodného dárcovského
materiálu

pro

transplantace,

a

proto

byl

vyvinut

postup

pro

tvorbu

transplantovatelných tkáňových konstruktů expanzí malých biopsií rohovkových
epiteliálních buněk získaných z limbu.
Různé vědecké skupiny z celého světa nyní hledají nové a účinnější cesty
kultivace limbálních buněk, zvažuje se také vhodnost jiných epiteliálních buněčných
linií pro rekonstrukci povrchu oka u pacientů s oboustranným deficitem LSC.
Nakamura a kol. (43) kultivovali autologní orální slizniční epiteliální buňky za použití
amniové membrány pro obnovu povrchu oka u lidí jako alternativu transplantace
LSC. Kultivované orální epiteliální listy se histologicky podobaly normálnímu
rohovkovému epitelu s expresí K3 (44). Ma a kol. (45) zkoumali možnost obnovy
poškozeného povrchu oka u krysy s pomocí lidských mezenchymálních kmenových
buněk (MSC) získaných z kostní dřeně. Mechanizmus pozitivního účinku MSC na
obnovu poškozeného povrchu oka však zůstává zčásti nejasný. Zdá se
pravděpodobnější, že léčebné účinky zprostředkované MSC souvisí s inhibicí zánětu
a se zánětem spojené angiogeneze, spíše než s epiteliální diferenciací z MSC,
protože u rohovek nebyla zjištěna exprese lidského K3. Transplantace MSC na
amniové membráně proběhly bez rejekce i bez použití imunosupresiv, a díky tomu,
že se MSC snadno izolují i dobře expandují při kultivaci, představuje tento nový
přístup další možnou alternativu v léčbě poškozeného povrchu oka.
Mnoho otázek v této oblasti však zůstává stále sporných. Poskytnou skutečně
transplantáty nové kmenové buňky, které kolonizují příjemcův limbus? Mohou se
časné TAC vrátit k fenotypu podobnému fenotypu kmenových buněk díky správným
stimulům, nebo přítomnost transplantátu působí jako biologické ošetření snižující
nepřátelství lokálního prostředí, takže zbývající příjemcovy kmenové buňky mohou
nyní přežít a plnit svou funkci?
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4. 1 Deficit limbálních kmenových buněk a konjunktivizace
Existuje mnoho onemocnění povrchu oka, jak získaných tak dědičných, která
se podílí na částečném nebo totálním deficitu LSC, odborně označovaném jako
LSCD (limbal stem cell deficiency). Experimentální studie a klinická pozorování
ukázaly při LSCD abnormální hojení rohovkového epitelu s konjunktivizací,
vaskularizací a chronickým zánětem. Studie totálního LSCD provedené na králičím
modelu prokázaly, že při absenci limbu má rohovkový epitel jen velmi omezenou
proliferační schopnost, a pomocí cytologie byla potvrzena přítomnost spojivkového
epitelu na rohovce (46).
V rámci rohovkové homeostáze tvoří limbální epitel přirozenou hranici
zabraňující migraci buněk spojivkového epitelu na povrch rohovky. Problém nastává
při LSCD, kdy mohou spojivkové epiteliální buňky penetrovat povrch rohovky, tento
proces se označuje jako konjunktivizace rohovky (obrázek 5). Rohovkový a
spojivkový epitel jsou tvořeny dvěma fenotypicky odlišnými buněčnými liniemi a
spojivkové buňky nejsou schopny úplné transdiferenciace v rohovkové epiteliální
buňky s expresí odlišných proteinů a keratinů. Zatímco rohovkové epiteliální buňky
tvoří hladký, nekeratinizovaný, mukózní vícevrstevný epitel zcela vhodný pro svou
funkci, spojivkové epiteliální buňky s jejich zcela odlišnou keratinizací vhodné nejsou
(47, 48). Přítomnost mucin produkujících pohárkových buněk spojivkového původu
v epitelu pokrývajícím stroma rohovky má za následek neprůhlednost rohovky, a
tudíž značně zhoršené vidění, vaskularizaci, chronické záněty, zjizvení stromatu a
nestabilní povrch s trvalými epiteliálními defekty (49).
Obrázek 5. Příklad konjunktivizace. V důsledku konjunktivizace jsou na povrchu rohovky přítomny
pohárkové buňky spojivkového původu (A, šipka). Klinickým důsledkem je vaskularizovaná (B, plná
šipka) a neprůhledná rohovka (B, přerušovaná šipka). (převzato z Daniels a kol., 2001 (6))
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4. 2 Příčiny deficitu limbálních kmenových buněk
Příčiny LSCD v rohovce lze rozdělit do dvou základních skupin, na primární a
získané. Do první skupiny patří aniridie (obrázek 6A), vícenásobný endokrinní deficit
a různé choroby ovlivňující okrajovou rohovku a limbus, u kterých je společným
jmenovatelem chronický zánět v limbálním stroma. Získaná onemocnění jsou více
častá a zahrnují oční pemphigoid, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) (obrázek 6C),
chemické a tepelné poškození (obrázek 6B), pterygium, keratopatie, chronickou
limbitis a opakované operace (50).
Obrázek 6. Deficit LSC. Aniridie (A). Chemické poranění, jehož následkem se epitel odlučuje od
rohovkového stroma (šipka) (B). Při SJS nastává vážná keratinizace a zakalení rohovky (šipka) (C).
(převzato z Daniels a kol., 2001 (6))

Aniridia congenitalis
Aniridie je dědičná choroba, při níž se oči vyvíjí bez duhovky a slabá stromální
podpora způsobuje dysfunkci kmenových buněk. Všechny typy aniridie se často
sdružují s mikroftalmem, vývojovou anomálií oka spočívající ve výrazném zmenšení
celého oka, u 50–80 % dětí se rozvíjí šedý zákal, u 75 % zelený zákal.
Aniridie vzniká v důsledku mutace alely PAX 6, která zřejmě hraje důležitou
roli v kontrole limbální niky. LSCD tedy pravděpodobně nastává jako důsledek
nefunkčnosti limbální niky (51).
Stevens-Johnsonův syndrom
SJS, také známý jako multiformní erytém, je systémové onemocnění
postihující kůži a sliznice. Kožní léze po určité době samy zmizí, ale oční symptomy
mají tendenci horšit se v čase. Častými komplikacemi SJS je prudký zánět spojivek
(konjunktivitida) a zánět oční rohovky (keratitida) a následný LSCD. Prognóza pro
rohovkovou transplantaci v akutní fázi je špatná kvůli obtížnému překonání prudkého
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zánětu a rejekci aloimplantátu. Stejně tak v chronické fázi problémy přetrvávají,
protože je obtížné kontrolovat přetrvávající zánět, vysušení oka a trichiázu (52).

4. 3 Terapie deficitu limbálních kmenových buněk
Transplantace
Při LSCD je třeba zajistit znovuosídlení povrchu limbu funkčními LSC, což se
provádí celkovou přímou transplantací limbální epiteliální tkáně, která pochází buď
ze zdravého oka pacienta, nebo z dárcovského materiálu, pokud je postižení
pacienta oboustranné (52). Alogenní transplantace vždy nesou riziko rejekce,
protože je v transplantovaném materiálu přítomno množství HLA-DR antigenů a
Langerhansových buněk, a vyžadují pro dobré přijetí u příjemce dlouhodobou
imunosupresi (53). Pro autologní transplantace jsou třeba poměrně velké limbální
štěpy odebrané ze zdravého oka, což představuje určité riziko limbálního vyčerpání
v tomto oku (52).
Terapie kmenovými buňkami
Mnoho typů kmenových buněk z dospělého organizmu má limitované funkce,
pokud jsou odděleny od jejich in vivo niky. Proto se kultivují na živné vrstvě vytvořené
z mesenchymálních buněk sloužících jako náhražka niky. Roku 1975 vyvinuli
Rheinwald a Green ex vivo expanzi epiteliálních kmenových buněk založenou na
kultivaci na ozářených nebo mitomycinem C inaktivovaných myších 3T3 fibroblastech
(54).
Amniová membrána, nejvnitřnější vrstva placenty, se také užívá jako ex vivo
náhražka pro expanzi LSC v kultuře (55). Tento materiál se používá již mnoho let
v klinické praxi při řadě operací oka, využívá se jeho schopnosti potlačit zánět a
zjizvení a ukázalo se, že je užitečný i při léčbě těžkého SJS a chemických poranění
(56). Transplantace amniové membrány je sama o sobě dostatečná pro obnovu
normálního rohovkového epiteliálního fenotypu v lidských rohovkách s částečným
LSCD tím, že pomáhá expanzi zbylých LSC in vivo (57).
Pellegrini a kol. (58) vyvinuli metodu pro léčení očí s jednostranným LSCD
zapříčiněného chemickým poleptáním, která byla založena na odebrání malé biopsie
(méně než 1 mm2) limbálního epitelu ze zdravého oka jedince. Po 2 až 3 týdny
P

P

trvající ex vivo expanzi byla buněčná vrstva uvolněna z podkladu enzymatickým
opracováním a transplantována na pacientovo poškozené oko.
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Quantock a kol. (52) užili metodu expanze LSC na amniové membráně
s inaktivovanými 3T3 fibroblasty. Po dobu prvních 2 týdnů byly celé membrány s
limbálními biopsiemi ponořeny v kultivačním médiu, později byla buněčná vrstva 1 až
2 týdny vystavena vzduchu kvůli podpoře vrstvení epitelu. Po 3 až 4 týdnech
v kultuře bylo zjištěno, že rohovkový epitel expandovaný z limbální tkáně obsahuje
vícevrstevnou strukturu silnou 4 až 5 buněk, částečně podobnou normálnímu
rohovkovému epitelu. Když byla tato tkáň ošetřena protilátkami proti K3 a K12,
vykázala vysokou imunoreaktivitu, a tím se potvrdila přítomnost epiteliálních buněk
s rohovkovým fenotypem a současně vhodnost expandovaných limbálních buněk pro
užití při rekonstrukcích povrchu oka. V rámci této studie bylo léčeno 11 pacientů
s diagnostikovaným totálním LSCD a bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, pouze
u 3 očí ze 13 došlo k epiteliální rejekci.
Teplotně citlivý kultivační povrch
Další možností kultivace LSC je jejich expanze pouze za přítomnosti 3T3
fibroblastů na plastovém povrchu s kovalentně navázaným polymerem poly-Nisopropylakrylamidem (PIPAAm). Při 37 ºC je relativně dehydratovaný a schopný
podporovat buněčnou adhezi, expanzi, růst a rozvrstvení, ale pokud je teplota
snížená pod 32 ºC, PIPAAm pokrytý povrch se rychle hydratuje a umožňuje uvolnění
všech přichycených buněk. Díky tomu lze získat neporušené listy expandovaných
epiteliálních buněk bez nutnosti užít pro uvolnění proteolytických enzymů nebo
vápníkového chelatačního činidla EDTA, které mohou narušit mezibuněčná spojení.
Počáteční práce byly provedeny na králičím modelu konjunktivizace povrchu oka,
který je často užíván pro simulaci lidských onemocnění povrchu oka s LSCD.
Histologická analýza ukázala dobře formovaný mnohovrstevný buněčný list, byla
prokázaná exprese K3, naproti tomu listy uvolněné proteázami z plastového nádobí
měly pouze nesouvislou depozici kolagenu typu IV a degradovaná mezibuněčná
spojení. Léčba 4 pacientů s těžkým LSCD vykázala pokrytí celého povrchu rohovky
transplantátem za současné obnovy průhlednosti rohovky a dobré jasnosti vidění
(59).
Fibrinový gel
Již po 2 týdnech kultivace biopsií limbu králíka velkých přibližně 3 mm2 na
P

P

biologicky odbouratelném fibrinovém gelu za přítomnosti fibroblastové živné vrstvy
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byl získán epitel vhodný pro transplantaci (60). Měsíc po transplantaci vykazoval
léčený povrch oka normální rohovkový fenotyp bez známek konjunktivizace a
přítomnosti pohárkových buněk a tato kultivace se tak ukázala jako další vhodná
alternativa pro léčbu jednostranného LSCD.
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5. Zaměření budoucí práce
V současnosti je potřeba vyřešit řadu otázek týkajících se kmenových buněk
v dospělém organizmu. Vzhledem k lokalizaci LSC v předním segmentu oka je
možno tyto buňky izolovat, ovlivnit jejich růst a diferenciaci různými růstovými faktory
in vitro a po zpětném přenosu do oka sledovat a porovnat vliv těchto faktorů na
hojení epitelu rohovky.
Budoucí diplomová práce bude součástí projektu studia limbálních kmenových
buněk a jejich možného využití při reparaci poškozeného povrchu oka na
experimentálních modelech s perspektivou využití získaných poznatků u pacientů s
deficitem LSC.
Práce bude zaměřena zejména na:
1. Porovnání izolace LSC za využití různých enzymů, kmenové buňky budou
separovány na základě velikosti pomocí gradientu Percolu nebo jako populace SP
pomocí FACS. Kmenové buňky budou charakterizovány na základě dosud
navrhovaných znaků (ABCG2, p63, K19 a K3).
2. Nalezení vhodných medií a růstových faktorů pro kultivaci LSC, navozujících
diferenciaci na buňky rohovkového epitelu nebo naopak pro uchování vlastností
kmenových buněk.
3. Studium mechanizmů aktivace LSC po poškození rohovky, identifikace faktorů
stimulujících růst a migraci LSC a využití těchto faktorů pro aktivaci těchto buněk in
vitro.
Konečným cílem projektu bude využití takto aktivovaných kmenových buněk
pro reparaci poškozeného rohovkového epitelu u příjemců s deficitem LSC. Projekt
bude rozšířen o studium mesenchymálních kmenových buněk a jejich možné
diferenciace na buňky exprimující diferenciační markery rohovkových buněk a jejich
využití k terapeutickým účelům.
Při řešení projektu budou využity zejména techniky práce s tkáňovými
kulturami, ale také techniky molekulární biologie, RT-PCR, Real-time PCR, FACS a
další.
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6. Závěr
LSC

sdílí

obecné

vlastnosti

kmenových

buněk,

které

zahrnují

nediferencovanost, pomalý buněčný cyklus umožňující jejich identifikaci jakožto LRC,
vysokou proliferační schopnost, která se projeví po poranění nebo po umístění do
kultury, a schopnost asymetrického buněčného dělení. Bylo zjištěno, že LSC jsou
velmi

malé

primitivní

buňky

s vysokým

podílem

jádro/cytoplazma,

stěží

pozorovatelným jadérkem a velkým množstvím tonofilament, sídlící v bazální vrstvě
limbu ve struktuře označované jako Vogtovy palisády, jež slouží jako nika LSC,
přičemž jsou hojnější v horním a dolním limbu v porovnání s nosní a spánkovou
oblastí. Oproti ostatním typům kmenových buněk v dospělém organizmu jsou LSC
zvýhodněny svým relativně snadno přístupným anatomickým umístěním, a
rohovkový epitel se tak stal modelovým systémem pro výzkum epiteliálních
kmenových buněk. Fakt, že rohovka představuje imunologicky privilegovanou tkáň a
přední komora oční je imunologicky privilegovaným místem, navíc činí rohovku
ideální pro realizaci transplantací u zvířat i lidí. LSC vykazují vysokou expresi
markerů asociovaných s kmenovými buňkami včetně transkripčního faktoru p63
souvisejícího se zachováním proliferačního potenciálu LSC, transportéru ABCG2
chránícího LSC před poškozením toxiny nebo léky, integrinu α9 zajišťujícího silnou
adhezi LSC ke specifickým ligandům extracelulární matrix, vimentinu a KGFR. LSC
jsou naopak negativní na přítomnost diferenciačních znaků K3 a K12, konexinu 43 a
E-kadherinu,

které

zprostředkovávají

mezibuněčnou

komunikaci,

a

jejich

nepřítomnost vypovídá o potřebě LSC udržet si jedinečné intracelulární prostředí,
involukrinu, integrinu α2, α6 a β4 a nestinu. U LSC byly také zaznamenány relativně
vyšší hladiny exprese integrinu β1, EGFR, HGFR, K19, K14, K5 a α-enolázy. Pro
identifikaci LSC v praxi se užívají různé kombinace těchto markerů, jelikož dosud
nebyl určen jedinečný marker, s jehož pomocí by bylo možné LSC označit. Nejčastěji
je sledována přítomnost ABCG2 a K19 a absence markerů diferenciace K3 a K12.
Častou metodou je také izolace LSC jakožto SP pomocí FACS na základě
zvýšeného efluxu barviva Hoechst 33342 zajišťovaného transportním proteinem
ABCG2. O zásadní roli LSC v přirozené obměně rohovkového epitelu vypovídají
devastující důsledky LSCD doprovázející různá dědičná i získaná onemocnění oka.
Velkou naději představuje především terapie LSC zohledňující fakt, že mnoho typů
kmenových buněk z dospělého organizmu má limitované funkce, pokud jsou
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odděleny od jejich in vivo niky, a tudíž využívá při expanzi LSC různých podkladů
jako náhražky niky. Příkladem je kultivace LSC na amniové membráně nebo
inaktivovaných 3T3 fibroblastech.
Všechny dosavadní výsledky ukazují velký potenciál kmenových buněk v
mnoha oblastech výzkumu a vývoje. Poznání kmenových buněk vyskytujících se v
dospělém organizmu a studium mechanizmů a faktorů navozujících jejich diferenciaci
bude mít široký význam pro rozvoj transplantační medicíny, ale i pro léčbu řady
dalších onemocnění.
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