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Kmenové buňky
EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY (ESC)
DOSPĚLÉ KMENOVÉ BUŇKY (ASC)

Obr. 1. Blastocysta.

Obr. 2. Kmenové buňky exprimující zelený fluorescenční protein (GFP).

Malé nečitelné popisy obr. !!
INDUKOVANÉ PLURIPOTENTNÍ BUŇKY (iPS)

Obr. 3. Indukované pluripotentní buňky (iPS buňky)

EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY
(ESC – embryonic stem cells)
• celý organismus se vyvíjí z jediné totipotentní buňky
(zygoty), která vzniká po oplození vajíčka spermií
• totipotentní buňka má schopnost dát vznik jakémukoli typu
tkáně včetně tkáně embryonální, obsahuje kompletní
genetickou informaci pro celý organismus
• v průběhu embryonálního dělení se schopnost totipotence
ztrácí

EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY
(ESC – embryonic stem cells)
• buňky vznikající na počátku embryonálního vývoje jsou
pluripotentní, mohou se tedy diferencovat v jakoukoliv buňku
embrya, ať už se jedná o buňku ektodermálního,
endodermálního či mezodermálního původu
• pokud se ESC vyjmou z embryonálního prostředí a kultivují se
in vitro mohou dát vznik buňkám nervovým, plicním, krevním
nebo pohlavním navíc se schopností zachovat stabilní
karyotyp

EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY
(ESC – embryonic stem cells)
• z etických důvodů je veliký problém se studiemi ESC u
člověka a s léčebným podání ESC člověku, protože jde o
buňky, které lze z jistého úhlu pohledu označit za samostatné
živé bytosti
• tyto buňky jsou v podstatě totožné s oplozeným vajíčkem,
které stojí na počátku lidského života
• navíc nelze také vyloučit, že podání embryonálních
kmenových buněk by mohlo způsobit teratomy (nádory)

Obr. 4. Vývoj embrya, stadium 4, 8 buněk, morula, blastocysta malé !!

DOSPĚLÉ KMENOVÉ BUŇKY
(ASC- adult stem cells)
•

nediferencované buňky, přetrvávají i v již vyvinutých a fungujících
tkáních

•

patří mezi buňky multipotentní

•

na základě různých signálů se mohou přeměnit pouze na některé
buněčné typy - umožňují průběžnou údržbu celého těla

•

každý orgán a každá tkáň v dospělosti obsahuje malou subpopulaci
buněk schopných sebeobnovy

•

jsou to buňky nepostradatelné pro hojení poškozených částí těla, pro
procesy obnovení jejich funkce a pro správný průběh imunitních reakcí
organismu

DOSPĚLÉ KMENOVÉ BUŇKY
(ASC- adult stem cells)
• k reprogramování (přeprogramování) ASC může dojít in vivo
– např. kmenové buňky pocházející z kostní dřeně jsou
schopné užitečně přispívat k regeneraci mnoha orgánů
příjemců

• některé ASC se mohou částečně podílet na vzniku buněk
všech tří zárodečných listů, tato diferenciační kapacita byla
ověřena in vitro i in vivo při tvorbě chimér (např. myších či
kuřecích embryí)
• jako chiméry bývají nazývány organismy skládající se z buněk
dvou či více individuí stejného či jiného živočišného druhu

DOSPĚLÉ KMENOVÉ BUŇKY
(ASC- adult stem cells)
• ASC lze dále rozdělit na buňky somatické (nacházejí se
kdekoliv v těle) a germinální (tvoří gamety a vyskytují se v
pohlavních orgánech)
• ASC je (na rozdíl od ESC) povoleno používat i léčebně
• transplantace krvetvorné tkáně u nemocných s různým typem
leukémie nebo jinými nemocemi krvetvorby je důkazem, že
tato léčba může být úspěšná

játra

mozek

kmenové
buňky CNS
kosterní
svalovina

kostní
dřeň
kost
krevní buňky

kmenové buňky
kostní dřeně
tuková
buňka

epiteliální
buňky

srdeční
svalovina

neuron

gliové buňky
Obr. 5. Schéma diferenciace buněk kostní dřeně. Malé !!

INDUKOVANÉ PLURIPOTENTNÍ BUŇKY (iPSC)

•

indukované pluripotentní kmenové buňky (Induced Pluripotent Stem
Cells, iPSC) jsou kmenové buňky uměle vytvořené z dospělých
buněk těla

•

v podstatě z jakékoliv buňky těla lze vytvořit iPSC

•

dospělé nepluripotentní buňky lze změnit v iPSC např. fúzí
somatické buňky s některou ze stávajících linií ESC, inzercí
některých genů, kdy se pomocí virových vektorů do buněk vloží
geny, které regulují přepis genetické informace v buňce a způsobí,
že se buňka promění v buňku kmenovou

DALŠÍ TYPY KMENOVÝCH BUNĚK
1.

Kmenové buňky kostní dřeně
a) Mesenchymatické kmenové buňky - MSC
- jsou to multipotentní progenitorové buňky
- mohou se vyvinout ve tkáně mesodermálního původu (kost,
chrupavka, šlacha, svalová a tuková tkáň)
b) Hematopoetické kmenové buňky - HSC
- jsou od nich odvozeny všechny terminálně diferencované typy
krevních buněk v dospělém organismu

2. Kmenové buňky pupeční šňůry
- MSC z pupečníku mají téměř pluripotentní vlastnosti a po
vhodné indukci jsou schopné tvořit tukové, chrupavkové a kostní
linie buněk
3. Kmenové buňky zubní dřeně
- vykazují dokonce větší diferenciační schopnost než MSC kostní
dřeně

Závěr
• Kmenové buňky, představují velkou naději zejména pro obory
tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny.
• Za určitých podmínek je možné přeměnit tyto buňky v
jakoukoli tkáň lidského těla.
• Při kultivaci in vitro zatím není možné vytvořit z nich celý
orgán, vytváří se pouze struktury typické pro danou tkáň.
• Avšak po transplantaci do živého organismu jsou kmenové
buňky schopné začlenit se do chodu těla a přijmout identitu
nového orgánu v závislosti na prostředí, které je obklopuje.
• Přímá transplantace, pokud se jedná o zdravé buňky jiného
jedince, samozřejmě nese mnohá rizika spojená s možností
imunitní reakce příjemce na buňky tělu neznámé.
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