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Mezenchymální kmenové buňky buňky (MSC) a fibroblasty 

jsou multipotentní nehemopoetické progenitorové 

buňky stromálního původu, které lze izolovat z kostní dřeně 

i řady dalších tkání (tuková tkáň, pupečníková krev). 

Buňky mohou pod vlivem definovaných in vitro nebo in 

vivo podmínek diferencovat do řady buněk mezodermálního 

původu a stromálních fibroblastů. Tyto buňky nabízejí 

významné imunomodulační schopnosti. MSC a fibroblasty 

jsou schopny reagovat s buňkami vrozené i získané 

imunity a navozovat tak modulaci některých funkcí imunitního 

systému. Při kultivaci jednotlivých buněčných 

subpopulací imunitního systému s MSC nebo fibroblasty 

dochází ke změně cytokinového profilu dendritických 

buněk, naivních a aktivovaných T-lymfocytů i NK buněk 

k protizánětlivějšímu nebo tolerantnímu fenotypu. 

Postup získávání MSC a fibroblastů: K testování byly 

použity suspenze mezenchymálních kmenových buněk 

(MSC) a fibroblastů. MSC byly získány v Laboratoři buněčné 

terapie na Hematologicko-onkologickém oddělení 

v Plzni. Tkáňové fibroblasty poskytl Ústav biologie LF 

UK Plzeň. 

Metody: Stanovení vlivu MSC a fibroblastů na aktivaci 

lymfocytů bylo provedeno u 15 vzorků plné krve. 

Vzorky byly nejprve zpracovány pomocí metody transformace 

lymfocytů se značením povrchových markeru 

a průkazem pomocí průtokové cytometrie. 

Blastická transformace: Vzorek plné krve byl kultivován 

s MSC a fibroblasty. Nespecifická aktivace T-lymfocytů 

byla způsobena přidáním mitogenu phytohemaglutininu 

(PHA) o koncentraci 0,04 mg/ml. Takto připravená 

kultura byla inkubována v termostatu po dobu 72 hod při 

teplotě 37 °C a 5% CO2. 

Průkaz exprese povrchových znaků průtokovou cytometrií: 

Stanovení stupně proliferace u vzorků po kultivaci 

bylo provedeno pomocí průtokové cytometrie. Bylo 

provedeno značení u znaků CD3 (PC7), CD25 (FITC), 

CD45 (ECD) a CD69 (PE). Připravená označená suspenze 

byla měřena průtokovým cytometrem FC500. 

Výsledky: Při měření byly sledovány T-lymfocyty 

s markery časné aktivace (CD3+CD69+) a pozdní aktivace 



(CD3+CD25+). U vzorků s přidanými MSC či fibroblasty 

došlo k výraznému snížení hodnot proliferace (CD69+) 

vůči hodnotám kontrolních vzorků. Rozdíl v počtu stimulovaných 

lymfocytů u vzorků s MSC činil 12,1 % 

(p < 0,01) a u vzorků s fibroblasty 9,4 % (p < 0,01). Rozdíl 

mezi potlačením stimulace pomocí MSC a fibroblasty 

byl 2,7 % (p = 0,0095). 

Při sledování počtu buněk se znaky pozdní fáze proliferace 

(CD3+CD25+) došlo ke snížení proliferace u lymfocytů 

s MSC či fibroblasty vůči hodnotám kontrolních 

vzorků, které bylo obdobně významné jako u předešlého 

měření. U vzorků s MSC byl pokles o 19,8 % (p < 0,01) 

a u vzorků s fibroblasty o 17,7 % (p < 0,01). Porovnání 

hodnot proliferace mezi skupinami kultivovanými s MSC 

a fibroblasty se ukázalo téměř bezvýznamné (rozdíl 2,1%, 

p > 0,01). 

Závěr: Ukazuje se, že mezenchymové kmenové buňky 

a fibroblasty mají společné imunomodulační vlastnosti. 

Vliv těchto buněk může za určitých podmínek suprimovat 

imunitní reakci. Toho lze využít pro terapii autoimunitních 

chorob a při transplantacích. 


