
Léčba míšního poranění s využitím biomateriálů a kmenových buněk 

(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.) 

Po úrazu míchy, často dochází ke ztrátě motorických a sensitivních funkcí pod místem 

přerušení. Pacienti dnes díky lékařské péči přežívají, ale zůstávají na celý život ochrnuti. 

Degenerace a rozpad míšní tkáně vede ke vzniku rozsáhlé kavity (cysty), která spolu s jizevnatou 

tkání neumožňuje regeneraci nervových vláken a buněk. Proto jsme jako možnou léčbu využili 

na modelu akutního poranění míchy implantaci dospělých kmenových buněk kostní dřeně, které 

produkují cytokiny a růstové faktory, jejichž vlivem dojde k částečnému zachování míšní tkáně a 

ke zmenšení kavity. Tento postup vede ke zlepšení motorické i senzitivní funkce a je proto 

podkladem naší klinické zkoušky u pacientů s míšním poraněním. Jedním z dalších hlavních 

výzkumných směrů v léčbě míšního poranění je dnes nejen užití kmenových buněk, ale současně 

přemostění míchy v místě poranění a obnova funkčního spojení. V našich studiích využíváme 

k přemostění míšní tkáně polymerní biomateriály na bázi biokompatibilních makroporézních 

hydrogelů s navzájem propojenými póry. V implantovaných biomateriálech dochází k prorůstání 

buněk z okolní tkáně a k volné difúzi živin a růstových faktorů, které podporují regeneraci 

nervové tkáně. Po odstranění zjizvené tkáně a implantaci biomateriálu do místa chronické léze 

dojde k vrůstání vaziva, cév i nervových a gliových buněk. Výhodou polymerních hydrogelů je 

možnost modifikovat jejich povrch tak, aby podpořil regeneraci míšní tkáně. V modelech míšního 

poranění používáme polymerní biokompatibilní makroporézní hydrogely na bázi kopolymerů 2-

hydroxyetylmetakrylátu (HEMA) a 2-hydroxypropylmetakrylamidu (HPMA) a to jak samotné, 

tak s modifikovaným povrchem modifikovaným oligopeptidovými sekvencemi (RGD, IKVAV). 

Využíváme též nanovlákenných struktur pro přípravu tkáňových konstruktů vzniklých 

prorůstáním buněk nanovlákennou matricí. Nejvíce se osvědčily hydrogely a nanovlákenné 

materiály osázené in vitro mesenchymálními kmenovými buňkami, olfaktorickou glií nebo 

buňkami z linií fetálních nervových buněk. Takto vzniklé biomateriály implantované po akutním 

i chronickém poranění míchy laboratorního potkana výrazně zlepšují motorické a senzitivní 

funkce. Do implantátů s kmenovými buňkami vrůstá vazivo, cévy, výběžky nervových buněk a 

oligodendrocyty. Přesně tvarovaný biomateriál pevně vrůstá do míšní tkáně, přemostí míchu a v 

implantátech dochází k částečné regeneraci míšní tkáně. V míšní tkání jsme nenalezli téměř 

žádné pseudocysty. V budoucnosti tedy mohou polymerní hydrogely nebo nanovlákna sloužit 



nejen jako nosiče kmenových buněk, ale mohou také směrovat vrůstání nervových vláken, 

uvolňovat potřebné růstové faktory a inhibitory a  v neposlední řadě sloužit jako materiály k 

přemostění míšních lézí i u pacientů s chronickým míšním přerušením. 

 

Přemostění chronické míšní léze pomocí biomateriálů. 
A: Vrůstání axonů (označených protilátkou NF160 na přítomnost neurofilament) do 
hydrogelového implantátu, který zcela zaplnil post-traumatickou kavitu po míšním poškození. 
B: Hydrogelový implantát osázený zeleně označenými mesenchymlními buňkami (GFP) 
přežívají 2 měsíce po implantaci v implantátu. C: Mesenchymální kmenové buňky vytvořily 
vodící vlákna a urychlily tak vrůstání cév (RECA) do implantátu. D: Obdobným způsobem 
vrůstají podél mesenchymálních buněk i astrocyty (GFAP) a axony.  
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