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Vývoj buňky není jednosměrka! 
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Přenos jader 

 Teoretické základy  

- Hans Spemann 1938 

 1952 – poprvé proveden u žab  

– Briggs a King 

 

         Robert Briggs                     Thomas King  

            (1911-1983)                         (1921-2000)                                           Rana pipiens 

 

Hans Spemann  

(1869-1941) 



 



Přenos jader  

 1962 – první klon žab – John 
Gurdon 

 



Přenos jader 
Enukleace oocytu 

Přenos somatické buňky pod zonu cytoplastu 



Odstranění jádra oocytu 

 Kontrola enukleace po vitálním barvení 
chromatinu 



Fúze 



Kultivace embrya a jeho 
přenos 



Kmenové buňky 

 embryo 

kmenové buňky 

specializovaná  
buňka 



zajišťují funkci a 
regeneraci orgánů a 
tkání 

v některých orgánech 
omezené schopnosti 
regenerace 

podíl na vzniku nádorů 

Dospělé (orgánové) 
kmenové buňky 



Buněčné terapie 

 Náhrada chybějících buněk v 
poškozených orgánech 

   



Léčba poškozené rohovky  

 Poškození rohovky 
včetně kmenových 
buněk rohovky 

 Odběr kmenových 
buněk ze zdravého 
oka 

 Kultivace kmenových 
buněk na fibrinu  

 Transplantace 
kultivovaných buněk 
na poraněné oko  

(Rama et al.: NEJM, 2010) 



Pluripotentní kmenové 
buňky umějí všechno  

 
kmenové buňky 

specializovaná  
buňka 



AFS buňky 

Diferenciace 
 
Tuk 
Kost 
Sval 
Neurony 
Cévy 
Játra 
 

Intezivní množení – zdojnásobení počtu za 36 hod. 
Stabilita – 250 generací bez zkrácení telomer 
Množí se bez „feeder layer“ 



AFS buňky 

 Vnesení 
vzniklých 
neuronů do 
hipokampu myši 

 

 Vnesení 
osteogenních 
buněk na 
podkladu do 
těla myši 



Embryonální kmenové 
buňky 

 Bez omezení se množí 

 Diferenciace na typy buněk 

– Entoderm 

– Mezoderm 

– Ektoderm 

 



Lidská blastocysta 



Blastocysta zbavená ZP 

ICM 



Kultivace izolované ICM 



Kultivace 7 dní 



Kultivace 10 dní 



Kolonie ESC 3 dny po 
první pasáži 



Zdroje blastocyst 

 „nadbytečná“ embrya z IVF 

 cíleně tvořená embrya 

IVF 

klonování 





První klinické zkoušky 
léčby buňkami z hESC 

 2009 - americká firma Geron 

 Léčba poraněné míchy 
progenitorovými buňkami dendrocytů  

 Obnova myelinizace  

 Produkce růstových faktorů  

 Obnova funkce neuronů 



První klinické zkoušky 
léčby buňkami z hESC 



Prověrka bezpečnosti 
léčby buňkami z hESC 

 



Myelinizace neuronů 
poraněné míchy - potkan 

 



První zkoušky 

 



Produkce prekurzorových 
buněk 

 



Odběr buněk pokožky 

Potřebuje srdeční 
svalovinu 

Pacient 

Terapeutické klonování 

http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/skn/c_37.html
http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/cv/d_59.html


Pokožka Oocyt 

http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/skn/c_37.html


Embryonální  

kmenové buňky 



chrupavka 
Sval 
kosterní 

Langerhansovy  
ostrůvky 

Srdeční 
sval 

ESC 
Diferenciace Diferenciace 

Pacient 

http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/cart/c_13.html
http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/musc/c_14.html
http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/end/d_49.html
http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/cv/d_59.html


Indukované pluripotentní 
kmenové buňky 

Fibroblasty         indukované  
    pluripotentní kmenové 
     buňky (iPSC) 

Zvýšená exprese 
Oct3/4 
 Sox2 
 c-Myc 
 Klf4 

 
nikoli 

Nanog  

? c-Myc aktivní v řadě typů nádorových buněk ?  

Shinya Yamanaka  
Universita Kjóto 



 

indukované pluripotentní  
kmenové buňky 



Indukované pluripotentní 
buňky (iPSC)  

 Po vnesení do blastocysty  

 vytvoří se chiméra 

 iPSC  

diferencují na všechny tkáně 

 U 20% chimér - nádory  

pocházející z iPSC 



2007  - zopakováno u 
lidských somatických buněk 

 Retrovirové vektory 

 Vneseny geny pro  

 transkripční faktory 

  

 
 

Shinya Yamanaka  
Universita Kjóto 



Vznik iPSC 

Kožní 
buňky 

iPC Větší  
zvětšení 

Spontánní 
diferenciace 



Řízená diferenciace iPSC 

iPC 

Kožní epitel 

Dopaminergní  
neurony 

Kardiomyocyty 



Teratomy z lidských iPSC 
ve varleti myši 

Může pomoci náhrada onkogenu c-Myc za gen Wnt 



Transdiferenciace buněk 

 



Rediferenciace buněk  
in vivo  

Ostrůvek  
Beta-buněk 

Indukované  
Beta-buňky 

 Adenovirové vektory 

 Transkripční faktory 

 Neurog3 

 Pdx1 

 Mafa 

 Rediferenciace na beta-buňky 

 Indukce tvorby inzulínu 



Rediferenciace buněk  
in vivo  

 Indukované buňky  

 jsou  

 morfologicky 

 i fyziologicky 

 neodlišitelné 

 normálních  

 beta-buněk 



Přímá rediferenciace 
fibroblastů na neurony 

 Fetální fibroblasty  

 Transfekce 3 geny  

 transkripční faktory Ascl1, Brn2, Myt1l 

 Diferenciace na neurony 

 Neurony jsou funkční 

 tvoří synapse 



Klonování člověka? 

 



Aldous Leonard Huxley  
(1894 – 1963) 

 
 

Konec civilizace (1932) 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0060901012/somaweb


První údajné klonování člověka  
Soul - prosinec 1998 

Lee Bo-yon 
Údajný klon 
(embryo) 



Kdo chce klonovat 
člověka? 

Brigitte Boisselierová  
– společnost Clonaid 

Severino Antinori   
a Panayotis Zavos 

Richard Seed 



26. 12. 2002  
narodil se první lidský klon? 



 
 

Určitě ne! 

 nebyly podány vědecké důkazy 

 

 klonování savců má nízkou účinnost 

 

 primáty nelze klonovat současnými 
technikami 

 

 za firmou Clonaid je sekta raelinánů 



Korejsko-americký tým 
Národní universita Soul 

Woo Suk Hwang         José Cibelli 



Korejsko-americký tým 
Národní universita Soul 

Woo Suk Hwang         Gerald Schatten 



Únor 2004 
Květen  2005   

 
 
 
 
 

embryonální kmenové buňky z 
embrya vzniklého  přenosem jádra  

lidské somatické buňky  



Otevírá se cesta  
k reprodukčnímu klonování? 



Klinika MizMedi – obchod s 
oocyty 

Sung Il Roh 

MizMedi Soul 





Jeden z největších 
skandálů vědy 



K čemu by bylo klonování 
člověka dobré? 

 Ukojení ambicí 
megalomanů 

 

 Děti pro neplodné 
páry 

 

 Potomci pro 
homosexuální páry 



Nikdo nesmí nikomu 
upírat právo mít dítě 



Až 20% manželských párů v 
ekonomicky rozvinutých 
zemích nemůže mít děti. 

http://karavshin.org/kerala/archive/blue-sari-baby-face.jpg


Na pomoc přichází  
oplození ve zkumavce 

Nepomůže všem 



Pokožka 

Vajíčko 

Pomohlo by klonování 

http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/skn/c_37.html




Bude klonů zapotřebí? 

Pohlavní buňky pro početí dítěte 
vzniknou z ESC. 



Léčba neplodnosti 
terapeutickým klonováním 



Pokožka 

Vajíčko 

http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/skn/c_37.html


Embryonální  

kmenové buňky 

Spermie Vajíčko 

http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on
http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


Spermie z ESC 

http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on


Oocyty z ESC 

http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


Asistovaná reprodukce 

http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on
http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


Vajíčka lze získat  
i z buněk s XY 

http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on
http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


Spermie lze teoreticky  
získat i z buněk s XX 

SRY 

http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on


http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on
http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on
http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on
http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


Lze využít  i iPSC 

http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=247&exact_match=on
http://www.ivf.net/cgi-bin/imagedatabase/imagedb.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=9&exact_match=on


Spermie z ESC a iPSC 

Hayashi et al  

 Cell 2011 



Oocyty z ESC a IPSC 
(Hayashi et al. Science 2012) 

 Indukce diferenciace ESC (IPSC)  

 Agregace se somatickými buňkami 
gonád 

 V rekonstituovaném „ováriu“ vznikají 
PGC 

 Po vnesení do těla myši se vyvíjejí 
oocyty 



Oocyty z ESC a IPSC 

 

Rekonstituované  

ovárium  

GV MII 

2 buněčná   

embrya 

blastocysty 



Pohlavní buňky přímo ze 
somatických buněk 

Julang Li 
 University of Guelph 



Pohlavní buňky přímo ze 
somatických buněk 

Karim Nayernia 
University of Newcastle 



Děkuji za pozornost 


