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MEZENCHÝMOVÉ KMEŇOVÉ BUNKY (MKB)

APLIKÁCIE

Základná biológia

Biológia rakoviny

Genomika

Vývoj liečiv

Bunková terapia

CHARAKTERIZÁCIA

CD povrchové antigény

Chemokínové receptory

Cytokíny

Mitogény

Imunologické vlastnosti
ZDROJE

Kostná dreň

Tukové tkanivo

Pupočná šnúra

Plodová voda

Synoviálna membrána

a iné

MEZODERMÁLNA DIFERENCIÁCIA

EXPANZIAIZOLÁCIA

Chondrocyty

(chrupka)

Osteocyty

(kosť)

Adipocyty

(tuk)

Myoblasty

(sval)

TRANSDIFERENCIÁCIA

Neurálna

Hepatocitárna

Endoteliálna

Tenocyty

(šľacha)



POTENCIÁL MKB

MKB

Terapia pomocou MKB



PRÍPRAVA MKB PRE KLINICKÉ APLIKÁCIE

Zber buniek Izolácia Expanzia
Kryokonzervácia a 

uvoľnenie produktu

Testovanie donora

Serologické

vyšetrenie: HTLV-1, 

HTLV-2 a CMV, HIV-

1, HIV-2, HBV, HCV, 

Trepanoma pallidum, 

encefalopatia

Kvalita a 
bezpečnosť

Testy na baktérie, huby, 

mykoplazmu, test 

tumorogenicity (karyotyp, 

teratoma assay, FISH, PCR)

Morfológia buniek: 

monitorovanie ex vivo rastu

Identita buniek: expresia
povrchových markerov
(prietoková cytometria)

Viabilita buniek 

(viac ako 70%)

Počet buniek / dávka

Čistota a účinnosť

Čistota: test na 

endotoxíny, a 

reziduálne 

kontaminanty

Účinnosť: klonogenicita

(CFU-F assay), 

imunosupresívne

vlastnosti, multilineárna

diferenciácia

Stabilita: testy pri 

rôznych teplotách, 

podmienky 

uskladňovania, metódy 

Uskladnenie a 
balenie

Systém skladovania a 

balenia: test bezpečnosti, 

kompatibility; kontrola 

kvality komponentov 

balenia, stabilita (veľkosť 

orientácia, kompatibilita 

kontajnera) 

Chartakterizácia buniek po 

kryokonzervácii: kinetika 

rastu, morfológia, 

fenotypizácia, genotyp, 

chromozomálna stabilita



ZÁKLADNÝ VÝSKUM V ZTB

• Izolácia, charakterizácia, 

proliferácia, diferenciácia 

MKB z rôznych zdrojov.

• Vplyv alogénnych kostných 

štepov na osteogénnu

diferenciáciu MKB in vitro.

• Štúdium imunomodulačných

a regeneračných vlastností 

MKB na in vitro modeli 

osteoartritídy. 

• Testovanie biokompatibility

3D printovaných

biomateriálov



ZÁKLADNÝ VÝSKUM V ZTB

• Exozómy z mezenchýmových kmeňových buniek ako potenciálna 

alternatíva bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy



PREDKLINICKÝ VÝSKUM V ZTB

Liečba poškodenej pečene pomocou MKB z kostnej drene –

animálny model (potkan)

Využitie MKB v liečbe diabetes mellitus I. typu –

aplikácia MKB do pankreasu potkana

Aplikácia MKB a PRP na liečbu chondrálneho defektu 

kolenného kĺbu králika

Liečba defektov kosti u vtákov pomocou xenogénnych kostných 

štepov v kombinácii s MKB

Aplikácia kollagén-hyalurónovej membrány s chondrocytmi na 

liečbu chondrálneho defektu u králika



KLINICKÉ APLIKÁCIE V ORTOPÉDII

Liečba osteoartritídy kolenného kĺbu I. 

a II. stupňa pomocou autológnej PRP 

Liečba kostných defektov pomocou 

autológnych MKB izolovaných z kostnej drene 

a naviazaných na alogénny kostný matrix



Fluorescenčná analýza a zobrazovanie 
buniek

FACS analýza 

Proliferácia buniek v reálnom čase

Multiplexná analýza biologických molekúl

PRÍSTROJOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA V ZTB 



ZDRUŽENÁ TKANIVOVÁ BANKA 
UPJŠ LF A UN LP KOŠICE

ZTB je spoločným pracoviskom UPJŠ LF a UNLP Košice. 

Experimenty prebiehajú v kvalitných validovaných 

laboratórnych podmienkach čistých priestorov typu A/B 

vybudovaných počas implementácie európskeho projektu 

(Centrum excelentnosti NEUREG) v rámci Operačného 

programu výskum a vývoj. Pracovisko ZTB figuruje ako 

spoluriešiteľ aj v špičkovom národnom centre Medipark

(Biomedicínský Univerzitný vedecký park), ktorého cieľom 

je vytvoriť kvalitný základ pre aplikovaný výskum a 

transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny.


