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Úvod
Moč sa vo všeobecnosti považuje za biologický odpad. Avšak pre potreby tkanivového
inžinierstva a regeneratívnej medicíny predstavuje ideálnu vzorku, z ktorej sa dá izolovať
autológna bunková kultúra [1].
Kmeňové bunky, prítomné v jednotlivých tkanivách a orgánoch ľudského tela, zabezpečujú
cyklus výmeny starých buniek za nové, čo podmieňuje ich regeneratívne schopnosti [2]. Ich
správnou izoláciou a následnou kultiváciou vo vhodnom prostredí dokážeme získať
dostatočne veľkú bunkovú populáciu. Tradičný spôsob získavania kmeňových buniek
predstavuje biopsia tkaniva. Táto metóda je dobre adaptovaná, avšak pre pacienta je
nevýhodná, nakoľko sa jedná o invazívny zákrok [3]. Preto sa súčasný výskum orientovaný
na kmeňové bunky venuje aj hľadaniu takých alternatívnych zdrojov, ktorých odobratie
zabezpečí pacientovi čo najväčší komfort a bezpečnosť. Práve objav kmeňových buniek
v moči vzbudil obrovský záujem vedcov, nakoľko na ich úspešnú izoláciu stačí malé
množstvo moču, ktorý si pacient vie odobrať aj v pohodlí domova. Táto metóda odberu je
taktiež veľmi lacná a samotné spracovanie vzorky nevyžaduje špeciálne prístrojové, či
materiálne vybavenie.
Nakoľko sa zameriavame na tkanivové inžinierstvo urogenitálneho traktu, považujeme
močové kmeňové bunky za potenciálny zdroj a preto im venujeme pozornosť v našej štúdii.
Zamerali sme sa na proces izolácie buniek, morfologické vlastnosti a expresiu CD markerov.
Materiál a metódy
Izolácia: 17 spontánne vylúčených vzoriek moču sme získali od 6 zdravých donorov (5
mužov, 1 žena) vo vekovom rozptyle 27-40 rokov. Pred odobratím boli všetci poučení
o princípoch správneho odberu stredného a posledného prúdu moču. Moč bol zbieraný do
sterilných 50 ml centrifugačných skúmaviek, pričom požadované množstvo vzorky
predstavovalo 200 ml moču. Väčšina vzoriek bola po odobratí spracovaná do 1 hodiny. Ak
nie, moč bol uložený v chladničke a spracoval sa najneskôr do 4 hodín od odobratia.
Spracovanie vzoriek pozostávalo z troch základných krokov: centrifugácia, premývanie,
vysievanie. Vzorky sa najskôr scentrifugovali pri 500g po dobu 10 minút pri izbovej teplote.
Nasledovalo opatrné odobratie supernatantu a premytie sedimentu s 5 ml fosfátového
tlmivého roztoku. Následne prebehlo druhé stočenie (500g, 10 minút) s opätovným odobratím
supernatantu. K získanému sedimentu sa pridalo kultivačné médium, ktoré pozostávalo z:
KSFM (keratinocyte serum free medium) a EFM (embryionic fibroblast medium) v pomere
1:1, suplementované 5% fetálnym bovínnym sérom. Finálnu fázu predstavovalo vysiatie do
24 jamkovej kultivačnej platne a uloženie do kultivačného inkubátora. Kultivácia prebiehala
v humidifikovanej atmosfére s 5% obsahom CO2 pri teplote 37 ºC. Neadherované bunky sa
odstraňovali výmenou média každé 3 dni. Po dosiahnutí 80% konfluencie sme bunky
pasážovali použitím 0,05 % trypsínu. Bunky zo 4.pasáže boli použité na ďalšie experimenty.
Určenie viability a proliferácie buniek: Bunky izolované z moču sme vysiali do 24jamkových platní o hustote 4000 buniek na jamku. Kultivačné médium sa menilo každý druhý

deň. Viabilita a proliferácia buniek bola zmeraná v 1., 3., 5., 7., 9. a 12. deň použitím
analyzátora CEDEX XS. Na potreby analýzy boli bunky najskôr strypsinizované,
scentrifugované (5 min pri 1200 otáčkach) a farbené tryptánovou modrou. Všetky merania
sme opakovali 3x.
Prietoková cytometria: Na potvrdenie úspešnej izolácie kmeňových buniek derivovaných z
moču sme vykonali imunofenotypovú analýzu prietokovou cytometriou. V skratke, 1x106
buniek bolo scentrifugovaných pri 300g a resuspendovaných v 100 µl tlmivého roztoku.
Potom sme pridali 10 µl nasledovných protilátok: CD73-APC, CD90-PE, CD105-FITC,
CD146-PE-Vio770,
CD271-APC-Vio770
ako
aj
koktejl
pozastávajúci
z
CD14/CD20/CD34/CD45-PerCP (Miltenyi Biotec, Nemecko). Vzorky sa inkubovali 10 minút
v tme v chladničke. Nasledovalo premytie s 2 ml tlmivého roztoku a centifugácia. Získaný
supernatant sme opatrne aspirovali a finálny sediment bol resuspendovaný v tlmivom roztoku
pre samotnú analýzu. Všetky data sme získali použitím prietokového cytometra MACSQuant
Analyzer 10 (Miltenyi Biotec, Nemecko) a na analýzu výsledkov bol aplikovaný MACS
Quantify software (Miltenyi Biotec, Nemecko).
Morfologická analýza: Morfológia buniek bola študovaná použitím svetelnej (Zeiss Axiovert
100, Carl Zeiss, Nemecko), ako aj elektrónovej mikroskopie (Zeiss EVO LS15, Carl Zeiss,
Nemecko. Pozorovanie vykonané na Ústave histológie a embryológie LF UK v Bratislave). V
skratke, bunky pre potreby elektrónovej mikroskopie boli vysiate na 10 mm okrúhle krycie
sklíčka a fixované 3% glutaraldehydom. Na postfixáciu sa aplikoval roztok 1% oxidu
osmičelého. Sušenie pri kritickom bode bolo vykonané na CPD BAL-TEC 030 a vzorky boli
pokovené s 10 nm vrstvou zlata (Leica ACE 200).

Výsledky
Izoláciu buniek derivovaných z moču môžeme považovať za jednoduchú, rýchlu a lacnú
metódu. Zo 17 vzoriek sa nám podarilo bunky vyizolovať z 10 močov (úspešnosť cca 58%).
Prvé bunkové zhluky sme zaevidovali po 7-10 dňoch kultivácie (Obr. 1). Konfluentné kolónie
sa vytvorili v rozmedzí 2-3 týždňov. Bunky mali tvar ryžového zrna a rýchlo proliferovali.
Prietoková cytometria na základe prítomnosti špecifických CD markerov potvrdila
prítomnosť markerov typických pre kmeňové bunky: CD-73, CD-90, CD-105, CD-271 a CD146. Expresia CD-14,CD-20, CD-34 a CD-45 bola negatívna (Obr. 2) . Čas zdvojenia buniek
bol 45 ± 0,24 SD. Priemerná viabilita buniek 72% ± 10,4 SD. Po 9 dňovej kultivácii sa
viabilita výrazne znížila. Pri vyšších bunkových pasážach sme zaznamenali morfologické
zmeny. Bunky nadobudli oploštený tvar a niektoré mali tvar podobný fibroblastom.
Diskusia
Podarilo sa nám vyizolovať bunkovú populáciu zo vzoriek moču, ktorú by sme na základe
prítomnosti špecifických CD markerov mohli považovať za kmeňové bunky. Mnohé štúdie
popísali jednak bezproblémovú izoláciu, ako aj rôznorodú diferenciáciu týchto buniek. Avšak,
naše diferenciačné pokusy opakovane nepriniesli očakávané výsledky. Aj na základe
morfologickej diversity sa domnievame, že v močovom sedimente sa nachádza viacero
druhov bunkových populácií, ktoré sú schopné po izolácii adherovať na povrch a pri výmene
média sa neodstránia ako napr. epitelové bunky. Na prítomnosť aj iných bunkových
subpopulácií upozorňuje len málo štúdií [4,5]. Avšak tento fakt môže negatívne vplývať na
vlastnosti kmeňových buniek. Riešenie by predstavovala skorá izolácia primokultúry do
nového, ‚čistého’ prostredia. Kmeňové bunky izolované z moču predstavujú sľubný zdroj
buniek pre tkanivové inžinierstvo a regeneratívnu medicínu. Proces spracovania vzorky je
rýchly, lacný a nepredstavuje výraznú záťaž pre pacienta.

Obrázok 1. Morfologická analýza kmeňových buniek derivovaných z moču. A:
primokultúra pozorovaná na 7. deň po iniciálnom výseve. B: prvá pasáž. Bunky majú tvar
ryžového zrna. C: štvrtá pasáž pozorovaná rastrovacím elektrónovým mikroskopom. D: šiesta
pasáž. Oploštený tvar pripomínajúci bunku epitelu.

Obrázok 2. Analýza prietokovou cytometriou. Prietoková cytometria potvrdila prítomnosť
špecifických znakov typických pre kmeňové bunky.
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