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Úvod 
 

Úmrtnosť na rakovinu sa za posledných dvadsať rokov významne nezmenila a v 
súčasnosti ešte neexistuje efektívny a špecifický spôsob jej liečby, okrem radikálnej 
chirurgickej resekcie nádoru v počiatočnom štádiu. Génová terapia je v tejto oblasti stále 
vo fáze klinických štúdií. Hlavným dôvodom „nesmrteľnosti“ nádorov a nádorových 
buniek je prítomnosť takzvaných samo-regeneračných kmeňových buniek iniciujúcich 
nádorové bujnenie. Medzi ďalšie dôvody patrí nedostatočná špecificita, závažné vedľajšie 
účinky chemoterapeutík, a odolnosť buniek voči liekom. Z dôvodu spomínaných 
významných nedostatkov súčasnej liečby je nevyhnutne potrebná modifikácia a 
optimalizácia terapie schopnej zamerať sa na agresívne nádorové kmeňové bunky.  

Ľudské mezenchymálne/stromálne kmeňové bunky (MSC) sú predmetom výskumu v 
tejto oblasti najmä vďaka ich schopnosti migrovať k poškodenému tkanivu v tele a 
regenerovať ho (1). MSC je možné izolovať z rôznych typov tkanív (pupočník, placenta, 
zubná dreň, tukové tkanivo, kostná dreň alebo menštruačná krv). Terapeutický účinok MSC 
je do veľkej miery sprostredkovaný extracelulárnymi vezikulami (EVs).  

Exozómy sú membránou obalené nanovezikuly s veľkosťou 50-150 nm uvoľňované 
všetkými typmi buniek. Exozómy boli spočiatku vnímané ako „odpadové“ vezikuly nesúce 
nežiadúce látky von z bunky. Neskôr sa zistilo, že hrajú významnú rolu v medzibunkovej 
komunikácií a nesú v svojom kargu rôzne molekuly, ako napríklad cytokíny, rastové faktory, 
signálne proteíny, mRNA, miRNA a ďalšie zložky (2). Na zlepšenie terapeutického účinku 
chemoterapeutických liekov boli vyvinuté rôzne nano-systémy. Bohužiaľ, použitie 
syntetických nanočastíc často vedie k toxicite alebo rýchlej eliminácii fagocytovým 
systémom mononukleárnych buniek. Tento problém by mohli vyriešiť EVs, ktoré majú veľa 
terapeutických výhod, ako napríklad schopnosť interagovať s recipientnou bunkou pripojením 
sa na ich povrchu radom proteínov povrchovej adhézie a vektorových ligandov, čím dodávajú 
svoj náklad do špecifickej cieľovej bunky (3). EVs (exozómy), disponujú špecifickým 
bunkovým tropizmom a navádzacou selektivitou podľa ich pôvodu a charakteristík, ktoré je 
možné použiť na ich zameranie do konkrétneho tkaniva alebo orgánov (4). Alogénne 
exozómy transplantované z vlastnej krvi alebo tkanív pacientov (kostná dreň, tukové tkanivo, 
makrofágy atď.) majú navyše „neviditeľný plášť“ pre terapeutické látky imunitného systému. 
To vedie k zníženiu klírensu liečiva v porovnaní s PEGylovanými nanočasticami. Taktiež 
môžu byť exozómy lyofilizované a rekonštituované bez zmeny ich morfológie alebo iných 
vlastností, čo môže byť ďalšia prospešná vlastnosť exozómov ako liekových nosičov (5). 
Vďaka svojej malej veľkosti sú schopné prenikať cez hematoencefalickú bariéru a dostať sa 
tak priamo do agresívnych nádorov mozgu a stať sa ich súčasťou (6,7).  

Nádorový tropizmus MSC je stredobodom úsilia mnohých vedeckých tímov o 
zvýšenie špecificity liečby nádorov. Táto myšlienka inšpirovala kolegov k vývoju cielenej 



preliečivovej génovej terapie sprostredkovanej exozómami MSC, dizajnovanými na 
expresiu samovražedného génu. Fúzny gén cytozín deamináza::uracilfosforibozyltransferáza 
kvasinkového pôvodu (yCD::UPRT) je exprimovaný v prítomnosti netoxického preliečiva  
5-fluorcytozínu (5-FC). Takýto fúzny gén je schopný konvertovať netoxický 5-FC na 
toxické cytostatikum 5-fluoruracil (5-FU) a 5-fluoruridínmonofosfát priamo v nádorových 
bunkách a spôsobiť ich nezvratnú smrť (8-10). Uvedený samovražedný systém ďalej 
modifikujeme inkorporáciou chemoterapeutík (paclitaxel, 5-FU a gemcitabine) do exozómov 
z rôznych zdrojov MSC aplikovaných na rôzne typy nádorových buniek. 
 
Materiál a metódy 
 

Subkonfluentné (~5x105) transdukované yCD::UPRT MSC izolované zo zubnej drene (DP-
MSC) boli na 24 hodín vystavené nasledovným koncentráciám chemoterapeutík – 8.5 µg/ml 
paclitaxel, 1 µg/ml 5-FU a 2 µg/ml gemcitabine. Použité koncentrácie boli vybrané na 
základe titračného profilu a štúdií venujúcich sa podobnej problematike. Po 24 hodinách bolo 
kultivačné médium s chemoterapeutikom odsaté, a bunky boli 3-krát premyté PBS, aby sme 
sa zbavili neinkorporovaného liečiva. Následne bolo k bunkám na 24 hodín pridané bezsérové 
kultivačné médium, ktoré spôsobilo bunkám stresové podmienky, pri ktorých zo seba 
vylučujú najmenej potrebné zložky do kultivačného média zabalené v EVs (exozómoch). 
Bezsérové médium obsahujúce exozómy (kondiciované médium - CM) bolo po 24 hodinách 
harvestované a filtrované cez 22 µm filter. Harvestované CM obsahujúce chemo-exozómy sa 
následne pridávalo v objeme 100 µl do celkového objemu 250 µl na 96-jamkovú platničku, na 
ktorú boli deň pred tým nasadené PANC1 bunky 3x103 buniek (karcinóm pankreasu). Vzorky 
boli testované trikrát v kvadruplikátoch, k polovici z nich bolo pridané preliečivo 5-FC. 
Biologická aktivita vzoriek bola stanovená pomocou MTT testu, štatistická významnosť bola 
počítaná Studentovym t-testom. 
 
Výsledky 
 
Pri analýze inhibičného účinku chemo-exozómov na rast nádorovej línie PANC1 sme 
pozorovali, že DP-MSC sú schopné do svojich EVs zabaliť 5-FU aj GCB a ich inhibičný efekt 
bol signifikantne vyšší v porovnaní s kontrolnými neovplyvnenými EVs. Experiment bol 
prevedený trikrát so vzorkami v kvadruplikátoch. Účinok yCD::UPRT systému  
v kombinácii s 5FC mal účinnosť porovnateľnú s čistým chemoterapeutikom. Výsledky 
MTT testu sú zhrnuté na Obrázku č. 1. 
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Obrázok č. 1 Grafické znázornenie inhibičného účinku extracelulárnych vezikúl so zabaleným 
chemoterapeutikom (chemo EVs) na pankreatickej nádorovej línii PANC1. Modrý stĺpec znázorňuje 
účinok kondiciovaného média s chemo-EVs, červený stĺpec znázorňuje účinok chemo-EVs s 
prídavným účinkom yCD::UPRT fúzneho génu s pridaním 5FC, zelený stĺpec znázorňuje inhibičný 
účinok čistého cytostatika (PTX – 8,5 µg/ml, 5-FU – 1 µg/ml a GCB – 2 µg/ml). Biologická aktivita je 
prepočítaná vzhľadom k neovplyvnenej kontrole. 5-FU-EVs inhibujú rast PANC1 o 44.2 % 
(p=0,0005) a GCB-EVs o 72,7 % (p=0,0009). 
 
Diskusia 
 

Schopnosť chemoterapeutík zbaliť sa cez MSC bunky do extracelulárnych vezikúl,  
a inhibovať tak rast nádorových buniek, potvrdili spolu s nami aj ostatné vedecké tímy. 
Našim doplnkom k týmto experimentom bola transdukcia MSC yCD::UPRT systémom, ktorý  
v prítomnosti 5FC vytvorí cytotoxické 5-FU a cieľovú bunku zničí. Zistili sme, že 
yCD::UPRT systém nemá v tomto prípade aditívny inhibičný účinok silnejší ako zabalené 
chemoterapeutikum do extracelulárnych vezikúl, ale má porovnateľný efekt ako voľné 
chemoterapeutikum s rozdielom, že zabíja bunky špecificky bez negatívneho účinku na iné 
bunky. Dokázali sme, že 5-FU a GCB sú schopné sa do extracelulárnych vezikúl zbaliť  
a účinne eliminovať PANC1 bunky in vitro. Na vyvrátenie tvrdenia, že je to účinok 
voľného liečiva v médiu, ktoré sa neinkorporovalo do EVs, sme MSC bunky ovplyvnili 
chemoterapeutikom aj druhýkrát, pričom druhýkrát kondiciované medium nevykazovalo na 
PANC1 bunkách žiadny inhibičný efekt.  

Mnoho štúdií sa zaujíma o zavedenie PTX do MSC s cieľom nájsť optimálne 
podmienky pre jeho distribúciu. Pascucci a kol. (2014) ako prví demonštrovali schopnosť 
MSC prijať a zabaliť protirakovinové liečivá vo forme EVs, na rozdiel od iných vedeckých 
skupín, kde bolo chemoterapeutikum inkorporované do vyizolovaných EVs (11). Borghese a 
kol. (2020) potvrdili, že PTX (2 µg/ml) zabalené v EVs z AT-MSC je účinnejšie  
v eliminácii OvCa buniek ako čisté liečivo (12). Salehi a kol. (2018) dokázali, že DP je 
vhodný zdroj MSC na inkorporáciu a sekréciu PTX pri použití 8.5 µg/ml PTX do EVs pri 
liečbe rakoviny (13). 



V prípade inkorporácie 5-FU do EVs spôsobom ovplyvnenia MSC dosiaľ nie 
sú dostupné žiadne publikácie na porovnanie s našimi výsledkami.  

Štúdia Bonomi a kol. (2015) dokázala, že GCB je možné inkorporovať do MSC 
derivovaných z kostnej drene a pankreasu (14). Výskumná skupina Li a kol. (2019) sa 
venovala ovplyvneniu izolovaných purifikovaných autológnych exozómov 
gemcitabinom pomocou metód sonikácie a inkubácie (15). Demonštrovali, že autológne 
exozómy sú bezpečné a účinné nosiče na dodávanie GEM na liečbu rakoviny pankreasu.  

Extracelulárne vezikuly (exozómy) sú vhodným terapeutickým nástrojom na 
efektívne dodanie proti-rakovinových liečiv do nádorových buniek. S ich biologickým 
pôvodom a nano-veľkosťou sú schopné preniknúť do nádorového tkaniva a vylúčiť tak 
zabalený náklad špecificky do cieľových buniek bez vedľajších účinkov. 

 
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy  
č. APVV-17-0526. 
 
Zoznam literatúry 

 
1 SPAETH, E., et al. Inflammation and tumor microenvironments: defining the migratory 
itinerary of mesenchymal stem cells. Gene therapy, 2008, 15.10: 730-738  
2 CHEN, Tian Sheng, et al. Mesenchymal stem cell secretes microparticles enriched in pre-
microRNAs. Nucleic acids research, 2010, 38.1: 215-224.  
3 THÉRY, Clotilde; OSTROWSKI, Matias; SEGURA, Elodie. Membrane vesicles as conveyors 
of immune responses. Nature reviews immunology, 2009, 9.8: 581-593.  
4 WIKLANDER, Oscar PB, et al. Extracellular vesicle in vivo biodistribution is determined by 
cell source, route of administration and targeting. Journal of extracellular vesicles, 2015, 4.1: 2  
5 HANEY, Matthew J., et al. Exosomes as drug delivery vehicles for Parkinson's disease 
therapy. Journal of Controlled Release, 2015, 207: 18-30.  
6 ALVAREZ-ERVITI, L., Seow, Y., Yin, H., Betts, C., Lakhal, S. and Wood, M.J., 2011. 
Delivery of siRNA to the mouse brain by systemic injection of targeted exosomes. Nature 
biotechnology, 29(4), pp.341-345.  
7 LIAO, Wen, et al. Exosomes: the next generation of endogenous nanomaterials for advanced 
drug delivery and therapy. Acta biomaterialia, 2019, 86: 1-14.  
8 ALTANEROVA U, et al. Human Mesenchymal Stem Cell-derived Iron Oxide Exosomes 
Allow Targeted Ablation of Tumor Cells via Magnetic Hyperthermia. Int J Nanomedicine 2017; 12: 
7923-7936  
9 ALTANEROVA, U. et al, 2016. Dental pulp mesenchymal stem/stromal cells labeled with 
iron sucrose release exosomes and cells applied intra-nasally migrate to intracerebral glioblastoma. 
Neoplasma, 63(6), pp.925-933.  
10 ALTANER, C., 2015. Prodrug gene therapy for cancer mediated by mesenchymal 
stem/stromal cells engineered to express yeast cytosinedeaminase:: uracilphos phoribosyltransferase. J 
Stem Cell Res Ther, 5(264), p.2.  
11 PASCUCCI, L., et al. 2014. Paclitaxel is incorporated by mesenchymal stromal cells and 
released in exosomes that inhibit in vitro tumor growth: a new approach for drug delivery. Journal of 
Controlled Release, 192, pp.262-270.  
12 BORGHESE, C. et al, 2020. Adipose-Derived Stem Cells Primed with Paclitaxel Inhibit 
Ovarian Cancer Spheroid Growth and Overcome Paclitaxel Resistance. Pharmaceutics, 12(5), p.401.  
13 SALEHI, H., et al. 2018. Dental pulp stem cells used to deliver the anticancer drug paclitaxel. 
Stem cell research & therapy, 9(1), pp.1-10.  
14 BONOMI, A. et al, 2015. Gemcitabine-releasing mesenchymal stromal cells inhibit in vitro 
proliferation of human pancreatic carcinoma cells. Cytotherapy, 17(12), pp.1687-1695.  
15 LI. et al, 2020. Gemcitabine loaded autologous exosomes for effective and safe chemotherapy 
of pancreatic cancer. Acta biomaterialia, 101, pp.519-530. 


