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Cévy ze zkumavky
V rámci aplikovaného výzkumu projektu Technologické agentury ČR spojili síly vědci z Národního centra tkání 

a buněk, a.s. v Brně, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a Fyziologického ústavu AV ČR na vývoji 

cévní náhrady o malém průměru. Zajímavý je materiál, který používají jako základ. Zjednodušeně řečeno 

se pokouší chemicky upravit dostupné pletené cévní protézy a prasečí cévy. Tyto chemicky upravené nosiče 

osazují endotelovými a kmenovými buňkami z kostní dřeně pacienta, aby se dokázaly chovat jako zcela 

zdravé cévy. Díky tomu vzniká cévní protéza přesně na míru pacienta.

Tým spolupracujících vědců chce ukázat 
cestu k dosud neexistujícím náhradám cév 
o malém průměru a dát šanci těm pacien-
tům, u nichž se po implantaci stentů, které 
se používají v současné době, vyskytují kom-
plikace. Jde o případy, kdy například zvýšená 
srážlivost krve vede k rychlé neprůchod-
nosti cévní náhrady, nebo je nemožné získat 
cévní náhradu malých rozměrů z vlastních 
podkožních žil, dále když imunitní reakce 
na cizí materiál zamezí jeho použití a nebo 
se jedná o poškození biologických štěpů pro 
jejich křehkost. 

Zamezit tvorbě krevních sraženin
Potřeba cévních náhrad stoupá 

v důsledku častého výskytu kardiovasku-
lárních a metabolických onemocnění, jako 
je ateroskleróza, hypertenze nebo diabetes, 
které způsobují nevratné poškození krev-
ních cév, často končící srdečním selháním 
(10 tisíc náhlých úmrtí v ČR za rok), moz-
kovou mrtvicí nebo nekrózou tkání dolní 
končetiny a následující amputací. Těžká 
postižení tepen (významné zúžení nebo 
uzávěr) nelze léčit konzervativními meto-
dami a je nutno přistoupit k nahrazení cévy, 
obvykle formou bypassu, tedy přemostění 
postiženého úseku jinou cévou nebo cévní 
náhradou. Cílem výzkumu je tedy získání 
cévních protéz s lepšími protisrážlivými 
vlastnostmi, které nebudou vyvolávat imu-
nitní reakci organismu. V průběhu výzkumu 
budou porovnávány s biologickými a che-
micky upravenými cévními protézami, které 
v současné době nabízejí čeští nebo zahra-
niční výrobci.  

Aby vědci zamezili tvorbě krevních sra-
ženin, osazují protézu endotelovými a kme-
novými buňkami kostní dřeně. Dochází 
k tomu ve speciální uzavřené komoře bio-
reaktoru, který splňuje specii cké požadavky 
na dlouhodobou sterilní kultivaci buněk 
na cévních protézách. Bioreaktor je uza-
vřený systém, v němž jsou zajištěny kontro-
lované podmínky pro dlouhodobou sterilní 

kultivaci, tedy množení a optimální vývoj 
buněk. Pro potřeby projektu by měl zaručit 
bioreaktor to, že vně cévy budou jiné pod-
mínky než uvnitř. Bude tak simulovat při-
rozené prostředí v těle, včetně mechanické 
stimulace buněk, resp. cévní stěny, která je 
nezbytným předpokladem pro její správný 
vývoj. Na základě této stimulace pak bude 
zkoumáno, zda se podle předpokladů kme-
nové buňky uvnitř cévní náhrady přeměňují 
na buňky endotelu a buňky střední vrstvy 
pak na buňky hladké svaloviny. 

Endotel je pro lidský organismus nepo-
stradatelný, protože svou činností regu-
lačně zasahuje jak směrem do nitra cév, tak 
směrem do cévní stěny. Normální zdravý 
endotel má vysoce antitrombogenní (pro-
tisrážlivé) účinky. Dojde-li však k  jeho 
poškození, je jedním z aktérů, jenž naopak 
trombotizaci podporuje, tak aby se pří-
padné poškození zacelilo a nedocházelo 
ke krvácení. Kromě toho napomáhá regu-
laci krevního tlaku. Jedná se o jednovrstev-
nou výstelku cév, jež v souhrnu dosahuje 
v lidském těle hmotnosti přibližně jeden 
a půl kilogramu a zaujímá plochu asi sedm 
set metrů čtverečních. Mimo své bariérové 
funkce je největším sekrečním orgánem 
lidského těla. 

Kromě vědeckého a  aplikačního cha-
rakteru přináší tato spolupráce skvělé pří-
ležitosti pro studenty a mladé vědce, kteří 
se mohou aktivně zapojit do  výzkumu 

v oblasti regenerativní medicíny, tkáňových 
náhrad a advanced therapies. Jde o histo-
ricky nejmladší oblast inovativní medicíny, 
která vhodně kombinuje poznatky různých 
odvětví: biotechnologie, materiálového 
inženýrství, biologie a medicíny. V  sou-
časné době tyto metody nacházejí stále větší 
uplatnění v klinické praxi, jako je například 
regenerace kloubních chrupavek pomocí 
kmenových buněk.

Projekt vědců mnoha disciplín
Bez interdisciplinární spolupráce by 

tento projekt nemohl být realizován. Fakulta 
biomedicínského inženýrství ČVUT posky-
tuje technické řešení v podobě bioreaktoru, 
kultivačních komor a systému pro automa-
tizované řízení a monitorování parametrů 
kultivace. V laboratořích Fyziologického 
ústavu zase odborníci do těchto systémů vsa-
zují modii kované cévní protézy a buněčné 
nosiče. Za kontrolovaných podmínek zde 
probíhají kultivační experimenty. Národní 
centrum tkání a buněk je inovativní biotech-
nologická společnost zaměřená na vývoj 
a výrobu léčivých přípravků využívajících 
lidské buňky, kde zpracování těchto tkání 
a buněk probíhá v systému správné výrobní 
praxe. Pro projekt zajištuje samotné tkáně 
a buněčný materiál, který je dále modii ko-
ván pro použití v cévních náhradách. Díky 
dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby pří-
pravků pro moderní terapii a získanému 
povolení od Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv, je nezbytným článkem pro transfer 
těchto nových protéz do klinické praxe.

Tento projekt č. TA04011345 je řešen 
s využitím i nanční podpory TA ČR.
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 ↖ [1] Endotelová vrstva, fl uorescenčně obarvená  Foto z archivu autorů 

 [2] Implantovaná cévní protéza  Foto poskytl MUDr. Jaroslav Chlupáč, 

 cévní chirurg spolupracující na výzkumu 

 [3] Kul  vační komory bioreaktoru  Foto z archivu autorů 

 [4] Superčisté pracoviště pro práci s buněčnými kulturami 

  Foto z archivu autorů 

  Potřeba cévních náhrad 

stoupá v důsledku častého 

výskytu kardiovaskulárních 

a metabolických 

onemocnění (ateroskleróza, 

hypertenze, diabetes), 

jež způsobují nevratné 

poškození krevních cév. 
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