
Obnova živočíšnych druhov z ich vlastných kmeňových buniek 

Pracovníci NPPC VÚŽV-OGRHZ, vďaka projektom APVV-14-0043 a APVV-17-0124 

(zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.), optimalizovali metodiku pre izoláciu 

a charakterizáciu veľmi vzácnych dospelých mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré je 

možné získať z kostnej drene, plodovej vody alebo tukové tkaniva králikov. Vďaka tejto 

metodike boli získané a kryokonzervované v Génovej banke živočíšnych genetických 

zdrojov NPPC-VÚŽV Nitra cenné vzorky kmeňových buniek ohrozených slovenských 

plemien králikov (Zoborský a Nitriansky králik). Uskladnené vzorky v počte 74 kryotúb 

(Nitriansky králik) a 60 kryotúb (Zoborský králik) sú uvedené v evidencii medzinárodnej 

databázy www. Cryoweb. Com. http://cryo-sk.cvzv.sk/. Po celom svete vznikajú podobné 

banky kmeňových buniek pre zachovanie biodiverzity. Vzorky uložené v našej Génovej 

banke by mohli v budúcnosti poslúžiť pre obnovenie vyhynutého králičieho plemena 

priamo z týchto buniek modernými metódami genetických manipulácií. Zároveň môžu byť 

kmeňové bunky využité aj v biomedicíne pre regeneráciu rôznych biologických tkanív 

a liečbu iných závažných ochorení. 
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Morfologické zmeny králičích tukových mezenchymálnych kmeňových buniek: A) 24 h po 

výseve, B) 72 h po výseve, C) 5 dní po výseve, D) súvislá monovrstva kmeňových buniek po 

7 dňoch. 

 

 



Králičie tukové mezenchymálne kmeňové bunky sú pozitívne na markery typické pre túto 

líniu kmeňových buniek: CD29, CD49f, CD73, CD90 a CD105. 

 

 

Králičie tukové mezenchymálne kmeňové bunky majú aj markery typické pre embryonálne 

kmeňové bunky: NANOG, OCT4 a SOX2. 

 

 

 

Všetky 3 typy králičích mezenchymálnych kmeňových buniek z tuku, plodovej vody 

a kostnej drene sú schopné neurodiferenciácie, keďže po indukcii exprimujú markery 

typické pre nervové bunky: ENO2 a MAP2. 

 



 

Králičie mezenchymálne kmeňové bunky z tuku ako aj iných zdrojov sú schopné 

diferencovať na chondrocyty (D), adipocyty (E) a osteocyty. A-C sú nediferencované 

kontrolné vzorky. 

 

 

Králičie tukové mezenchymálne kmeňové pod transmisným elektrónovým mikroskopom. 

 

 


