
ABSTRAKT 

 

Velká očekávání kladena na oblast tkáňového inženýrství směřují vědecké úsilí směrem k 

vývoji bezbuněčných nosičů. Bezbuněčné nosiče slouží jako dočasná výplň defektů 

kritické velikosti, které se nehojí spontánně. Doposud však nebyl vyroben nosič o 

vhodném složení. Modifikace bezbuněčných nosičů pomocí systému řízeného 

uvolňování léčiv aktivuje přirozené hojící procesy. Trombocyty jsou přírodním zdrojem 

růstových faktorů, chemokinů a cytokinů, které se účastní léčebné kaskády. Tento 

autologní zdroj bioaktivních látek je náhradou syntetických růstových faktorů. Cílem této 

doktorské práce je otestování bioaktivního bezbuněčného nosiče se systémem řízeného 

uvolňování léčiv, který by podpořil fyziologické hojení kostních defektů. Metoda 

odstředivého zvlákňování byla použita k výrobě vlákenných nosičů z poly-ε-

caprolactonu (PCL). PCL nosiče byly funkcionalizovány různou koncentrací trombocytů. 

Bioaktivní látky uvolněné z aktivovaných trombocytů byly zachyceny ve vznikající 

trombinové síti, což následně umožnilo jejich postupné uvolňování. Bylo pozorováno 

zlepšení metabolické aktivity, proliferace a aktivity alkalické fosfatázy u MG-63 

osteosarkomových buněk a lidských mesenchymálních kmenových buněk (hMSCs). 

Uvolňování bioaktivních látek po dvou týdnech dosáhlo fáze plató. Následně bylo 

testováno uzavření lyofilizovaného trombocytárního lyzátu do vlákenného nosiče s cílem 

prodloužit uvolňování bioaktivních látek. Amfipatický kopolymer Pluronik F-68 byl 

použit pro ochranu bioaktivity proteinů. Uvolňování látek trvalo tři týdny a nebylo 

dosaženo fáze plató, ovšem koncentrace uvolněných látek byla nižší v porovnání s 

povrchovou adhezí trombocytů. Navíc zde nebyl prokázán vliv na navození osteogenní 

diferenciace kultivovaných buněk. Z tohoto důvodu byly do vláken uzavřeny osteogenní 

suplementy, β-glycerol fosfát, dexametazon a askorbát-2-fosfát. Uvolňování suplementů 

trvalo měsíc. V průběhu experimentu bylo pozorování navození osteogenní diferenciace 

hMSCs a podpora produkce osteogenních markerů u Saos2 osteosarkomové buněčné 

linie. Navrhované systémy řízeného uvolňování léčiv, které postupně uvolňují bioaktivní 

látky, jsou slibné pro kostní tkáňové inženýrství. Navíc 3D vlákenná struktura PCL 

nosiče zajišťuje zachování přirozené buněčné morfologie v porovnání s morfologicky 

rovnými 2D kultivačními povrchy.  
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