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Seznam zkratek
AA plocha histologického jevu na plochu řezu
DCM dichlormetan
ECM extracelulární matrix, mimobuněčná hmota
EGF epidermal growth factor
FTIR-ATR infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací a se zeslabeným celkovým

odrazem
IGF-1 insulin-like growth factor 1
IFN-gama interferon gama
IL-12 interleukin 12
L nízkomolekulární PVA
MSC mezenchymální kmenové buňky
n.s. statisticky nevýznamné
PCL polykaprolakton
PCL-strip skupina s periodickou výměnou PCL nanovlákenných membrán každých 7 dní
PP polypropylénová kýlní síťka
PP/PCL kompozitní materiál z PP kýlní síťky a PCL nanovláken
PVA polyvinylalkohol
PVA-strip skupina s periodickou výměnou PVA nanovlákenných membrán každých 7 dní
QA počet profilů histologického jevu na plochu řezu
SEM skenovací elektronová mikroskopie
TFA kyselina trifluoroctová
TNF-alfa tumor necrosis factor alfa
U vysokomolekulární PVA
U:L hmotnostní poměr vysokomolekulárního a nízkomolekulárního PVA
Vv objemová frakce
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Funkcionalizovaný nanovlákenný systém pro urychlení regenerace vnitřních tkání

Abstrakt

Funkcionalizací lze upravit vlastnosti nanovláken, připravených elektrostatickým zvlákňováním,
aby se svým charakterem a funkcí co nejvíce podobala chybějící extracelulární matrix hojící se
rány. U králičích střevních anastomóz se jako klíčová ukázala funkcionalizace nanovláken
kryogenní frakcionalizací. Zatímco použití funkcionalizovaných PVA a chitosanových
nanovlákenných membrán vedlo k nežádoucím strikturám až obstrukcím střeva a silným zánětům
v okolí implantátů, až další funkcionalizace nanovláken kryogenní frakcionalizací umožnila
snížení dávky polymeru, což významně zredukovalo zánětlivou odpověď a podstatně zvýšilo
biokompatibilitu použitého materiálu. Aplikací kryogenně frakcionalizovaných nanovláken bylo
dosaženo zvýšení podílu mikrocév, fibroblastů a kolagenu, což mělo za následek zvýšení
biomechanické pevnosti zhojených anastomóz. Funkcionalizace polykaprolaktonových
nanovláken přilepením k polypropylénové síťce speciálním lepidlem umožnila jejich použití pro
podporu hojení fascií v břišní stěně prasat. Funkcionalizace PVA nanovláken glyoxalem vedla ke
zvýšení jejich stability ve vodním prostředí. Aplikace membrány z PVA funkcionalizovaných
nanovláken na hluboké kožní defekty králíků podporuje výměnu dýchacích plynů mezi ránou a
okolím, což zvyšuje proliferaci buněk a produkci kolagenu. Nanovlákenná membrána tak může
snížit důležitost procesu rozvoje vaskularizace rány, který byl, v případě studovaných vnitřních
ran, klíčovým faktorem pro jejich úspěšné zhojení.
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Functionalized nanofiber system for accelerated regeneration of internal tissues

Abstract

Functionalization can adjust the properties of nanofibers prepared by electrospinning to best
replace the missing extracellular matrix in a healing wound. In the rabbit intestinal anastomoses,
the functionalization of nanofibers by cryogenic fractionalization has proven to be crucial. While
the use of functionalized PVA and chitosan nanofiber membranes led to intestinal strictures and
severe inflammation, further functionalization of PVA and chitosan nanofibers by their cryogenic
fractionalization led to the possibility of reducing the polymer dose, which significantly reduced
the inflammatory response and significantly increased the biocompatibility of the material used.
The application of fractionalized nanofibers increased the fraction of microvessels, fibroblasts and
collagen, which resulted in an increase in the biomechanical strength of healed anastomoses. The
functionalization of the polycaprolactone nanofibers by special adhesion to the polypropylene
hernia mesh made it possible to use them as a support for the healing of the fascia in the abdominal
wall of pigs. Functionalization of PVA nanofibers with glyoxal led to their increased stability in
the aqueous environment. By applying a membrane of PVA functionalized nanofibers to full-
thickness wounds in rabbit skin, nanofibrous membranes allow the exchange of respiratory gases
between the wound and establish a microenvironment, which promotes cell proliferation and
collagen production. The nanofiber membrane on the skin wound can thus reduce the importance
of the condition for neovascularization, which is crucial for successful healing in internal wounds
as the incision in abdominal fascia or the intestinal anastomoses.



7

1. Úvod do problematiky
1.1. Nanovlákna v regenerativní medicine

Cílem regenerativní medicíny je pomáhat obnovovat buňky, tkáně a orgány, poškozené
zraněním, věkem či nemocí pacienta anebo je zcela nahrazovat za uměle vypěstované buňky, tkáně
a orgány1. Regenerativní medicína má tři hlavní přístupy jak tohoto cíle dosáhnout: buněčný,
bezbuněčný a kombinovaný přístup2. Bezbuněčný přístup je nejjednodušší, což je výhodné jak pro
pacienta, tak i lékaře a absolvování méně náročných kroků v bezbuněčné terapii znamená, její nižší
cenu. Principem bezbuněčné strategie je aplikace speciálních materiálů do těla pacienta2,3. Tyto
speciální materiály mají úkol vytvořit vhodné mikroprostředí v místě rány a tím stimulovat buňky
k migraci do rány a následně navodit proliferaci, diferenciaci, syntézu ECM a regenerovat tak
poškozenou tkáň. Přirozeným mikroprostředí buněk v těle člověka je ECM. Vytvořit materiál,
který svojí strukturou a funkcí napodobuje ECM, není jednoduché. Je dobře známo, že ECM je
vytvořená především z vláken kolagenu a elastických vláken s průměrem několika mikrometrů až
stovek nanometrů4. Vyrobit tak jemná vlákna vyžaduje technologii, která dokáže manipulovat
hmotou na této úrovni. Současné nanotechnologie vyvinuly několik metod, jak připravit vlákna
menší než 1000 nanometrů, tedy nanovlákna2,3,5. Ze všech doposud známých metod přípravy
nanovláken nejvíce pozornosti regenerativní medicíny poutá elektrostatické zvlákňování (angl.
electrospinning). Jde o nanotechnologii, která ostatní metody přípravy nanovláken výrazně
převyšuje svou masivní produktivitou nanovláken za časovou jednotku, což umožňuje i
průmyslovou velkovýrobu nanovláken5,6.

1.2. Nanovlákna připravená elektrostatickým zvlákňováním a jejich funkcionalizace
Při elektrostatickém zvlákňování dochází vlivem působení elektrických sil k deformaci

kapky polymerního roztoku na emitoru, přičemž je kapka polymeru dál vytahována do velmi
tenkého vlákna za současného vypařování rozpouštědla5,7. Hromaděním nanovláken na povrchu
kolektoru vzniká makroskopický objekt, který leze uchopit do pinzety a dále s ním manipulovat.

Kromě vysoké produktivity nanovláken, metoda elektrostatického zvlákňování se
vyznačuje také značným počtem různých modifikací. Do současnosti bylo vyvinuto mnoho typů
emitorů a kolektorů, kdy jejich konkrétní technická modifikace má vliv na vlastnosti připraveného
nanovlákenného materiálu8. V procesu elektrostatického zvlákňování lze měnit nastavení
vzdálenosti emitoru a kolektoru, velikost elektrického napětí, vlhkost a teplotu vzduchu ve
zvlákňovacím zařízení, elektrickou vodivost roztoku, viskozitu a povrchové napětí roztoku, délku
polymerních řetězců a typ rozpouštědla5,7,8,9. Vysoká míra modifikovatelnosti metody
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elektrostatického zvlákňování umožňuje připravit nanovlákenný materiál s různými vlastnostmi a
tak imitovat ECM různých typů tkání.

Pouze pouhý zlomek ze stovky polymerů, ze kterých lze elektrostaticky připravit
nanovlákenný materiál, je možné použít v regenerativní medicíně10. Vlastnosti nanovlákna
z těchto polymerů schválených pro humánní použití ne vždy odpovídá specifickým potřebám
konkrétních buněk a tkání. Nanovlákna lze dále funkcionalizovat, tedy zlepšovat jejich vlastnosti
a zvyšovat jejich biokompatibilitu11, především kapacitu povrchu nanovláken pro buněčnou adhezi
a ovlivňovat tak chování buněk v hojící se tkáni.

1.3. Hojení ran
Hojení ran je komplexní proces, ve kterém různé typy buněk vzájemně koordinují svou

migraci, proliferaci, diferenciaci a syntézu extracelulární matrix, aby společně obnovily kontinuitu
poškozené tkáně. Obecně lze rozlišit čtyři, vzájemně se překrývajících, stádia hojení ran: stádium
hemostázy, stádium zánětu, stádium proliferace a stádium remodelace12. Aplikace
nanovlákenného materiálu vede primárně k podpoře migrace buněk do rány po nanovlákenném
povrchu a zlepšení buněčné adheze buněk, tedy podpoře stádia proliferace.

I přes intenzivní výzkum hojení ran je hojení některých ran problematické a hledají se
způsoby jak taková hojení podpořit. Problémy se zhojením mají hluboké kožní rány v celém svém
profilu při kritické velikosti zranění (tzv. critical size defect), především u starších a diabetických
pacientů12,13. Aplikací nanovlákenné membrány na povrch hluboké kožní rány by mohl nahradit
chybějící kožní ECM, což by mohlo navodit reparační procesy.

Pevnost jizvy po zhojení fascie břišních svalů po laparotomii je zásadní v předcházení
vzniku incizionální kýly14. Jde tedy o podpoření proliferace fibroblastů a jejich syntézy kolagenu
tak, aby poměr kolagenu typu I vůči typu III byl co nejvyšší15.

Střevní anastomózy, především spojení tlustého střeva s rektem se hojí pomaleji a méně
kvalitně s porovnání se zbytkem střeva16,17. Riziko vzniku tzv. anastomotického leaku, tedy stavu,
kdy uniká obsah střev do břišní dutiny v místě anastomózy, je svou četností 10 % relativně
vysokým rizikem, svou závažností ohrožujícím život pacienta18,19. Cílená podpora vzniku
mikrocév a stimulace buněk hladké svaloviny a fibroblastů k proliferaci a produkci kolagenu
aplikací nanovláken by mohla podpořit hojení a pevnost střevní anastomózy.
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2. Cíle práce
1. Příprava a testování funkcionalizovaných nanovláken pro podporu hojení hlubokých kožních

ran.
2. Příprava a testování funkcionalizovaných nanovláken pro podporu hojení fascie po reparaci

abdominální kýly
3. Příprava a testování nanovlákenného systému pro podporu hojení střevních anastomóz

3. Materiál a metodika
3.1. Příprava, funkcionalizace a charakterizace nanovlákenných membrán
Elektrostatické zvlákňování PCL, PVA z drátového emitoru
Elektrostatické zvlákňování chitosanu ze skleněného emitoru, speciálně vyvinutého pro
zvlákňování ze směsi TFA a DCM (Kralovic et al. 201920)
Funkcionalizace PVA nanovláken glyoxalem
Testování stability PVA nanovláken ve vodním prostředí
Funkcionalizace PCL nanovlákenné membrány kýlní síťkou
Funkcionalizace chitosanových nanovláken hydroxidem sodným
Funkcionalizace PVA a PCL nanovláken kryogenní frakcionalizací
SEM analýza morfologie nanovláken
Měření kontaktního úhlu
Charakterizace adsorpce proteinů na povrch nanovláken pomocí FTIR-ATR
Měření zeta potenciálu nanovláken

3.2. Buněčné testy
Kultivace fibroblastů, keratinocytů, MSC na nanovláknech
Stanovení metabolické aktivity pomocí MTS testu
Stanovení proliferace pomocí testu Picogreen
Hodnocení buněčné adheze pomocí SEM a konfokální mikroskopie
Imunohistochemické barvení na detekce talinu
Barvení Live/Dead

3.3. Testování in vivo
Hluboké kožní rány (full-thickness skin wounds) na králících
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Laparotomie prasat v oblasti linea alba
Anastomózy technikou end-to-end na tlustém střevě králíků

3.4. Biomechanická analýzaTrhací testy pomocí tenzometru

3.5. Histologická analýza
Kvalitativní histologická analýza na základě barvení
- hematoxylin-eosinem
- Verhoeffovým hematoxylinem
- zeleným trichromem
- pikrosíriovou červení
- Gillovým hematoxylinem
- imunohistochemické barvení α-aktinu
- imunohistochemické barvení vaskulárního endotelu

Kvalitativní histologická analýza byla provedena pomocí stereologické bodové mřížky a sčítacího
rámce, implementovaného v programu newCAST ™ (Visiopharm). Kvantitativní popis vzorků
byl proveden pomocí histologických parametrů a následně převeden numericky podle AA (plocha
na plochu řezu) nebo QA (počet na plochu řezu).
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4. Výsledky
4.1. Příprava a testování funkcionalizovaných nanovláken pro podporu hojení hlubokýchkožních ran

Obr. 1: SEM analýza funkcionalizovaných PVA nanovláken za sucha (A) a po namočení (B)
ukázala stabilitu nanovláken ve vlhkém prostředí a gelovatění povrchu. PCL nanovlákna se po
namočení (D) nelišily od suchých PCL vzorků (C). Měřítko 20 µm.

Buněčné testy ukázaly celkový trend koncentrace DNA a tedy míry proliferace ve zvýšení počtu
kožních buněk (MSC, fibroblastů a keratinocytů) na PCL nanovlákenných membránách, zatímco
na PVA byl počet buněk spíše statický. V případě MSC se metabolická aktivita v průběhu
kultivace zvyšovala na obou typech nanovlákenných membrán. 3T3 fibroblasty vykazovaly vyšší
metabolickou aktivitu a proliferaci v 1., 3. a 7. den kultivace na PCL vláknech (p<0,001) oproti
PVA.

Obr. 2. Kvantitativní histologie kůže po 7, 14 a 21 dnech hojení. Ve většině období hojení bylo
množství kolagenu typu I větší v každém typu nanovlákenné membrány oproti vzorkům
bez nanovláken. Vzorky s jednotlivými typy nanovlákenných membrán měly srovnatelné
množství kolagenu a jediným rozdílem bylo větší množství kolagenu u PCL než v PCL-strip po 21
dnech hojení. B - Hustota větších (obsahujících buňky hladkého svalstva) mikrocév v dermis hojící
se léze QA (mikrocévy, léze). Aplikace obou typu nanovlákenných membrán vedla k nižší hustotě
mikrocév ve srovnání s hojením rány bez membrán. Vzorky s PVA měly vyšší hustotu mikrocév
než vzorky s PCL. C - Tloušťka epidermis pokrývající hojící se lézi. Histologickým rozborem byla
zjištěna srovnatelná tloušťka téměř všech vzorků.
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4.2. Příprava a testování funkcionalizovaných nanovláken pro podporu hojení fascie poreparaci abdominální kýly

Obr. 3. Metabolická aktivita (A) a proliferace fibroblastů (B) v 1., 3., 7. a 14. den (D1-D14 dny
kultivace) byla na PCL nanovláknech a kompozitu PP/PCL (kompozitní nosič z PP kýlní síťky a
PCL nanovláken) vyšší než na prosté prolypropylenové kýlní síťce.

SEM analýza ukázala téměř souvislé vrstvy fibroblastů na materiálech obsahujících nanovlákna
(PP/PCL, PCL). Na PP síťkách byly buňky rozprostřeny nerovnoměrně a byly vzácné kvůli
relativně vysokému průměru PP vláken a tedy nízkému poměru povrchu k objemu materiálu i
přítomnosti velkých ok, představujících prázdný prostor pro buněčnou adhezi.

Obr. 4. Srovnání kvantitativních parametrů experimentálních skupin (PP vs. PP/PCL) v oblasti
incize (A, C, E a G) a v oblasti mimo incizi (B, D, F a H). Oblast incize skupiny PP/PCL
obsahovala větší podíl aktin pozitivních myofibroblastů než PP skupina (Mann-Whitney U test, p
= 0,002). Hustota profilů mikrocév v rámci zhojené incize byla větší v PP skupině než ve skupině
PP/PCL (Mann-Whitney U test: p = 0,018). Rovněž implantát PP/PCL vedl k tvorbě jizev s vyšším
obsahem aktin pozitivních myofibroblastů, ale s nižší hustotou aktin pozitivních mikrocév v
oblasti „incize“ ve srovnání s oblastí „mimo incizi“ (Wilcoxonsův párový test, p = 0,017). Ve tkáni
jizvy pod implantátem PP síťky nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl mezi „incizí“
a přilehlou oblastí „mimo incizi“. Oblast „incize“ pod PP/PCL implantátem obsahovala větší podíl
myofibroblastů, ale méně mikrocév než vzorek pod PP síťkou. Množství kolagenu typu I ve
vzorcích záviselo na množství přítomných myofibroblastů.
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4.3. Příprava a testování nanovlákenného systému pro podporu hojení střevních anastomóz

Obr. 5. SEM snímky nanovláken. (A) Chitosanová nanovlákna po zvláknění. (B) PVA
funkcionalizovaná nanovlákna glyoxalem. (C) Frakcionalizovaná chitosanová nanovlákna
funkcionalizovaná NaOH. (D) Frakcionalizovaná PVA nanovlákna funkcionalizovaná glyoxalem.
Měřítko 5 µm.

Obr. 6. Aplikace PVA a chitosanových nanovlákenných membrán na anastomózy způsobovala
striktury až obstrukce tlustého střeva u králíků.
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Obr 7. Kvantitativní histologická analýza anastomóz s frakcionalizovanými nanovlákny
(Chitosan, PVA) kontrolní skupina (No material). Anastomózy ve skupině Chitosan obsahovaly
větší frakci aktin-pozitivních myofibroblastů (A, Mann-Whitney p = 0,003), větší frakci kolagenu
(B, Mann-Whitney p <0,001) a větší hustotu CD31-pozitivních mikrocév (D, Mann-Whitney p
<0,001) než skupina No material. Anastomózy ve skupině Chitosan obsahovaly větší podíl
kolagenu (B, p = 0,007) a větší hustotu CD31-pozitivních mikrocév (D, p = 0,003) než skupina
PVA. Skupina PVA se lišila od skupiny No material v tom, že obsahovala vyšší hustotu CD31
pozitivních mikrocév (D, p <0,001).

5. Diskuze
Cílem první části práce bylo funkcionalizovat nanovlákna pro podporu hojení hlubokých

kožních ran. Model hojení kůže, pro své umístnění na povrchu těla, nabízí mnohem lepší přístup
ke studiu hojení tkání než vnitřní orgány, uložené hluboko v těle experimentálního zvířete.
Poznatky z hojení hlubokých kožních ran byly částečně aplikovány hojení fascie břišních svalů a
hojení střeních anastomóz. Průměr nanovláken v připravených PCL a PVA membránách
odpovídal nárokům keratinocytů a kožních fibroblastů21. In vitro testy ukázaly nižší schopnost
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PVA nanovláken stimulovat proliferaci kožních buněk,  což může být ovlivněno parametry PVA
polymeru, jako například stupněm deacetylace. PVA nanovlákna byla připravena z 88%
deacetylovaného polyvinylalkoholu. Pelipenko et al. (2015)21 zaznamenali stimulaci kožních
buněk použitím nanovláken připravených z 98% PVA.  Buněčná adheze mohla být ovlivněná
kyselými acetylovými zbytky. Kyselost PVA nanovláken byla zvýšená kyselinou fosforečnou, aby
mohla proběhnout následná chemická funkcionalizace PVA glyoxalem. Vliv délky PVA
polymerních řetězců na účinnost funkcionalizace glyoxalem mělo malý vliv při stejném poměru
hmotnosti polymeru  a glyoxalu. Připravená PCL nanovlákna podporovala proliferaci a
metabolickou aktivitu kožních buněk, což bylo v souladu s dříve publikovanými prácemi22,23.

Frakce kolagenu typu I byla vyšší u skupin králíků s kožními ranami krytými PCL a PVA
nanovlákny než u kontrolní skupiny bez nanovláken. To naznačuje,  že se připravenými
nanovlákny podařilo do jisté míry nahradit chybějící kožní ECM, podpořit fibroblasty a syntézu
nové ECM. Poněkud překvapivé bylo histologické zjištění, že rány kryté nanovlákennými
membránami  měly méně hustší neovaskularizaci než kontrolní skupiny bez nanovláken.
Extenzivní syntéza kolagenu spotřebovává kyslík24,25, ale vhledem k vyšší frakci kolagenu u ran
s nanovlákny nedocházelo k hypoxiím, což by stimulovalo vznik hustější cévní pleteně. Porózní
nanovlákenné membrány mohly zadržovat vlhkost a vytvářet vhodné mikroprostředí umožňující
výměnu plynů mezi ránou a vnějším prostředím.

V druhé částí práce byl funkcionalizací PCL nanovláken vyvinut materiál pro podporu
hojení fascie po operaci abdominální kýly u prasat. Připravený nanovlákenný materiál měl za úkol
podpořit proliferaci fibroblastů, tj. buněk produkujících kolagen. Na kvantitě a kvalitě
kolagenových vláken totiž závisí pevnost zhojené jizvy fascie14. Buněčné testy v první části práce
ukázaly PCL nanovlákna jako vhodný buněčný nosič pro myší 3T3 fibroblasty. Avšak
nedostatečná mechanická pevnost PCL nanovlákenné membrány a její neschopnost udržet sutury
a odolat tak zátěži při kontrakci břišních svalů vedla k nutnosti PCL nanovlákna dále vhodně
funkcionalizovat. To bylo realizováno přilepením standardně používané polypropylénové kýlní
síťky za vzniku kompozitního materiálu. Pomocí speciálního PCL lepidla byly PCL nanovlákenné
membrány přilepeny na obě strany kýlní síťky. Obohacení kýlní síťky o PCL nanovlákna vedlo k
vyšší proliferaci a vyšší metabolické aktivitě 3T3 fibroblastů, a tedy i vyšší biokompatibilitě.

Výsledky implantace takto funkcionalizovaných PCL nanovlákenných membrán do prasat
přineslo spíše zklamání. Zatímco u prosté kýlní síťky došlo k její integraci do břišní stěny,
u nanovlákenného kompozitu došlo k nežádoucí hyperplazii a vzniku tlusté vazivové tkáně okolo
implantátu. Histologická analýza ukázala zvýšený počet aktin pozitivních myofibroblastů, ale
snížený obsah fibril kolagenu typu I u kompozitního implantátu. To vypovídá spíše o podpoře fáze
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proliferace na úkor fáze maturace rány. Rozvoj fáze proliferace mohla stimulovat PCL
nanovlákna, která vytvořila vhodné mikroprostředí pro namnožení fibroblastů v hojící se ráně
fascie. Nižší obsah kolagenu typu I může také vypovídat o nerovnováze syntézy a degradace
kolagenu typu I v hojící se ráně. V histologických řezech nebyla provedena kvantifikace kolagen
degradujících enzymů. Pokud by byly detekovány vyšší koncentrace kolagenáz, mohlo by jít o
zvýšenou imunitní reakci na implantát26, tedy přítomnost cizího tělesa v ráně27. Snížení dávky
polymeru v kompozitním materiálu, tedy tloušťky nanovlákenné membrány, a množství lepidla,
by mohlo být slibnou cestou, jak dosáhnout kvalitnějšího zhojení fascií břišních svalů.

Třetí část práce se věnovala podpoře hojení střevních anastomóz na králičím modelu.
Nejprve byly použity funkcionalizované nanovlákenné PVA membrány, které byly připraveny
stejným způsobem jako v první části práce. V této části práce bylo PCL, kvůli své relativně pomalé
biodegradabilitě28, nahrazeno chitosanem. V jiné dřívější studii nemělo použití PCL nanovlákenné
membrány na hojení anastomóz tenkého střeva prasat žádný stimulační účinek nebo dokonce
hojeni zpomalovalo29. Čistá chitosanové nanovlákna se používají velmi málo pro jejich obtížnost
přípravy. Chitosan se při podpoře hojení kožních ran většinou používá na funkcionalizaci
nanovláken, připravených z jiného typu polymeru30,31,32. Chitosan byl elektrostaticky zvlákňován
z roztoku TFA/DCM a při zvlákňování byl použit speciálně vyvinutý skleněný emitor
(elektroda)20, který, na rozdíl od kovového emitoru, není rozpustný v silné kyselině jakou je TFA.
Připravená chitosanová nanovlákna byla funkcionalizována hydroxidem sodným pro zvýšení
jejich stability ve vlhkém prostředí. Oba druhy nanovlákenné membrány (PVA, chitosan) byly
aplikovány na anastomózy tlustého střeva u králíků a zajištěny k seróze přišitím. Výsledky
implantace nanovlákenných membrán byly zklamáním. Implantované nanovlákenné membrány se
v břišní dutině smršťovaly, způsobovaly striktury až obstrukce střeva a vytvářely masivní záněty
v místě implantace. Mírné záněty vyvolali PVA membrány i na kůži v první části práce. Chitosan,
jako přirozená součást buněčných stěn patogenních hub vyvolává imunitní odpověď33,34.

Pro snížení imunitní odpovědi bylo nutné snížit dávku polymeru. Proto byly PVA i
chitosanové nanovlákenné membrány dále funkcionalizovány kryogenní frakcionalizací za vzniku
jemného prášku, který byl aplikován na sešitou ránu anastomózy. Frakcionalizace umožnila snížit
použité množství polymerního materiálu a podstatně zredukovat intenzitu zánětu v hojící se ráně.
Histologická analýza zhojených anastomóz ukázala vetší množství mikrocév, fibroblastů a vetší
frakci kolagenu u anastomóz ošetřených frakcionalizovanými nanovlákny oproti kontrolní skupině
bez materiálu. Frakcionalizovaná nanovlákna mohla, díky svému výrazně zvětšenému povrchu,
v ráně sloužit jako buněčný nosič, podporující adhezi fibroblastů a buněk hladké svaloviny. V jiné
studii byla PCL frakcionalizovaná nanovlákna úspěšně použita in vitro jako buněčný nosič pro
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3T3 fibroblasty35. Frakcionalizovaná nanovlákna, vzhledem ke své menší velikosti, mohla být i
lépe fagocytována imunitními buňkami typu makrofág36, což by zvýšilo biodegradabilitu
materiálu. Zlepšená biodegradabilita tak mohla rovněž zkrátit a zmírnit průběh zánětu a urychlit
hojení anastomóz. Stimulace buněk imunitního systému fagocytózou37 mohla dále
stimulovat proliferaci dalších buněk hojení. Makrofágy aktivované fagocytózou uvolňují signální
molekuly, jako IL-12, IFN-gama a TNF-alfa37. TNF-alfa prozánětlivý cytokin má proliferační
účinky na kultivované lidské fibroblasty38 a na endotelové buňky in vivo39. To odpovídá
výsledkům histologické analýzy, která ukázala průkazně více myofibroblastů a kolagenu i hustší
síť mikrocév u anastomóz s frakcionalizovanými chitosanovými nanovlákny oproti kontrolní
skupině bez materiálu.

6. Závěr
Cíle této disertační práce byly úspěšně splněny. Byly připraveny funkcionalizované nanovlákenné
systémy, které podpořily hojení hlubokých kožních ran u králíků, hojení anastomóz tlustého střeva
králíků a hojení fascií břišních svalů u prasat.

7. Souhrn
Nanovlákna, připravená elektrostatickým zvlákňováním, připomínají svou strukturou a

funkcí extracelulární matrix a nacházejí široké uplatnění v regenerativní medicíně.
Funkcionalizací lze upravit vlastnosti nanovláken, aby lépe odpovídala specifickým podmínkám
hojení konkrétní tkáně.

Cílem této práce bylo vhodně funkcionalizovat nanovlákna pro zlepšení hojení hlubokých
kožních defektů a vnitřních operačních ran, konkrétně střevních anastomóz u králíků a fascií
v břišní stěně prasat.

PVA nanovlákna byla funkcionalizovaná glyoxalem pro zvýšení jejich stability ve vlhkém
prostředí. Zvýšená stabilita umožnila jejich další funkcionalizaci adsorpcí proteinů na svůj povrch.
Takto funkcionalizovaná PVA nanovlákna (a pro srovnání i PCL nanovlákna) byla dále testována
in vitro a in vivo. Překrytí ran oběma typy nanovláken vedlo k podpoře hojení ran u králíků, ke
zvýšené tvorbě fibroblastů a kolagenu, ale k menšímu počtu mikrocév, což vede k hypotéze
vytvoření vhodného mikroprostředí v ráně, které zlepšuje výměnu dýchacích plynů mezi ránou a
okolím, podporující proliferaci buněk a produkci kolagenu. Ačkoli PVA nanovlákenné krytí
představuje výhodu v převazování bez negativního účinku na nově tvořenou tkáň, PCL nanovlákna
se ukázala jako lepší buněčný nosič.
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V případě fascií břišní stěny u prasat byla PCL nanovlákna funkcionalizována připevněním
PP kýlní síťky pro zlepšení mechanické pevnosti za vzniku kompozitu. Takto připravený
kompozitní materiál, testovaný in vitro, zvýšil proliferaci a metabolickou aktivitu fibroblastů
v porovnání s prostou kýlní síťkou. Implantace těchto PCL funkcionalizovaných nanovláken vedla
k tvorbě pevné vazivové tkáně, která byla pružnější než zhojená fascie použitím prosté kýlní síťky.

Pro podporu hojení střevních anastomóz byla PVA nanovlákna funkcionalizována
glyoxalem a chitosanová nanovlákna hydroxidem sodným pro zvýšení stability struktury
ve vodném prostředí. Aplikace nanovlákenných membrán na anastomózy vedla k
nežádoucím strikturám až obstrukcím  střeva a k zánětům. Až další funkcionalizací nanovláken
kryogenní frakcionalizací bylo dosaženo výrazného zlepšení procesu hojení. Zhojené anastomózy
vykazovaly zvýšení podílu mikrocév, fibroblastů a kolagenu, což se projevilo i na zvýšení
biomechanické pevnosti zhojených anastomóz.

8. Summary
Electrospun nanofibers resemble the structure and functions of the extracellular matrix and

are widely used in regenerative medicine. Functionalization can be used to adjust the properties of
nanofibers to better match the specificities of the healing of a particular tissue.

The aim of this thesis was to functionalize nanofibers to improve the healing of intestinal
anastomoses of rabbits and fascia in the abdominal wall of pigs. For comparison to these internal
tissues, the nanofibers were functionalized for the healing of full-thickness skin wounds of rabbits.

PVA functionalized nanofibers using glyoxal to increase their stability in wet environments
have been tested as wound dressings for full-thickness wounds. The increased stability of PVA
nanofibers enabled further functionalization, namely the adsorption of proteins on their surface.
Covering the skin wound with a PVA nanofiber membrane led to improved wound healing
compared to the control group. The PVA nanofiber membrane creates a moist microenvironment
that allows the exchange of respiratory gases between the wound and the environment, which
promotes cell proliferation and collagen production. The advantage of using a PVA nanofiber
membrane is the possibility of changing the dressing without a negative effect on the quality of
the healed wound.

In the case of a fascia in the abdominal wall, PCL nanofibers were functionalized by the
special gluing of a PP hernia mesh to improve the mechanical strength of the nanofibers. PCL
nanofibers tested in vitro increased the proliferation and metabolic activity of fibroblasts compared
to the hernia. Implantation of functionalized nanofibers resulted in the formation of tissue that was
more flexible than a healed fascia with the implanted hernia mesh.
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To promote the healing of intestinal anastomoses, PVA nanofibers were functionalized
with glyoxal and chitosan nanofibers, and with sodium hydroxide to increase the stability of the
nanofiber structure in a wet environment. The application of nanofiber membranes to anastomoses
led to intestinal strictures and serious inflammation. Only by the further functionalization of
nanofibers and cryogenic fractionation, was successful healing achieved. The healed anastomoses
showed an increase in the fractions of microvessels, fibroblasts and collagen, which was reflected
in an increase in the biomechanical strength of the healed anastomoses.
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