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ABSTRAKT 
Mezenchymálne kmeňové bunky (mesenchymal stem cells; MSC) predstavujú typ 

kmeňových buniek, lokalizovaných v rôznych tkanivách, kde sa podieľajú na procese 

regenerácie. Na základe ich vlastností sú MSC testované v bunkovej terapii. Avšak 

liečba poranení je často spojená s bakteriálnymi infekciami, ktoré komplikujú priebeh 

hojenia. Na vytvorenie sterilného prostredia, umožňujúceho lepšie hojenie, môžu byť 

využívané kovové nanočastice (nanoparticles; NP), u ktorých bol preukázaný 

antibakteriálny účinok. Mechanizmy, ktorými tieto NP pôsobia antibakteriálne, nie sú 

špecifické, navyše tieto NP môžu zapríčiňovať poškodenie aj eukaryotických buniek.  

Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv troch kovových NP (striebra, oxidu 

meďnatého a oxidu titaničitého) s antibakteriálnymi účinkami na funkčné a regeneračné 

vlastnosti MSC. V práci bol stanovený vplyv NP na metabolickú aktivitu, diferenciačný 

potenciál, expresiu génov pre imunoregulačné molekuly a produkciu cytokínov MSC. 

Taktiež boli testované imunoregulačné vlastnosti MSC po ich kultivácii s NP. Výsledky 

testov ukázali, že zvyšujúca sa koncentrácia NP striebra a oxidu meďnatého znižovala 

metabolickú aktivitu MSC, pričom miera jej poklesu bola závislá na type testovaných 

NP. Taktiež bola zaznamenaná znížená expresia imunoregulačných molekúl a 

imunoregulačné vlastnosti MSC boli znížené po kultivácii s NP striebra. V myšom 

modeli poranenia kože bol skúmaný vplyv NP striebra na regeneračný potenciál MSC. 

Kombinovaná aplikácia MSC a NP viedla k zmenám v regeneračnom potenciáli MSC, 

ktoré boli analyzované expresiou génov pre molekuly zúčastňujúce sa v procese 

hojenia. 
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ABSTRACT 
Mesenchymal stem cells (MSCs) represent a type of stem cells, localized in various 

tissues, where they are involved in the regeneration process. Because of their properties, 

MSC are tested for cell-based therapy. However, the treatment of injuries is often 

associated with bacterial infections, which complicate the process of healing. To 

establish a sterile environment, metallic nanoparticles (NPs) with proven antibacterial 

properties can be applied, for improving the healing process. Mechanisms of the 

antibacterial effect of NPs are non-specific and may cause the damage of eukaryotic 

cells. 

The aim of this thesis was to evaluate the effect of three antibacterial metallic NPs 

(silver, copper oxide and titanium dioxide) on the functional and regenerative properties 

of MSCs. The effect of NPs on the metabolic activity, differentiational potential, 

expression of genes for immunoregulatory molecules and production of cytokines by 

MSCs was determined. Additionally, the immunoregulatory properties of MSCs after 

cultivation with NPs were tested. The results showed that the metabolic activity was 

reduced in the presence of silver and copper oxide NPs, with the decrease dependent on 

the type of the tested NPs. The expression of selected immunoregulatory molecules was 

inhibited and the immunoregulatory properties of MSCs were also reduced after 

cultivation with silver NPs. In a skin wound model, the effect of silver NPs on the 

regeneration potential of MSCs was analysed. The combined application of MSCs and 

silver NPs induced changes in the regeneration potential of MSCs, which were 

evaluated by the detection of expression of genes for molecules that participate in the 

wound healing process. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
Ab Antibodies Protilátky 

Ag Silver Striebro 

Breg B regulatory cells B regulačné bunky 

BSA Bovine serum albumin Hovädzí sérový albumín 

CCL C-C motif chemokine ligand  Ligand chemokínu s C-C motívom 

CCR C-C motif chemokine receptor  Receptor chemokínu s C-C 

motívom 

CD Cluster of differentiation Diferenciačný klaster 

cDNA Complementary DNA Komplementárna DNA 

Con A  Concanavalin A Konkanavalín A 

COX Cyclooxygenase Cyklooxygenáza 

CuO Copper oxide Oxid meďnatý  

CXCL C-X-C motif chemokine ligand Ligand chemokínu s C-X-C 

motívom 

CXCR C-X-C motif chemokine receptor  Receptor chemokínu s C-X-C 

motívom 

DC Dendritic cells Dendritické bunky 

DEX Dexamethasone Dexametazón 

DMEM Dulbecco's modified Eagle's 

medium 

Dulbeccom modifikované 

Eaglovo médium 

DMSO Dimethyl sulfoxide  Dimetylsulfoxid 

dNTP 2'-deoxynucleotide 5'-triphosphate  2'-deoxyribonukleozid 5'-trifosfát 

ELISA Enzyme-linked immunosorbent 

assay 

Enzýmová imunosorbentová 

analýza 

ESC Embryonic stem cells Embryonálne kmeňové bunky 

FasL  Fas ligand Fas ligand 

FBS Fetal bovine serum Fetálne hovädzie sérum 

FP Forward primer Priamy primer 

G2P β-glycerol phosphate disodium salt 

pentahydrate 

pentahydrát disodnej soli 

β-glycerolfosfátu 

GAPDH Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase 

Glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenáza 
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GF Growth factors Rastové faktory 

HBSS Hank's balanced salt solution with 

calcium and magnesium ions 

Hankov vyvážený soľný roztok 

s iónmi vápnika a horčíka 

HEPES N-(2-hydroxyethyl)-piperazine-N'-

(2-ethanesulfonic acid) 

kyselina N-(2-hydroxyetyl)-

piperazín-N'-(2-etánsulfónová) 

HGF Hepatocyte growth factor Hepatocytárny rastový faktor 

HLA Human leukocyte antigen Hlavný histokompatibilný 

komplex 

IBMX 3-isobutyl-1-methylxanthine 3-izobutyl-1-metylxantín 

IDO Indoleamine-2,3-dioxygenase Indolamín-2,3-dioxygenáza 

IFN Interferon Interferón  

Ig Immunoglobulin Imunoglobulín 

IL Interleukin Interleukín 

IND Indomethacin  Indometacín 

iPSC Induced pluripotent stem cells Indukované pluripotentné 

kmeňové bunky 

KLF4 Krüppel-like factor 4 Krüppel-podobný faktor 4 

L-AA L-ascorbic acid L-askorbová kyselina 

LIF Leukemia inhibitory factor Inhibičný faktor leukémie 

LPS Lipopolysaccharide Lipopolysacharid 

MSC Mesenchymal stem cells Mezenchymálne kmeňové bunky 

Mφ Macrophages Makrofágy 

NK Natural killer Prirodzený zabíjač 

NM Nanomaterials Nanomateriály 

NP Nanoparticles  Nanočastice 

OCT3/4 Octamer-binding transcription 

factor 3 or 4 

Transkripčný faktor viažúci 

oktamér 3 alebo 4 

OD Optical density Optická hustota 

PBS Phosphate buffered saline  Fosfátový pufer 

PD-1 Programmed cell death1 Programovaná bunková smrť 1 

PD-L1  Programmed cell death-ligand 1 Ligand programovanej bunkovej 

smrti 1 

PGE2 Prostaglandin E2 Prostaglandín E2 
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PVP Polyvinylpyrrolidone Polyvinylpyrolidón 

ROS Reactive oxygen species Reaktívne formy kyslíka 

RP Reverse primer Spätný primer 

RT Room temperature Izbová teplota 

RT-qPCR Reverse transcription-quantitative 

real time polymerase chain reaction 

Reverzná transkripcia-

kvantitatívna polymerázová 

reakcia v reálnom čase 

SC Stem cells Kmeňové bunky 

SD Standard deviation Smerodajná odchýlka 

SOX2 Sex determining region Y-box 2  Oblasť Y rozhodujúca o 

pohlaví-box 2 

TGF-β Transforming growth factor β Transformujúci rastový faktor β 

Th T helper cells T pomocné bunky 

TiO2 Titanium dioxide Oxid titaničitý  

TNF Tumour necrosis factor  Faktor nekrózy nádorov  

Treg T regulatory cells T regulačné bunky 

Tris Tris(hydroxymethyl)aminomethane Tris(hydroxymetyl)aminometán 

TSG-6 Tumor necrosis factor-α induced 

gene 6 protein 

Proteín génu 6 indukovateľný 

faktorom nekrózy nádorov- α 

ÚMG 

AV ČR 

Institute of Molecular Genetics of 

the Czech Academy of Sciences 

Ústav molekulárnej genetiky 

Akadémia vied Českej republiky 

VEGF Vascular endothelial growth factor  Vaskulárny endoteliálny rastový 

faktor 
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1 ÚVOD 
Mezenchymálne kmeňové bunky (mesenchymal stem cells; MSC) patria medzi 

kmeňové bunky s pleiotropným diferenciačným a imunoregulačným potenciálom. 

Regulačne pôsobia na bunky vrodenej, ale aj adaptívnej imunity produkciou cytokínov 

či expresiou povrchových molekúl. Kvôli týmto vlastnostiam sú MSC testované ako 

jeden zo spôsobov bunkovej terapie v regeneratívnej medicíne, na podporu obnovy 

poškodeného tkaniva. Doterajšie výskumy na klinickej úrovni potvrdili ich potenciál, 

ktorý bol predtým pozorovaný v preklinických štúdiách.  

Častou komplikáciou úspešnej regenerácie poškodeného tkaniva sú dlhotrvajúce 

zápaly spôsobené bakteriálnymi infekciami. Keďže klasická liečba bakteriálnych 

infekcií pomocou antibiotík je čoraz častejšie spájaná s rezistenciou baktérií voči ich 

účinku, sú v súčasnosti skúmané vhodnejšie alternatívy na udržanie sterilného 

prostredia v mieste poranenia. Jednou z možností je aj použitie kovových nanočastíc 

(nanoparticles; NP), u ktorých boli preukázané antibakteriálne vlastnosti. Na druhej 

strane bolo potvrdené, že NP môžu vstupovať do buniek, čo môže ovplyvňovať 

bunkovú viabilitu či funkčné vlastnosti. Pre lepšie porozumenie procesov 

odohrávajúcich sa v bunkách v prítomnosti NP sú naďalej potrebné komplexné štúdie. 

V tejto práci je hlavná pozornosť venovaná vplyvu troch druhov kovových NP – 

striebra (silver; Ag), oxidu meďnatého (copper oxide; CuO) a oxidu titaničitého 

(titanium dioxide; TiO2) s antibakteriálnymi vlastnosťami na MSC. Analýza vplyvu NP 

na charakteristické vlastnosti MSC bola vykonaná pomocou in vitro aj in vivo 

experimentov.  
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2 LITERÁRNY PREHĽAD 

2.1 Kmeňové bunky  
Kmeňové bunky (stem cells; SC) sú bunkové prekurzory so schopnosťou samoobnovy a 

tvorby špecializovaných typov dospelých buniek. Na základe schopnosti diferenciácie 

do rôznych typov buniek možno SC rozdeliť do piatich hlavných skupín – totipotentné, 

pluripotentné, multipotentné, oligopotentné a unipotentné SC (Łos et al., 2019).  

Totipotentné SC vykazujú najvyšší diferenciačný potenciál. Môžu sa deliť a 

diferencovať do akéhokoľvek bunkového typu, napríklad buniek endodermu, 

ektodermu, mezodermu a taktiež buniek extraembryonálnych štruktúr. Zdrojom 

totipotentných SC sú oplodnené vajíčka v jedno-, dvoj- a štvor-bunkovom vývojovom 

štádiu (Maemura et al., 2021). 

Vývoj embrya od zygoty po blastocystu vedie k postupnej strate vlastnej schopnosti 

diferenciácie do buniek extraembryonálnych štruktúr, ale schopnosť tvorby buniek 

všetkých zárodočných vrstiev zostáva zachovaná. Tieto vlastnosti sú typické pre 

pluripotentné bunky, ktoré sú prítomné vo vnútornej bunkovej hmote blastocysty. Preto 

sa ako zdroj pluripotentných SC používajú preimplantačné embryá (Mitalipov et al., 

2006). Vo všeobecnosti je izolácia ľudských embryonálnych SC (embryonic stem cells; 

ESC) spojená s etickými problémami. Z tohto dôvodu boli ako alternatívny zdroj ESC 

vyvinuté indukované pluripotentné SC (induced pluripotent stem cells; iPSC). iPSC sú 

geneticky reprogramované dospelé somatické bunky s vlastnosťami podobnými ESC. 

Boli pripravené pomocou indukcie kľúčových transkripčných faktorov, ako sú 

transkripčný faktor viažúci oktamér 3 alebo 4 (octamer-binding transcription factor 3 or 

4; OCT3/4), oblasť Y rozhodujúca o pohlaví-box 2 (sex determining region Y-box 2; 

SOX2), Krüppel-podobný faktor 4 (Krüppel-like factor 4; KLF4) a c-MYC. Práve 

indukcia transkripčných faktorov OCT3/4, SOX2, KLF4 a c-MYC bola použitá pre 

prvú generáciu iPSC (Takahashi a Yamanaka, 2006). Odvtedy boli na indukciu iPSC 

použité rôzne kombinácie faktorov, ako sú napríklad OCT4, SOX2, homebox proteín 

NANOG a LIN28 (Yu et al., 2007) alebo faktor Glis rodiny zinkových prstov 1 

v kombinácii s OCT4, SOX2 a KLF4 (Maekawa et al., 2011) a iné.  

Ďalším typom SC sú multipotentné SC, ktoré diferencujú do obmedzeného množstva 

typov buniek z jednej zárodočnej vrstvy. Medzi dobre popísané príklady 

multipotentných SC patria hematopoetické SC (Oguro et al., 2013) či MSC (Meyer et 

al., 2016). 
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Diferenciačný potenciál oligopotentných SC je obmedzený na diferenciáciu do 

niekoľkých typov buniek, ako sú napríklad myeloidné (Drissen et al., 2016) či 

lymfoidné prekurzorové bunky (Zeng et al., 2019). 

Nakoniec, unipotentné SC môžu diferencovať iba do jedného typu buniek. Sú 

lokalizované v rôznych typoch tkanív, kde slúžia ako prekurzory na regeneráciu tkaniva 

počas dospelosti, patria medzi ne napríklad epidermálne (Mesa et al., 2018) alebo 

svalové SC (Sesillo et al., 2020). 

Okrem tohto rozdelenia možno SC klasifikovať podľa zdroja ich pôvodu na 

embryonálne a dospelé SC. V tejto práci sú MSC hlavným cieľom záujmu a z tohto 

dôvodu je prehľad literatúry zameraný na vlastnosti MSC. 

2.2 Mezenchymálne kmeňové bunky  
MSC, taktiež nazývané mezenchymálne/multipotentné stromálne bunky, sú 

heterogénnou, nehematopoetickou populáciou SC so schopnosťou diferenciácie do 

rôznych somatických línií. Prvé poznatky o tomto type buniek sú datované do 70. rokov 

20. storočia v práci A. Friedensteina a jeho kolegov. Vo svojich experimentoch opísali 

MSC ako bunky podobné fibroblastom, izolované z kostnej drene, so schopnosťou 

diferenciácie do osteoblastov (Friedenstein et al., 1970). Názvoslovie – mezenchymálne 

kmeňové bunky – sa však začalo používať až o dvadsať rokov neskôr (Caplan, 1991). 

V súčasnosti sú MSC charakterizované podľa skupiny špecifických znakov, pôvodne 

stanovených Medzinárodnou spoločnosťou pre bunkovú terapiu (International Society 

for Cellular Therapy). Minimálne kritériá popisujú ľudské MSC ako: 1. bunky priľnavé 

k plastu za štandardných kultivačných podmienok; 2. populáciu buniek s ≥ 95 % 

expresiou diferenciačných klastrov (cluster of differentiation; CD) 105 (endoglín), 

CD73 (5'-nukleotidáza) a CD90 (Thy-1) a ≤ 2 % expresiou CD45 (znak leukocytov), 

CD34 (znak hematopoetických prekurzorov a endotelialných buniek), CD14 alebo 

CD11b (oba sú znaky monocytov a makrofágov), CD79a alebo CD19 (oba sú znaky B 

buniek) a hlavný histokompatibilný komplex (human leukocyte antigen; HLA) triedy II; 

3. bunky so schopnosťou diferenciácie do osteoblastov, adipocytov a chondroblastov za 

štandardných in vitro diferenciačných podmienok (Dominici et al., 2006). 

Prítomnosť MSC bola preukázaná v rôznych druhoch tkanív ako napríklad 

v tukovom tkanive (Zuk et al., 2001), synoviálnej membráne (De Bari et al., 2001), 

šľachách (Salingcarnboriboon et al., 2003), svaloch (Asakura et al., 2001), koži (Toma 

et al., 2001), periodontálnych väzoch (Seo et al., 2004), trabekulárnej kosti (Tuli et al., 
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2003) alebo Whartonovom rôsole (Wang et al., 2004). Okrem rôznorodých možností 

pre izoláciu MSC sú tieto SC skúmané hlavne pre ich pleiotropné vlastnosti, ktoré 

podporujú regeneráciu tkanív. Jednotlivé vlastnosti MSC budú podrobnejšie rozpísané 

v nasledujúcich kapitolách. 

2.3 MSC a ich úloha v regenerácii tkanív 
Regenerácia tkanív je prirodzený proces, ktorého hlavným cieľom je obnova štruktúry a 

funkcie poškodených tkanív. Väčšinou je proces regenerácie opísaný na príklade 

mechanizmu hojenia kožného poranenia, ktorý pozostáva z troch po sebe nasledujúcich 

štádií – zápal, proliferácia a remodelácia (Obrázok 1).  

 Jednou z mnohých bunkových populácií, ktoré sa podieľajú na regenerácii tkanív, sú 

aj MSC. Tieto SC majú schopnosť migrácie do miesta poranenia, kde podporujú 

regeneráciu tkaniva prostredníctvom produkcie cytokínov a rastových faktorov (growth 

factors; GF) (Leuning et al., 2018), expresiou imunomodulačných molekúl 

(Hermankova et al., 2019) či diferenciáciou (Obrázok 2). Z týchto dôvodov sú MSC 

testované v bunkovej terapii, kde boli aplikované v preklinických štúdiách (Oh et al., 

2018), ale aj v klinických štúdiách (García-Arranz et al., 2016; Song et al., 2018; Moon 

et al., 2019). 

Obrázok 1 Časová os štádií regenerácie poškodeného kožného tkaniva; prevzaté 
(Gonzalez et al., 2016) a upravené. 
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2.3.1 Migrácia a diferenciácia MSC  
V priebehu hojenia sú MSC atrahované do miesta zápalu alebo poškodenia pomocou 

gradientu chemotaktických molekúl sekretovaných z miesta poranenia do okolia. Na 

atrakcii MSC sa podieľajú chemokíny, cytokíny, GF, ióny a taktiež aj mechanické 

faktory. 

Chemokíny sú malé signálne molekuly s dôležitou úlohou pri migrácii buniek. Ich 

signály sú sprostredkované receptormi exprimovanými na povrchu MSC, napríklad 

receptor chemokínu s C-C motívom (C-C motif chemokine receptor; CCR) 1, CCR3, 

CCR5, receptor chemokínu s C-X-C motívom (C-X-C motif chemokine receptor; 

CXCR) 2, CXCR3 alebo CXCR6 (Pesaresi et al., 2021). V chemokínovom gradiente 

pre migráciu MSC hrá kľúčovú rolu os ligand chemokínu s C-X-C motívom (C-X-C 

motif chemokine ligand; CXCL) 12/CXCR4 (Park et al., 2017). Iné osi zapojené do 

migrácie MSC sú napríklad ligand chemokínu s C-C motívom (C-C motif chemokine 

ligand; CCL) 7/CCR10 (Alexeev et al., 2013), CCL21/CCR7 (Sasaki et al., 2008) alebo 

CXCL12/CXCR7 (Liu et al., 2018). 

GF sú molekuly, ktoré regulujú rast buniek, ich diferenciáciu alebo migráciu. 

Príkladmi GF pre migráciu MSC sú vaskulárny endoteliálny GF (vascular endothelial 

growth factor; VEGF) (Ishii et al., 2019), hepatocytárny GF (hepatocyte growth factor; 

Obrázok 2 Vlastnosti MSC zahrňujú zmiernenie zápalu, moduláciu imunitnej odpovede, 
potlačenie fibrózy, podporu angiogenéze, regeneráciu tkaniva, diferenciáciu do buniek 
kostí, chrupaviek a tuku, a taktiež samoobnovu; prevzaté (Barekzai et al., 2020) a 
upravené. 
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HGF) (van de Kamp et al., 2017) alebo transformujúci GF β (transforming growth 

factor β; TGF-β) 1 (Dubon et al., 2018) a iné. Tieto GF sú produkované aj MSC 

a prispievajú k  regenerácii poškodeného tkaniva (Qian et al., 2015). Taktiež vápenaté 

ióny podporujú migráciu MSC v smere iónov vápnika uvoľnených z povrchu 

resorbovaných kostí (Lee et al., 2018).  

Migrácia MSC je ovplyvňovaná aj mechanickými faktormi. Expanzia kožného 

tkaniva je typ mechanického naťahovania, ktorý zlepšil atrakciu MSC a následnú 

regeneráciu kože (Liang et al., 2016). Iný typ mechanickej aktivácie MSC je založený 

na nízkom šmykovom napätí (Yuan et al., 2012) alebo tuhosti matrix (Raab et al., 

2012). 

Okrem toho je jednou z kľúčových charakteristík MSC diferenciácia do rôznych 

bunkových typov, napríklad do adipocytov, chondroblastov či osteoblastov. In vitro 

bola popísaná diferenciácia MSC aj do buniek so znakmi buniek myokardu (Sun et al., 

2021) či neurónov (Chung et al., 2013). 

2.3.2 Imunoregulácia pomocou MSC 
V počiatočnej fáze regenerácie tkaniva má zápal dôležitú úlohu pre mobilizáciu 

imunitných buniek, ktoré zabezpečujú odstránenie patogénov a poškodených buniek. 

Pre správnu regeneráciu je dôležité následne nastolenie tkanivovej homeostázy, ktorá 

vzniká redukciou zápalového prostredia. V prípade dysregulácie alebo chronického 

zápalu môže dochádzať k vyvolaniu patologickej fibrózy alebo zjazveniu s čiastočnou 

alebo celkovou dysfunkciou tkaniva a zmenami v jeho štruktúre. 

MSC vykazujú významný potenciál pri znižovaní zápalu sekréciou molekúl (Shojaati 

et al., 2019) či priamymi kontaktmi bunka-bunka (Amouzegar et al., 2017). MSC 

ovplyvňujú rôzne typy buniek, ktoré sú súčasťou adaptívneho aj vrodeného imunitného 

systému, ako sú T bunky, B bunky, monocyty, makrofágy (macrophages; Mφ), 

dendritické bunky (dendritic cells; DC) aj prirodzené zabíjače (natural killer; NK) 

(Obrázok 3). 

2.3.2.1 MSC a ich vplyv na bunky vrodenej imunity  
Ako už bolo spomenuté, MSC majú širokú škálu regulačných účinkov na bunky 

vrodenej imunity, ako sú DC, Mφ alebo NK bunky, ktoré spájajú vrodenú a adaptívnu 

imunitu.  
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Monocyty predstavujú subpopuláciu leukocytov, ktorá diferencuje do Mφ alebo DC. 

Analýza modulačných účinkov MSC na funkčné vlastnosti monocytov ukázala zníženú 

diferenciáciu monocytov do Mφ a DC, zredukovanú fagocytózu a stimuláciu T buniek 

(Maqbool et al., 2020). Diferenciácia monocytov do DC bola znížená v prítomnosti 

interleukínu (interleukin; IL) 6 a HGF sekretovaných MSC. Inkubácia MSC 

s monocytmi viedla k produkcii IL-10 monocytmi, čo nepriamo podporilo 

imunosupresívne vlastnosti MSC (Deng et al., 2016). MSC produkciou HGF tiež 

podporili diferenciáciu DC na regulačné DC, ktoré sú schopné inhibovať proliferáciu T 

buniek (Lu et al., 2019). 

Diferenciácia monocytov je taktiež smerovaná do Mφ, ktoré sa rozdeľujú do 3 

hlavných fenotypov – klasicky aktivované, alternatívne aktivované a  regulačné Mφ. 

Fenotypová rovnováha Mφ je regulovaná aj MSC. Ich kultivácia s Mφ viedla k posunu 

z klasicky aktivovaného fenotypu ku alternatívne aktivovanému fenotypu Mφ (Maggini 

et al., 2010; Cho et al., 2014). Jedným z mechanizmov ako MSC modulujú fenotyp Mφ 

Obrázok 3 Mechanizmy, ktorými MSC regulujú bunky imunitného systému. 
Prostredníctvom produkovaných a exprimovaných molekúl ovplyvňujú MSC bunky 
vrodenej (monocyty, Mφ, DC a NK bunky) a adaptívnej (T a B bunky) imunity. Produkcia 
PGE2 a  IDO ovplyvňuje posun fenotypu Mφ z klasicky aktivovaného (M1) na 
alternatívne aktivovaný (M2), ktorý vedie k zvýšenej produkcii IL-10. Na inhibícii 
proliferácie, cytokínovej produkcie a diferenciácie T (CD4+ a CD8+) buniek sa podieľajú 
IDO, PGE2, TGF-β, galektín-1, FasL či PD-L1. Zásadnú rolu pri inhibícii B buniek 
a dozrievaní DC hrá PGE2. Produkcia IL-10 a TGF-β MSC podporuje proliferáciu Treg. 
Na druhej strane produkcia TGF-β, PGE2 a IDO inhibuje NK bunky; informácie prevzaté 
(Guerrouahen et al., 2019). Schéma bola vytvorená pomocou BioRender.com.  
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je produkcia prostaglandínu E2 (prostaglandin E2; PGE2), ktorý je syntetizovaný 

cyklooxygenázou (cyclooxygenase; COX) (Vasandan et al., 2016). 

Aktivácia Mφ zohráva dôležitú úlohu v zápalovej fáze hojenia poranení, avšak 

nadmerná aktivácia môže viesť k fibróze tkaniva. Regulácia aktivácie Mφ je závislá aj 

na prítomnosti proteínu génu 6 indukovateľného faktorom nekrózy nádorov-α (tumor 

necrosis factor-α induced gene 6 protein; TSG-6), ktorý je produkovaný MSC. Bolo 

dokázané, že TSG-6 podporoval hojenie poranenia a minimalizáciu fibrózy tkaniva (Qi 

et al., 2014).  

Ďalším bunkovým typom, ktorého vlastnosti sú ovplyvňované prítomnosťou MSC, 

sú NK bunky. Je to bunková populácia na pomedzí vrodenej a adaptívnej imunity, 

ktorá zohráva kritickú rolu pri minimalizácii nádorových a vírusom infikovaných 

buniek. Vlastnosti NK efektorových buniek boli potlačené v prítomnosti MSC 

prostredníctvom produkcie PGE2 a expresiou enzýmu indolamín 2,3-dioxygenázy 

(indoleamine 2,3-dioxygenase; IDO), ktorý katalyzuje degradáciu aminokyseliny 

tryptofánu (Spaggiari et al., 2008). Bola tiež pozorovaná indukcia NK buniek 

s regulačným fenotypom prostredníctvom TGF-β a IL-6, ktoré sú produkované MSC 

(Petri et al., 2017). 

2.3.2.2 MSC a ich vplyv na bunky adaptívnej imunity  
MSC pôsobia regulačne aj na bunky adaptívnej imunity, ako sú T či B bunky. T bunky, 

lymfocyty dozrievajúce v týmuse, sa často delia podľa funkcie na tri podskupiny – 

pomocné (T helper cells; Th), cytotoxické a regulačné (T regulatory cells; Treg). 

Za normálnych podmienok je diferenciácia subpopulácií Th buniek v rovnovážnom 

stave a nerovnováha imunitnej Th1 a Th2 odpovede prispieva k rozvoju autoimunitných 

ochorení. Jedným z  ochorení, ktorého patogenéza je spájaná s T odpoveďou je 

roztrúsená skleróza. Pri bunkovej terapii s MSC v myšom modeli tohto ochorenia bola 

pozorovaná repolarizácia Th1 a Th17 odpovedi s produkciou cytokínov interferón 

(interferon; IFN) γ, faktor nekrózy nádorov (tumour necrosis factor; TNF) α, IL-2, 

IL-17 k Th2 odpovedi s  IL-4 a IL-5 cytokínovým profilom, a taktiež bola potvrdená 

podpora funkčnej obnovy tkaniva (Bai et al., 2009). 

Ako už bolo spomínané nastolenie imunitnej homeostázy hrá nenahraditeľnú úlohu 

pri minimalizácii chronického zápalu či prevencii autoimunitných ochorení a práve 

v tomto procese sa zúčastňujú MSC aj Treg (Nosbaum et al., 2016). 

V predchádzajúcich štúdiách bola popísaná indukcia tvorby Treg v prítomnosti MSC 
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pomocou IDO (Ge et al., 2010). Proliferácia Treg buniek je regulovaná širokým 

spektrom molekúl, napríklad TGF-β či CCL8, ktoré sú produkované MSC (Melief et 

al., 2013). Alternatívny prístup vyvolania tolerogénnej imunitnej odpovede je založený 

na inhibícii proliferácie T buniek pomocou tryptofánu, substrátu IDO-závislej konverzie 

na kynurenín (Menta et al., 2014). Galektín-1 a semaforín-3A produkované MSC sú tiež 

zodpovedné za inhibíciu CD4+ a CD8+ T buniek prostredníctvom ich väzby na 

konštitutívne exprimovaný receptor neurofilín-1 na povrchu T buniek (Lepelletier et al., 

2010; Gieseke et al., 2010). Inhibícia T buniek je ovplyvňovaná aj prítomnosťou 

inhibičného faktora leukémie (leukemia inhibitory factor; LIF), ktorý je produkovaný 

MSC (Najar et al., 2010). 

Imunosupresívny potenciál MSC je sprostredkovaný aj interakciou ligandu 

programovanej bunkovej smrti 1 (programmed cell death-ligand 1; PD-L1), ktorý je 

exprimovaný na povrchu MSC a receptora programovanej bunkovej smrti 1 

(programmed cell death-1; PD-1), ktorý je exprimovaný na povrchu suprimovanej 

bunky. Interakcia PD-L1 a PD-1 vedie k inhibícii aktivácie a proliferácie buniek. 

Zvýšená expresia PD-L1 a PD-L2 MSC bola detegovaná po stimulácii cytokínmi IFN-γ 

a TNF-α a viedla k následnej supresii CD4+ T buniek (Davies et al., 2017). 

Iným typom regulácie buniek imunitného systému MSC je indukcia apoptózy. 

Apoptóza je typ programovanej bunkovej smrti, slúžiaci na odstránenie buniek bez 

významného poškodenia tkaniva v organizme. MSC sprostredkúvajú apoptózu T buniek 

prostredníctvom Fas dráhy závislej od Fas ligandu (Fas ligand; FasL), ktorý je 

exprimovaný na povrchu MSC a Fas receptoru exprimovanom na povrchu bunky, ktorá 

má byť odstránená (Akiyama et al., 2012). IDO predstavuje ďalšiu možnú dráhu 

zapojenú do apoptózy aktivovaných T buniek v prítomnosti MSC. Bolo preukázané 

prepojenie medzi vyššou expresiou IDO po stimulácii MSC IFN-γ a apoptózou 

aktivovaných T buniek (Plumas et al., 2005). 

Popísané výskumy ukázali, že MSC majú významný vplyv na T bunky ako jednu zo 

zložiek adaptívnej imunity. V adaptívnej imunite hrajú zásadnú úlohu aj B bunky z 

dôvodu produkcie protilátok (antibodies; Ab), prezentácie antigénu a sekrécie 

cytokínov. MSC regulujú aj imunitnú odpoveď založenú na B bunkách. In vitro 

kultivácia MSC s B bunkami viedla k zníženej tvorbe plazmablastov a indukcii 

regulačných B buniek (B regulatory cells; Breg), ktoré produkovali protizápalový 

cytokín IL-10 (Franquesa et al., 2015). Taktiež bola potvrdená inhibícia proliferácie, 

aktivácie a sekrécie imunoglobulínu (immunoglobulin; Ig) G B bunkami v prítomnosti 
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MSC (Deng et al., 2005). Popisovaná regulačná odpoveď MSC je závislá od podmienok 

prostredia. MSC stimulované IFN-γ inhibovali proliferáciu B buniek a sekréciu IgG, ale 

nestimulované MSC indukovali Breg bunky a produkciu IL-10 (Luk et al., 2017). 

2.4 Bunková terapia pomocou MSC a jej limitácie 
Bunková terapia je perspektívnym nástrojom liečby chronických degeneratívnych 

ochorení, ktoré nie sú liečiteľné transplantáciou orgánov, napríklad pre nízku orgánovú 

kompatibilitu alebo pre dlhodobé užívanie imunosupresív. Jedným z možných 

bunkových typov využívaných v bunkovej terapii sú MSC. Terapeutický potenciál MSC 

bol opakovane preukázaný in vitro, in vivo a v klinických štúdiách. Štúdie pracovali 

s autológnymi (Freitag et al., 2019), ale aj s alogénnymi (Wilson et al., 2015) MSC. 

V bunkovej terapii existujú dve hlavné formy aplikácie buniek: systémová – 

intravenózna injekcia (Bartolucci et al., 2017) alebo lokálna, napríklad intraartikulárna 

(Kim et al., 2015) či intracerebrálna injekcia (Mohme et al., 2020) a iné v závislosti od 

typu ochorenia alebo zranenia. Pre zvýšenie účinnosti bunkovej terapie sa bunky 

aplikujú nielen v bunkovej suspenzii, ale aj na nanovláknových skeletoch, ktoré imitujú 

extracelulárnu matrix (Schüttler et al., 2020). Regeneratívna medicína využíva aj 

extracelulárne vezikuly ako alternatívny prístup pre aplikáciu iba bioaktívnych molekúl 

MSC (Mathew et al., 2019).  

V preklinických a klinických štúdiách boli využité MSC na rekonštrukciu rôznych 

typov tkanív, napríklad nervového (Xiao et al., 2018; Nakano et al., 2020), pečeňového 

(Watanabe et al., 2019), kožného (Wang et al., 2017; Jiang et al., 2020a), 

myokardového (Zhang et al., 2019), rohovkového (Azmi et al., 2020), pankreatického 

(Lee et al., 2019) a iných. 

Do januára 2022 bolo zaregistrovaných viac ako 1330 klinických štúdií skúmajúcich 

terapeutický potenciál MSC (ClinicalTrials, 2022). Čína, Spojené štáty americké a 

Európa mali najväčšie zastúpenie v klinických štúdiách s MSC s 260, 253 a 240 

výskumami. Avšak len < 1 % (8) štúdií bolo vo fáze 4. klinického testovania (Obrázok 

4). 

Tento typ bunkovej terapie má tiež určité obmedzenia. Pre zabezpečenie najvyššej 

účinnosti liečby musia byť bunky aplikované v čo najlepšej kondícii, ale ich vlastnosti 

sú ovplyvňované rôznymi faktormi. Stav buniek ovplyvňuje napríklad spôsob odberu 

tkaniva. Bolo potvrdené, že počet buniek izolovaných z tukového tkaniva za využitia 

anestézie bol nižší v porovnaní s odberom bez anestézie. Okrem toho vyšší vek 



21 
 

pacientov viedol k zníženej proliferácii buniek (Roato et al., 2016). V priebehu 

bunkovej terapie je potrebné pripraviť stovky miliónov MSC in vitro (ClinicalTrials, 

2022), čo je spojené s obmedzeným počtom delení buniek, známym ako bunkové 

starnutie (Hayflick, 1965). Ďalším limitom bunkovej terapie s MSC je, že nie všetky 

intravenózne podané MSC sú schopné docestovať do miesta poškodenia, pretože sú 

zachytávané v pľúcach či iných orgánoch tela (Lee et al., 2009).  

2.5 Nanomateriály a NP 
História nanotechnológií sa datuje od roku 1959, k dátumu prednášky „There’s Plenty 

of Room at the Bottom“ od Richarda P. Feynmana (Feynman, 1960). Nanotechnológie 

majú veľký rozmach či už vo výskume, ale aj v rôznych oblastiach praktického využitia. 

Doporučená definícia nanomateriálov (nanomaterials, NM) v legislatíve Európskej únie 

je: „NM sú materiály prírodného pôvodu, priemyselne vyprodukované alebo vznikajúce 

ako vedľajší produkt. NM obsahujú častice v neviazanom stave alebo v agregátoch, či 

aglomerátoch a minimálne 50 % a viac častíc má aspoň jeden rozmer v rozmedzí 1 —

100 nm“ (Commission recommendation 2011/696/EU, 2011).  

Existuje množstvo kritérií na delenie NM, ale základne rozdelenie je do dvoch 

skupín: mäkké a tvrdé NM podľa Zhou et al. (2018). Rozdiely medzi týmito dvoma 

skupinami sú v štruktúrnych zložkách – mäkké NM obsahujú molekulárne bloky, ako sú 

lipidy alebo polyméry. Tvrdé NM predstavujú anorganické kryštály, ktoré sú na báze 

kremíka, uhlíka, kovu alebo oxidu kovu (Zhou et al., 2018).  

Obrázok 4 Distribúcia celosvetových klinických štúdií s MSC registrovaných podľa fázy 
k januáru 2022 (ClinicalTrials, 2022). 



22 
 

Napriek rovnakým štruktúrnym komponentom sú vlastnosti NM ovplyvnené 

veľkosťou a tvarom NP. Rôzne veľkosti a tvary NP zlata mali odlišný efekt na 

osteogénny potenciál MSC (Li et al., 2016), tiež pomer strán a povrchová úprava 

ovplyvnili bunkovú absorpciu NP zlata (Qiu et al., 2010).  

 Táto práca je zameraná na NP so základom z kovu alebo oxidu kovu – Ag, CuO a 

TiO2, ktoré majú antibakteriálne vlastnosti, a preto bude literárny prehľad ďalej 

venovaným práve týmto NP. 

2.5.3 Možné aplikácie NP 
Pre jedinečné vlastnosti našli NP uplatnenie v rôznych oblastiach, vrátane  

biomedicínskych aplikácií, prísad v potravinárstve, zdravotníctve, kozmetickom 

priemysle a iných (prehľad v (Khan et al., 2019)). 

 V posledných rokoch sú bakteriálne kmene čoraz viac odolnejšie voči antibiotickým 

liečbam. Táto antibiotická rezistencia vedie k vysokému riziku rozvoja neliečiteľných 

infekcií (Horvath et al., 2020). Práve Ag NP predstavujú možnú alternatívu namiesto 

antibiotík, pretože u nich boli preukázané antibakteriálne vlastnosti. Kombinovaná 

aplikácia Ag NP s antibiotikami zvýšila aktivitu týchto liečiv (Morones-Ramirez et al., 

2013). V regeneratívnej medicíne by mohli byť Ag NP využívané v prevencii 

bakteriálnych infekcií ako súčasť membrán určených na prekrytie miesta kožného 

poranenia (Shao et al., 2019). Okrem antibakteriálneho potenciálu boli Ag NP testované 

aj ako zložka kolagénového skeletu na aplikáciu do miesta zlomeniny. Následne bolo 

zaznamenané lepšie hojenie zranenia a pomocou in vitro testov bola dokázaná zvýšená 

osteogénna diferenciácia MSC v prítomnosti Ag NP (Zhang et al., 2015). Ďalším 

možným a testovaným využitím Ag NP je v terapii rakoviny. U Ag NP bol preukázaný 

protirakovinový účinok, ktorý bol sprevádzaný zvýšenou tvorbou reaktívnych foriem 

kyslíka (reactive oxygen species; ROS), poškodením mitochondriálnych funkcií a DNA 

(Gurunathan et al., 2018a). 

U CuO NP, ktorými sa zaoberá aj táto diplomová práca, bola antibakteriálna aktivita 

testovaná na grampozitívnych (Staphylococcus aureus) a gramnegatívnych (Escherichia 

coli a Pseudomonas aeruginosa) baktériách, pričom najsilnejší účinok bol pozorovaný 

vo fáze ich exponenciálneho rastu (Dadi et al., 2019). Na základe antibakteriálneho 

pôsobenia CuO NP sú testované ich možné využitia ako krytia poranení. Bolo 

dokázané, že tento typ krytia mal pozitívny vplyv na hojenie kožného poranenia 

v modeli diabetickej myši (Borkow et al., 2010). Taktiež veľmi perspektívnym 
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spôsobom využitia CuO NP je obohacovanie textilných vlákien s NP pre zabránenie 

šírenia ochorení (Hashmi et al., 2019).  

Ďalšími kovovými NP, ktoré sú predmetom záujmu tejto diplomovej práce, sú NP na 

báze TiO2. Materiály zložené z titánu majú svoje uplatnenie v rôznych oblastiach, 

napríklad v medicíne sú súčasťou kostných (Wijesinghe et al., 2016) či zubných 

implantátov (Veltri et al., 2010) pre ich vysokú pevnosť, odolnosť voči oxidácii a 

korózii. Avšak v niektorých prípadoch dochádza k poškodeniu implantátov 

a následnému uvoľňovaniu TiO2 NP do okolitého prostredia, čo je spojené 

z nežiadúcimi účinkami. Bolo dokázané, že v prípade nadmerného uvoľňovania TiO2 

NP môže dochádzať k poškodeniam centrálnej nervovej sústavy (Shelly et al., 2021). 

Často sú TiO2 NP využívané v kombinácii s inými NP na vylepšenie vlastností 

materiálov, napríklad ako povrchové krytie membrán (Samree et al., 2020) pre ich 

antibakteriálne vlastnosti (Abdolmajid et al., 2019). Okrem povrchových krytí sú TiO2 

NP široko využívané ako prídavný pigment do potravín pre svoje zjasňujúce vlastnosti, 

napríklad do čokolád, žuvačiek či cukríkov (Hwang et al., 2019) čím sa dostávajú do 

organizmu.    

2.5.4 Mechanizmy antibakteriálneho pôsobenia NP a ich toxicita 
Antibakteriálne pôsobenie NP je založené na vstupe NP do cytoplazmy, tvorbe ROS 

a následnom poškodení DNA či proteínov (Obrázok 5). Ag NP majú schopnosť sa 

prichytiť k bunkovej stene E. coli a štruktúrne ju zmeniť za vytvorenia „otvorov“. 

Taktiež boli pozorované akumulácie Ag NP v bakteriálnej membráne (Sondi a Salopek-

Sondi, 2004). Proteomickými prístupmi boli odhalené akumulácie prekurzorov 

obalových proteínov po expozícii E. coli Ag NP, čo naznačuje disipáciu protónovej 

hybnej sily. Nasledujúce experimenty potvrdili aj destabilizáciu vonkajšej membrány, 

kolaps plazmatického membránového potenciálu a depléciu intracelulárnej hladiny ATP 

(Lok et al., 2006).  

Ako už bolo spomenuté, aplikácia NP má veľký potenciál a denne sú ľudia 

vystavovaný rôznym druhom NP, ktoré majú vplyv na organizmus. Doposiaľ nebol 

popísaný presný mechanizmus, ktorým by NP boli schopné rozpoznať rozdiely medzi 

prokaryotickými a eukaryotickými bunkami, číže antibakteriálne pôsobenie NP nie je 

špecifické. Aj na ľudských bunkách vystavených NP bol pozorovaný znížený obsah 

ATP v dôsledku poškodenia mitochondrií a zvýšená produkcia ROS. V závislosti na 
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koncentrácii NP boli pozorované aj poškodenia DNA a zmeny v bunkovom cykle 

(Asharani et al., 2009).  

2.6 Vplyv NP na SC 
Keďže NP majú široké využitie v rôznych oblastiach pre ich antibakteriálne vlastnosti 

a zároveň ich antibakteriálny vplyv nie je špecifický, bolo predmetom mnohých štúdií 

objasniť vplyv NP na SC, ktoré sa vyskytujú v rôznych tkanivách. Štúdie zameriavajúce 

sa na stanovenie vplyvu Ag, CuO alebo TiO2 NP, ktoré sú predmetom záujmu tejto 

diplomovej práce, najčastejšie využívali pre svoje analýzy ESC alebo MSC. 

Spomedzi Ag, CuO a TiO2 NP sú práve Ag NP najčastejšie využívaným NP 

v medicíne pre svoje antibakteriálne vlastnosti. Po kultivácii Ag NP s ESC boli 

pozorované zmeny v ich morfológii a bunkovom cykle, taktiež bola detegovaná zvýšená 

produkcia ROS, ktorá je spájaná s toxickým pôsobením na bunky (Rajanahalli et al., 

2015). Štúdia zameraná na transkriptomickú analýzu ESC po pôsobení Ag NP odhalila 

najväčšie zmeny v expresii génov pre embryonálny vývoj a metabolizmus (Gao et al., 

Obrázok 5 Mechanizmy pôsobenia Ag NP na bakteriálnu bunku; H2O2 – peroxid vodíka, O2
- –

superoxid; OH- – hydroxylový radikál; prevzaté (Pareek et al., 2018) a upravené. 
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2017). Na proteínovej úrovni bolo potvrdené, že kultivácia TiO2 NP s ESC vedie k 

poškodeniu DNA, zvýšenému oxidatívnemu stresu či apoptóze buniek (Pan et al., 

2018).  

Cytotoxicita NP je často spájaná so zvyšujúcou sa koncentráciou NP, tak ako bolo 

ukázané napríklad u MSC kultivovaných s Ag NP. Dôsledkom cytotoxického pôsobenia 

bola znížená viabilita buniek, znížený membránový potenciál, ale aj zvýšená tvorba 

ROS či poškodenie DNA (Hackenberg et al., 2011; He et al., 2016a). Časová 

a koncentračná závislosť cytotoxicity bola preukázaná aj po kultivácii MSC s CuO NP 

(Zhang et al., 2016) alebo TiO2 NP (Hou et al., 2013).  

Motiváciou tejto diplomovej práce bolo rozšíriť informácie o vplyve troch kovových 

NP (Ag, CuO a TiO2) s antibakteriálnymi vlastnosťami na funkčné a imunoregulačné 

vlastnosti MSC in vitro a taktiež overiť vplyv Ag NP na regeneračné vlastnosti in vivo. 

MSC sú spomedzi SC najviac testované pre klinické využitie v bunkovej terapii a práve 

simultánne podanie MSC a NP by mohlo viesť ku zníženému účinku terapie. 
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3 CIELE DIPLOMOVEJ PRÁCE 
Kovové NP sa pre svoje antibakteriálne vlastnosti javia ako jeden zo sľubných 

prístupov regeneratívnej medicíny na minimalizáciu bakteriálnych infekcií. Avšak 

mechanizmy, ktorými tieto NP zabraňujú šíreniu bakteriálnych infekcií, nie sú 

špecifické a môžu viesť k poškodeniu eukaryotických buniek. Práve MSC sú jednou 

z populácií buniek, ktorých vlastnosti môžu byť takto ovplyvnené, keďže sú 

lokalizované vo väčšine tkanív a sú aj aplikované v regeneratívnej medicíne na podporu 

obnovy poškodeného tkaniva. Preto hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo 

zhodnotiť vplyv NP na funkčné a regeneračné vlastnosti MSC.  

Konkrétne bol testovaný vplyv NP na metabolickú aktivitu, diferenciačný potenciál, 

expresiu imunoregulačných molekúl, produkciu cytokínov či na imunoregulačné 

vlastnosti MSC in vitro. Vplyv Ag NP na regeneračný potenciál MSC in vivo bol 

stanovený v myšom modeli poranenia kože. 
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4 MATERIÁL A METÓDY  

4.1 Materiál 

4.1.1 Zvieratá 
Na experimenty boli použité samice myší inbredného kmeňa BALB/c vo veku 2 až 4 

mesiace. Tieto zvieratá boli získané z chovu Ústavu molekulárnej genetiky Akadémie 

vied Českej republiky, v.v.i (Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of 

Sciences; ÚMG AV ČR), Praha. Všetky experimenty boli schválené miestnou etickou 

komisiou Ústavu experimentálnej medicíny AV ČR v.v.i, Praha. 

4.1.2 Chemikálie a priemyselne pripravené činidlá 
2-merkaptoetanol Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

Antibiotiká – penicilín, streptomycín Sigma-Aldrich 

BSA (bovine serum albumin, hovädzí sérový albumín) Sigma-Aldrich 

Con A (concanavalin A, konkanavalín A) Sigma-Aldrich 

Cytokíny – IFN-γ, IL-1β PeproTech, Rocky Hill, NJ 

DEX (dexamethasone, dexametazón) Sigma-Aldrich 

DMEM (Dulbecco's modified Eagle's medium) 1 Sigma-Aldrich 

DMSO (dimethyl sulfoxide, dimetylsulfoxid) Sigma-Aldrich 

DNáza I Promega, Madison, WI 

DNáza I reakčný pufer Promega 

dNTP (2'-deoxynucleotide 5'-triphosphate)2 Promega 

Etanol  PENTA, Chrudim, CZ 

FBS (fetal bovine serum, fetálne hovädzie sérum)  Gibco BRL, Saranac, NY 

G2P 3  Sigma-Aldrich 

HBSS4  ÚMG AV ČR5 

HEPES6 pufer  Sigma-Aldrich 

Hoechst 33258 Sigma-Aldrich 

Hydroxid sodný PENTA 

 
1 Dulbeccom modifikované Eaglovo médium 
2 2'-deoxyribonukleozid 5'-trifosfát 
3 β-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, pentahydrát disodnej soli β-glycerolfosfátu 
4 Hank's balanced salt solution with calcium and magnesium ions, Hankov vyvážený soľný roztok s iónmi 
vápnika a horčíka 
5 roztok pripravený v servisnom laboratórium ÚMG AV ČR 
6 N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid), kyselina N-(2-hydroxyetyl)piperazín-N'-(2-
etánsulfónová) 



28 
 

Chloroform  PENTA 

IBMX (3-isobutyl-1-methylxanthine)7  Sigma-Aldrich 

IND (indomethacin, indometacín) Sigma-Aldrich 

Inzulín Sigma-Aldrich 

Izopropanol  PENTA 

Ketamín Bioveta8 

Kolagenáza I  Sigma-Aldrich 

Kyselina sírová  PENTA 

L-AA (L-ascorbic acid, L-askorbová kyselina) Sigma-Aldrich 

LPS (lipopolysaccharide, lipopolysacharid) Difco Laboratories9 

Metanol  Sigma-Aldrich 

M-MLV reakčný pufer Promega 

Nanoprášok Ag, veľkosť častíc <150 nm Sigma-Aldrich 

Nanoprášok CuO, veľkosť častíc <50 nm Sigma-Aldrich 

Nanoprášok TiO2, veľkosť častíc <10 nm Precheza, Přerov, CZ 

Oil Red O  Sigma-Aldrich 

Paraformaldehyd Sigma-Aldrich 

PBS (phosphate buffered saline, fosfátový pufer) ÚMG AV ČR 

PCR H2O  Top-Bio, Praha, CZ 

Polyacryl Carrier Molecular Research Center10  

Power SYBR Green PCR master Mix Applied Biosystems11  

Primery Generi-Biotech12  

Random primery Promega 

Reverzná transkriptáza M-MLV Promega 

Ribonukleázový inhibítor Promega 

RPMI 1640 médium Sigma-Aldrich 

RQ1 DNase Stop Solution Promega 

TRI Reagent Molecular Research Center 

Tris (tris(hydroxymethyl)aminomethane) 13 Sigma-Aldrich 

 
7 3-izobutyl-1-metylxantín 
8 Bioveta, Ivanovice na Hané, CZ 
9 Difco Laboratories, Detroit, ME 
10 Molecular Research Center, Cincinnati, OH 
11 Applied Biosystems, Waltham, CA 
12 Generi-Biotech, Hradec Králové, CZ 
13 tris(hydroxymetyl)aminometán 



29 
 

Trypsín  Sigma-Aldrich 

Tween 20 Sigma-Aldrich 

Xylazín  Bioveta 

4.1.3 Média, suspenzie a pracovné roztoky 
Média – kultivačné 

Kompletné DMEM DMEM obsahujúce 10 % (v/v) FBS; 10 mmol∙l-1 HEPES; 

100 U∙ml-1 penicilínu a 100 μg∙ml-1 streptomycínu 

Kompletné RPMI 1640 

médium 

RPMI 1640 médium obsahujúce 10 % (v/v) FBS; 

10 mmol∙l-1 HEPES; 100 U∙ml-1 penicilínu; 100 μg∙ml-1 

streptomycínu a 5∙10-5 mol∙l-1 2-merkaptoetanolu 

Média – diferenciačné 

Adipogénne diferenciačné 

médium 

Kompletné DMEM obsahujúce 0,1 μmol∙l-1 DEX 

(rozpustený v 96 % etanole); 0,5 mmol∙l-1 IBMX 

(rozpustený v 99 % DMSO); 0,1 mmol∙l-1 IND 

(rozpustený v 99 % metanole) a 0,5 μg∙ml-1 inzulínu 

(rozpustený v tkaninovej H2O) 

Osteogénne diferenciačné 

médium – silnejšie 

Kompletné DMEM obsahujúce 0,1 μmol∙l-1 DEX; 

10 mmol∙l-1 G2P (rozpustený v kompletnom DMEM bez 

FBS) a 0,1 mmol∙l-1 L-AA (rozpustená v PBS)  

Osteogénne diferenciačné 

médium – slabšie 

Kompletné DMEM obsahujúce 0,1 μmol∙l-1 DEX; 

2 mmol∙l-1 G2P a 0,05 mmol∙l-1 L-AA  

Suspenzie NP   

Ag NP, CuO NP alebo 

TiO2 NP  

Nanoprášok Ag, CuO alebo TiO2 bol rozpustený v 0,05 % 

(w/v) BSA v sterilnej deionizovanej H2O s odporom 

18,2 MΩ podľa protokolu (Jensen et al., 2011) Mgr. 

Terezou Červenou 

Roztok na fixáciu buniek 

4 % paraformaldehyd Paraformaldehyd rozpustený v PBS, pH = 7,2 – 7,4 

(upravené pomocou 10 mol∙l-1 hydroxidu sodného) 
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Roztoky na zafarbenie diferencovaných buniek 

Oil Red O zásobný  99 % izopropanol obsahujúci 0,35 % (w/v) Oil Red 

O  a prefiltrovaný cez 0,2 μm filter 

Alizarin Red S dH2O obsahujúca 2 % (w/v) Alizarin Red S 

a prefiltrovaná cez 0,2 μm filter 

Roztoky na enzýmovú imunosorbentovú analýzu (enzyme-linked immunosorbent 

assay; ELISA) 

0,05 % (v/v) Tween 20  PBS obsahujúce Tween 20 

0,1 % BSA Tris (20 mmol∙l-1) obsahujúci 0,1 % (w/v) BSA 

a 0,05 % (v/v) Tween 20  

1 % (w/v) BSA PBS obsahujúce BSA 

4.1.4 Monoklonálne Ab 
Tabuľka 1 Prehľad monoklonálnych Ab využitých na analýzu prietokovou cytometriou.  

Znak Fluorochróm Klon 
Koncentrácia 

(mg∙ml-1) 

Finálne 

riedenie 
Výrobca 

CD11b APC M1/70 0,2 1 : 50 BioLegend114 

CD31 PE MEC13.3 0,2 1 : 50 BioLegend 

CD44 APC IM7 0,2 1 : 50 BioLegend 

CD45 FITC 30-F11 0,5 1 : 50 BioLegend 

CD90.2 FITC 30-H12 0,5 1 : 50 BioLegend 

CD106 PE MJ7/18 0,2 1 : 50 
Thermo Fisher 

Scientific15 

4.1.5 Kity 

4.1.6 Plastový a obväzový materiál  
24-, 48- a 96-jamkové kultivačné doštičky Thermo Fisher Scientific 

96-jamková EIA/RIA doštička Costar, Corning, NY 

 
14 BioLegend, San Diego, CA 
15 Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA 

Cell Proliferation Reagent WST-1 kit  Sigma-Aldrich 

DuoSet ELISA kit R&D Systems, Minneapolis, MN 
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96-V-bottom well doštička Thermo Fisher Scientific 

Fast optical 96-well reaction doštička Life Technologies, Carlsbad, CA 

Kultivačné fľaše – 75 cm2 a 150 cm2 Techno Plastic Products AG16 

Obväzy – mastný, gáza a sádrový HARTMANN17 

4.1.7 Technické zariadenie 
Biometra TAdvanced PCR Thermal Cycler Analytik Jena, Jena, DE 

Centrifúga Universal 32 Hettich, Berlin, DE 

Centrifúga Universal 320 Hettich 

Centrifúga Universal 320R Hettich 

CO2 inkubátor Sanyo Electric, Osaka, JP 

Digitálny fotoaparát Camedia c-4040 Olympus, Tokio, JP 

DNA/RNA UV-cleaner box UVC/T Biosan, Riga, LV 

ELISA reader Sunrise TECAN, Männedorf, CH 

Minicentrifúga Cleaver Cleaver Scientific Ltd18 

Optický mikroskop Olympus CKX31 Olympus 

Optický mikroskop Olympus CKX41 Olympus 

Prietokový cytometer LSR II BD, Franklin Lakes, NJ 

Spektrofotometer Nanodrop ND 1000 Thermo Fisher Scientific 

StepOne Plus RT-PCR System Cycler Applied Biosystems 

Strojček na vlasy Original Best Buy TEOX Sinelco, Ronse, BE 

Trepačka IKA MS3 digital shaker  IKA Works, Wilmington, NC 

Vortex Lab dancer IKA Works 

4.1.8 Software 
BioRender Software Development, Toronto, ON 

FACSDiva Software BD 

FlowJo 10 LCC, Ashland, OR 

GraphPad Prism 8.2.1 GraphPad Software, La Jolla, CA  

ImageJ NIH, Bethesda, MD 

Kim 32 Schoeller instruments, Praha, CZ 

 
16 Techno Plastic Products AG, Trasadingen, CH 
17 HARTMANN, Heidenheim an der Brenz, DE 
18 Cleaver Scientific Ltd, Warwickshire, UK 
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Microsoft Excel Microsoft, Redmond, WA 

StepOne Software 2.2.2 Applied Biosystems 

4.2 Metódy 

4.2.1 Izolácia a kultivácia MSC 
MSC boli izolované z tukového tkaniva odobraného z trieslovej oblasti. Tkanivo bolo 

nastrihané na malé kúsky v 900 μl HBSS. Do suspenzie bolo pridaných 100 μl 

0,1 % roztoku kolagenázy I (kolagenáza rozpustená v HBSS). Následne bola suspenzia 

buniek kultivovaná 60 min, pri 37 °C, za pravidelného miešania. Potom boli bunky 

resuspendované v 8 ml kompletného DMEM (4.1.3), prefiltrované a centrifugované 

(8 min, 170 g, izbová teplota (room temperature; RT). Supernatant bol odstránený a 

peleta bola resuspendovaná v 8 ml kompletného DMEM a centrifugovaná (8 min, 

170 g, RT). Bunky boli prenesené do 75 cm2 kultivačnej fľaše a kultivované v 20 ml 

kompletného DMEM. Po 48 h kultivácie boli omyté neadherentné bunky a adherentné 

bunky boli kultivované 14 dní (37 °C, 5 % CO2, vo vlhkej atmosfére) s pravidelnými 

pasážami (3 – 4 pasáže) a výmenami média pre zachovanie optimálneho počtu buniek 

pre ďalšie experimenty. MSC pre ďalšie experimenty boli odlepené inkubáciou s 900 μl 

0,5 % roztoku trypsínu (trypsín rozpustený v PBS) (5 min, 37 °C) a následným jemným 

zoškrabaním. 

4.2.2 Stanovenie expresie povrchových znakov MSC pomocou 

prietokovej cytometrie 
Expresia povrchových znakov MSC bola charakterizovaná prietokovou cytometriou po 

2 týždňoch kultivácie. MSC boli zozbierané z kultivačnej fľašky (detailnejšie v 4.2.1), 

centrifugované (8 min, 170 g, RT) a výsledná peleta bola premytá v PBS. Bunky boli 

umiestnené do 96-V-bottom well doštičky a centrifugované v PBS (3 min, 140 g, RT). 

Bunky boli inkubované s monoklonálnymi Ab – anti-CD11b, anti-CD31, anti-CD44, 

anti-CD45, anti-CD90.2, anti-CD106 (Tabuľka 1) 30 min pri 4 °C. Po inkubácii s 

monoklonálnymi Ab boli bunky dvakrát premyté v PBS. Na označenie mŕtvych buniek 

bolo pridané farbivo Hoechst 33258 (1 μg∙ml-1) 10 min pred samotnou analýzou. 

Vzorky boli zmerané prietokovým cytometrom LSRII; 105 udalostí na vzorku. Získané 

údaje boli analyzované pomocou FlowJo. Obrázok 6 znázorňuje reprezentatívne dot 

ploty so základnou gatovacou stratégiou buniek. 
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4.3 Metabolická aktivita  
Metabolická aktivita MSC bola stanovená pomocou Cell Proliferation Reagent WST-1 

kitu. WST-1 je tetrazóliová soľ, ktorá je štiepená pomocou sukcinát-

tetrazóliumreduktázy (EC 1.3.99.1) na formazán v mitochondriách. Tvorba formazánu 

koreluje s konečnou absorbanciou, ktorá je priamo úmerná množstvu metabolicky 

aktívnych buniek vo vzorke. MSC boli kultivované v koncentrácii 15∙103 buniek∙ml-1 

v objeme 200 μl kompletného DMEM v 96-jamkovej kultivačnej doštičke a kultivované 

24 h bez NP. V priebehu ďalších 48 h boli MSC kultivované samostatne alebo 

v prítomnosti NP v 5 rôznych koncentráciách (Tabuľka 2). Činidlo WST-1 bolo 

pridané ku vzorkám v pomere 1 : 10 na posledné 3 h 48 h kultivácie. Po inkubácii boli 

doštičky pretrepané (3 min, 100 rpm) a výsledné spektrálne zmeny boli kvantifikované 

optickou hustotou (optical density; OD) pomocou ELISA reader Sunrise pri 450 nm. 

Výsledky boli spracované softwarom Kim 32. 

4.3.3 Kultivácia buniek pre in vitro experimenty 

4.3.3.1 Kultivácia MSC s NP – morfológia a diferenciácia 
Na stanovenie vplyvu NP na morfológiu MSC boli bunky kultivované v koncentrácii 

4∙104 buniek∙ml-1 a pre stanovenie vplyvu NP na diferenciáciu MSC boli bunky 

kultivované v koncentrácii 5∙104 buniek∙ml-1 v 24-jamkovej kultivačnej doštičke po 

dobu 24 h. Následne boli k MSC pridané NP (koncentrácie v Tabuľke 2) a kultivované 

48 h. Morfológia buniek bola vyfotografovaná pomocou optického mikroskopu 

Olympus CKX41 s fázovým kontrastom.  

 

 

Obrázok 6 Reprezentatívne dot ploty so základnou gatovacou stratégiou; A Bunkové 
udalosti, B Živé bunky, C Jednotlivé bunky (singlety).  
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Diferenciácie MSC boli indukované pomocou adipogénneho alebo osteogénneho 

diferenciačného média (4.1.3) počas 3 týždňov kultivácie pre adipogénnu diferenciáciu 

a počas 4 týždňov kultivácie pre osteogénnu diferenciáciu. V priebehu osteogénnej 

diferenciácie bolo využité silnejšie osteogénne médium (4.1.3) počas prvých 2 – 3 

výmen médií a v ďalších výmenách bolo využité slabšie osteogénne diferenciačné 

médium (4.1.3). 

4.3.3.2 Kultivácia MSC s NP – funkčné testy 
Na analýzu vplyvu NP na expresiu génov a produkciu cytokínov boli MSC kultivované 

v koncentrácii 4∙104 buniek∙ml-1 v 1 ml kompletného DMEM v 24-jamkovej kultivačnej 

doštičke. Po 24 h kultivácie samotných MSC  boli k bunkám pridané NP 

v koncentráciách v závislosti na type experimentu (koncentrácie v Tabuľke 2). 

Na stanovenie vplyvu NP na expresiu Cox-2 a Ido1 boli MSC stimulované cytokínmi 

IL-1β a IFN-γ (10 ng∙ml-1) 24 h po pridaní NP. Vplyv NP na expresiu génov Hgf, 

Tgf-β1, Fasl, Tsg-6, Cox-2 a Ido1 bol stanovený pomocou reverznej 

transkripcie-kvantitatívnej polymerázovej reakcie v reálnom čase (reverse 

transcription-quantitative real time polymerase chain reaction; RT-qPCR) (4.3.7). MSC 

boli pozbierané do TRI Reagentu po 48 h kultivácie s NP a vzorky boli skladované pri 

−80 °C (Obrázok 7).  

Tabuľka 2 Koncentrácie NP použité na in vitro experimenty. 
 Koncentrácie NP (μg∙ml-1) 

Typ NP Ag  CuO  TiO2  

Typ experimentu    

5.2 Vplyv NP na metabolickú aktivitu MSC 6,3; 12,5; 

25; 50; 100 

0,2; 0,4; 0,8; 

1,6; 3,2 

6,3; 12,5; 

25; 50; 100 

5.3 Morfológia MSC kultivovaných s NP  12,5; 25 0,1; 0,8 6,3; 50 

5.4 Vplyv NP na diferenciáciu MSC 12,5 0,1 6,3 

5.5.1 Efekt NP na expresiu génov pre 

imunoregulačné molekuly MSC 

12,5; 25 0,1; 0,8 6,3; 50 

5.5.2 Efekt NP na produkciu cytokínov MSC 6,3; 12,5; 25 0,4; 0,8; 1,6 6,3; 25; 50 

5.5.3 Efekt MSC ovplyvnených NP na splenocyty 12,5; 25 0,1; 0,8 6,3; 50 

5.5.3.1  Vplyv NP na produkciu cytokínov 

splenocytmi 

1,6; 3,2; 6,3; 

12,5; 25 

0,05; 0,1; 

0,2; 0,4; 0,8 

3,2; 6,3; 

12,5; 25; 50 
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Pre stanovenie vplyvu NP na produkciu cytokínov MSC boli opláchnuté 

kompletným DMEM pred pridaním NP. Pre detekciu cytokínov IL-6 a LIF boli MSC 

stimulované zápalovými cytokínmi IL-1β a IFN-γ (10 ng∙ml-1) 24 h po pridaní NP. Na 

analýzu produkcie cytokínov bola využitá ELISA (4.3.8). Cytokíny VEGF a CCL2 boli 

detegované zo supernatantov po 48 h od pridania NP, IL-6 a LIF po 72 h od pridania 

NP. Vzorky boli skladované pri −20 °C (Obrázok 7).  

4.3.3.3 Kultivácia MSC s NP na analýzu imunoregulačných 

vlastností MSC  
Na stanovenie vplyvu NP na imunoregulačné vlastnosti MSC boli bunky kultivované 

v koncentrácii 4∙104 buniek∙ml-1 v 20 ml kompletného DMEM v 75 cm2 kultivačných 

fľašiach samostatne alebo s NP (koncentrácie v Tabuľke 2) 48 h. MSC boli zozbierané 

štandardným spôsobom z kultivačných fľašiek (4.2.1). Bunková suspenzia bola 

centrifugovaná (8 min, 170 g, RT) a peleta bola resuspendovaná v kompletnom RPMI 

1640 médiu. Takto pripravené bunky boli pridané ku kultúre splenocytov (4.3.3.4). 

4.3.3.4  Izolácia splenocytov a ich kultivácia s MSC 
Odobraná slezina bola nastrihaná v kompletnom RPMI 1640 médiu na uvoľnenie 

splenocytov. Suspenzia bola prefiltrovaná a centrifugovaná (8 min, 170 g, RT). 

Vzniknutá peleta bola resuspendovaná v kompletnom RPMI 1640 médiu. Koncentrácia 

Obrázok 7 Schéma kultivácie MSC s NP na analýzu vplyvu NP na expresiu génov 
a produkciu cytokínov MSC. Bunky boli kultivované v 24-jamkovej doštičke 24 h 
samostatne. Vplyv NP na MSC bol testovaný po 48 h – 72 h od pridania NP v závislosti na 
experimente. Stimulácia MSC s IL-1β a  IFN-γ (10 ng∙ml-1) na detekciu expresie Cox-2
a Ido1 alebo produkciu cytokínov IL-6 a LIF bola uskutočnená 24 h od pridania NP. 
Supernatanty na detekciu VEGF a CCL2 alebo bunky na detekciu expresie Hgf, Tgf-β1, 
Fasl, Tsg-6, Cox-2 a Ido1 boli pozbierane 48 h od pridania NP. Supernatanty na detekciu 
IL-6 a LIF boli pozbierané 72 h od pridania NP. Schéma bola vytvorená pomocou 
BioRender.com. 
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jadrových buniek bola spočítaná pomocou Bürkerovej komôrky. Splenocyty boli 

kultivované v koncentrácii 5∙105 buniek∙ml-1 v 48-jamkovej kultivačnej doštičke. Na 

stimuláciu splenocytov bolo použitých 0,75 μg∙ml-1 Con A (stimulácia T buniek) alebo 

5 μg∙ml-1 LPS (stimulácia B buniek). K takto pripraveným splenocytom boli pridané 

MSC ovplyvnené NP (4.3.3.3) v pomere splenocyty : MSC – 4 : 1, 8 : 1, 16 : 1 alebo 

32 : 1.  

Na detekciu vplyvu NP na imunoregulačné vlastnosti MSC po 48 h kultivácie s NP 

bola stanovená produkcia cytokínov splenocytmi pomocou ELISA (4.3.8). Supernatanty 

z buniek stimulovaných Con A boli použité na detekciu IL-2 (zozbierané po 24 h od 

stimulácie) a IFN-γ (zozbierané po 48 h od stimulácie). Supernatanty z buniek 

stimulovaných LPS boli použité na detekciu TNF-α (zozbierané po 96 h od stimulácie) 

(Obrázok 8).  

4.3.3.5 Kultivácia splenocytov s NP 
V experimente testujúcom vplyv NP na produkciu cytokínov splenocytmi boli 

splenocyty vyizolované zo sleziny rovnako ako v predchádzajúcom pokuse (4.3.3.3). 

K takto pripraveným splenocytom v 48-jamkovej kultivačnej doštičke bol pridaný 

Con A (0,75 μg∙ml-1) alebo LPS (5 μg∙ml-1) na stimuláciu buniek pre produkciu 

cytokínov IL-2, IFN-γ alebo TNF-α. K bunkám boli taktiež pridané NP v rôznych 

koncentráciách (Tabuľka 2). Supernatanty na detekciu cytokínov boli pozbierané 

Obrázok 8 Schéma experimentu detekcie vplyvu NP na imunoregulačné vlastnosti MSC. 
MSC boli kultivované samostatne alebo v prítomnosti NP 48 h. Takto ovplyvnené MSC 
boli pridané k splenocytom stimulovaným Con A alebo LPS. Supernatanty z buniek 
stimulovaných Con A boli zozbierané na detekciu IL-2 po 24 h a  IFN-γ po 48 h. 
Supernatanty z buniek stimulovaných LPS boli odobrané na detekciu TNF-α po 72 h. 
Schéma bola vytvorená pomocou BioRender.com. 
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v rovnakých časových intervaloch ako v predchádzajúcom experimente (4.3.3.3) 

a skladované pri −20 °C. Produkcia cytokínov bola stanovená pomocou ELISA (4.3.8). 

4.3.4 Model poranenia kože 
Na detekciu vplyvu Ag NP na regeneračné vlastnosti MSC bol použitý myší model 

poranenia kože. Samice myší boli privedené do hlbokej anestézie intramuskulárnou 

injekciou 340 μl zmesi sedatív xylazínu (4 mg∙ml-1) a ketamínu (5 mg∙ml-1) v pomere 

1 : 1. Chĺpky na chrbte boli oholené strojčekom na vlasy a koža bola očistená etanolom. 

Kožná rana o priemere 6 mm bola vytvorená nožnicami v hornej časti chrbta.  

Okolo okraja rany boli na 4 miesta (po 20 μl) subkutánne aplikované roztoky 

v závislosti na type skupiny. Boli pripravené 4 typy skupín s ranami: 1) kontrola – 

aplikácia PBS, 2) MSC – aplikácia MSC v PBS (1∙105 buniek na myš), 3) Ag – 

aplikácia Ag NP v PBS (12,5 μg∙ml-1), 4) MSC + Ag – aplikácia kombinácie MSC a Ag 

NP (Obrázok 9). Rany boli zdokumentované pomocou digitálneho fotoaparátu 

Camedia c-4040. Následne boli rany prekryté mastným obväzom, gázou a zafixované 

sadrovým korzetom okolo tela. V každej skupine boli zahrnuté 2 – 3 zvieratá na jeden 

nezávislý experiment.  

Po 6 dňoch od vytvorenia poranenia boli odobraté vzorky z miesta poranenia 

a zdravej kontroly do TRI Reagentu. Vzorky boli pred zamrazením (−80 °C) a po 

rozmrazení homogenizované plastovým homogenizátorom pre lepšie rozvoľnenie 

buniek. Vo vzorkách bola analyzovaná expresia Tnf-α, Il-1α, Tgf-β1 a Vegf pomocou 

RT-qPCR (4.3.7). 

4.3.5  Mikroskopia diferencovaných buniek 
Bunky diferencované podľa protokolu (4.3.3.1) boli zafixované počas 1 h v 4 % roztoku 

paraformaldehydu. Po ukončení fixácie bol roztok odstránený a jamky boli premyté 

PBS. Takto pripravené vzorky boli skladované v prítomnosti PBS pri 4 °C. Pred 

vyhotovením mikroskopických snímok boli bunky zafarbené roztokmi farbív 

špecifických pre daný typ diferenciácie.  

U adipogénne diferencovaných buniek boli jamky opláchnuté 60 % roztokom 

izopropanolu (izopropanol nariedený v dH2O) a ponechané oschnúť na vzduchu. 

K bunkám bolo pridaných 600 μl roztoku Oil Red O (zložený z Oil Red O zásobného 

roztoku a dH2O v pomere 6 : 4) a boli inkubované 10 min pri RT. Po odstránení farbiva 
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boli jamky 4-krát premyté dH2O. Snímky buniek boli vyhotovené optickým 

mikroskopom Olympus CKX41 s fázovým konstrastom.  

 Osteogénne diferencované MSC boli zafarbené pomocou 300 μl Alizarin Red 

S roztoku po dobu 5 min. Po odstránení farbiva boli jamky premyté 4-krát dH2O 

a  snímky buniek boli vyhotovené pomocou optického mikroskopu Olympus CKX41 

s fázovým kontrastom. Snímky z mikroskopie boli spracované programom ImageJ. 

4.3.6  Elúcia Oil Red O farbiva  
Pre kvantitatívne stanovenie Oil Red O farbiva zachyteného adipogénnymi bunkami 

bola využitá jeho elúcia. Adipogénne bunky zafarbené podľa protokolu (4.3.5) boli 

ponechané na vzduchu oschnúť 20 min. Ku kultúre buniek bolo pridaných 400 μl 

99 % izopropanolu na 10 min. Vzniknutý roztok bol premiešaný a prenesený do 

96-jamkovej kultivačnej doštičky. OD eluovaného farbiva bola zmeraná pomocou 

ELISA reader Sunrise pri 450 nm. Výsledky boli analyzované v programe Kim 32.  

Obrázok 9 Schéma analýzy vplyvu Ag NP na regeneračné vlastnosti MSC v myšom 
modeli poranenia kože. Na chrbtovej strane myši bola vytvorená rana o priemere 6 mm. Do 
okolia rany bola aplikovaná subkutánna injekcia s PBS (Ctrl), MSC, Ag NP (Ag) alebo 
kombinácia MSC a Ag NP (MSC + Ag). Vzorky zdravej kože alebo z miesta poranenia 
boli odobrané na 6. deň od vytvorenia poranenia do TRI Reagentu na analýzu expresie 
génov pomocou RT-qPCR. Expresia Tnf-α, Il-1α, Tgf-β1 a Vegf bola stanovená 
v odobraných vzorkách. Schéma bola vytvorená pomocou BioRender.com. 
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4.3.7 Stanovenie expresie génov 
Expresia génov pre molekuly exprimované MSC alebo v kožných vzorkách bola 

stanovená pomocou RT-qPCR. 

4.3.7.6 Izolácia mRNA 
K bunkám v TRI Reagente bol pridaný 1 μl Polyacryl Carrier a 100 μl 

99 % chloroformu; celá suspenzia bola premiešaná a inkubovaná 10 min pri RT. 

Následne boli mikroskúmavky so vzorkami centrifugované (15 min, 12 000 g, 4 °C) na 

oddelenie fáz. Fáza s mRNA (vrchná fáza) bola prenesená do nových mikroskúmaviek. 

Do mikroskúmavky bolo pridaných 250 μl izopropanolu, zmes bola premiešaná 

a inkubovaná 10 min pri RT. Potom boli mikroskúmavky centrifugované (10 min, 

12 000 g, 4 °C) a peleta s mRNA bola premytá 500 μl 75 % etanolom a centrifugovaná 

(5 min, 1610 g, RT). Etanol bol odstránený a pelety vysušené na vzduchu počas 10 min. 

Vysušené pelety boli resuspendované v 10 μl PCR H2O a vzorky mRNA boli 

kvantifikované spektrofotometrom Nanodrop ND 1000. Vzorky boli skladované pri 

−80 °C. 

4.3.7.7 Reverzná transkripcia 
Vyizolovaná mRNA bola reverzne prepísaná do komplementárnej DNA 

(complementary DNA; cDNA). 1 μg mRNA bol rozpustený v 8 μl PCR H2O 

a k roztoku boli pridané 2 μl reakčnej zmesi (zložená z DNasa I pufru a Dnázy I 

(1 U∙μl-1) v pomere 1 : 1). Takto pripravené vzorky boli zahrievané na 37 °C, 30 min 

v Biometra TAdvanced PCR Thermal Cycleri. Reakcia bola zastavená pridaním 1 μl 

RQ1 DNase Stop Solution a inkubáciou 10 min pri 65 °C. Následne bolo k vzorkám 

pridaných 14 μl mixu (zložený z 5 μl M-MLV Reaction Buffer; 5 μl dNTP 

(40 mmol∙l-1); 1 μl Random primerov (100 ng∙ml-1); 0,5 μl inhibítoru ribonukleáz 

(40 U∙μl-1); 0,5 μl reverznej transkriptázy M-MLV (200 U∙ml-1) a 2 μl PCR H2O) na 

vzorku. Reverzná transkripcia z mRNA do cDNA prebiehala 60 min pri 37 °C 

v Biometra TAdvanced Twin PCR Thermal Cycleri. Vzorky boli skladované pri 

−20 °C. 

4.3.7.8 RT-qPCR 
Pripravená cDNA bola analyzovaná pomocou RT-qPCR, ako referenčný gén bol 

použitý gén pre glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázu (glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase, GAPDH). Na nariedenie cDNA vzorky bolo použitých 50 μl PCR H2O 
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a 3 μl vzorky boli napipetované do 7 μl reakčnej zmesi (zloženej z 1 μl PCR H2O; 1 μl 

primeru (forward a reverse primer v pomere 1 : 1; Tabuľka 3) a 5 μl Power SYBR 

Green PCR master MIX) do Fast optical 96-well reaction doštičky. Reakcia prebehla v 

StepOne Plus RT-PCR System Cycleri podľa protokolu v Tabuľke 4. Špecifickosť 

primerov bola kontrolovaná podľa krivky topenia a analýza bola prevedená v StepOne 

Software 2.2.2. Expresia génov bola spočítaná pomocou modelu relatívnej kvantifikácie 

v porovnaní s referenčným génom Gapdh v Microsoft Exceli.  

Tabuľka 3 Zoznam primerov použitých v RT-qPCR. 

Gén Typ 
primeru 

Sekvencia (5´− 3´) 

Cox-2 FP AGCCCACCCCAAACACAGT 
RP AAATATGATCTGGATGTCAGCACATATT 

Fasl FP TGGGTAGACAGCAGTGCCAC 
RP GCCCACAAGATGGACAGGG 

Gapdh FP ACATTGGGGGTAGGAACAC 
RP AGAACATCATCCCTGCATCC 

Hgf FP CACCCCTTGGGAGTATTGTG 
RP GGGACATCAGTCTCATTCACAG 

Ido-1 FP AAGGACCCAGGGGCTGTAT 
RP GGGCTTTGCTCTACCACATC 

Il-1α FP GAGCGCTCACGAACAGTTG 
RP TTGGTTAAATGACCTGCAACA 

Tgf-β1 FP TGGAGCAACATGTGGAACTC 
RP CAGCAGCCGGTTACCAAG 

Tnf-α FP GCTCCAGTGAATTCGGAAAG 
RP GATTATGGCTCAGGGTCCAA 

Tsg-6 FP GATACCCCATTGTGAAACCT 
RP ACACCACCACACTCCTTTG 

Vegf FP AAAAACGAAAGCGCAAGAAA 
RP TTTCTCCGCTCTGAACAAGG 

FP – forward primer, priamy primer; RP – reverse primer, spätný primer 
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4.3.8 Determinácia cytokínovej produkcie pomocou ELISA 
Produkcia cytokínov CCL2, IFN-γ, IL-2, IL-6, LIF, TNFα a VEGF bola stanovená 

kitom DuoSet ELISA zo supernatantov buniek. Stručný protokol: 

1. 96-jamkové EIA/RIA doštičky boli potiahnuté 100 μl zachytávajúcej Ab 

nariedenej v PBS na definovanú koncentráciu (Tabuľka 5) a inkubované cez noc v tme 

pri RT. 

2. Doštičky boli 3-krát premyté 0,05 % Tween 20 (4.1.3), blokované 250 μl 

1 % BSA (4.1.3) počas 1 h pri RT. 

3. Doštičky boli 3-krát premyté 0,05 % Tween 20. Do jamiek bolo napipetovaných 

100 μl štandardu a analyzovaných vzoriek. Doštičky boli 2 h kultivované pri RT. 

4. Doštičky boli 3-krát premyté 0,05 % Tween 20. Následne boli jamky kultivované 

so 100 μl detekčnej Ab zriedenej na definovanú koncentráciu (Tabuľka 5) počas 2 h pri 

RT. 

5. Doštičky boli 3-krát premyté 0,05 % Tween 20. Do jamiek bolo napipetovaných 

100 μl roztoku streptavidínu s chrenovou peroxidázou, ktorý bol zriedený 1 : 40 

(Tabuľka 5) a kultivovaný 20 min. 

6. Doštičky boli 3-krát premyté 0,05 % Tween 20. Do jamiek bolo napipetovaných 

100 μl substrátovej zmesi farebného činidla A (peroxid vodíka) a farebného činidla B 

(tetrametylbenzidín) v pomere 1 : 1. Reakcia bola vyvíjaná a následne zastavená 50 μl 

kyseliny sírovej (1 mol∙l-1). OD roztoku bola zmeraná pomocou ELISA reader Sunrise 

pri 450 nm. Výsledky boli vyhodnotené v programe Kim 32. 

 

 

  

Tabuľka 4 RT-qPCR protokol použitý na analýzu expresie génov.  
Krok  Teplota Čas Počet cyklov 

Iniciálna denaturácia 95 °C 3 min 1 

Denaturácia 95 °C 20 s 

40 Nasadnutie 60 °C 24 s 

Predlžovanie 69 °C 15 s 

Krivka topenia 55 – 95 °C 

(zvyšujúca sa po 0,5 °C) 
10 s 1 
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4.3.9  Štatistická analýza  
Dáta prezentované v kapitole Výsledky sú vyjadrené ako aritmetický priemer + 

smerodajná odchýlka (standard deviation; SD). Normálne rozdelenie dát, ktoré je 

nutnou podmienkou pre vykonanie jednosmernej analýzy rozptylu bolo overené 

Shapiro-Wilk normality testom. Štatistická signifikancia bola vyhodnotená pomocou 

jednosmernej analýzy rozptylu – na vyhodnotenie rozdielu voči kontrolným vzorkám 

bol použitý Dunnettov test a na vyhodnotenie rozdielu  medzi testovanými vzorkami bol 

použitý Tukey test. Štatistická analýza bola spracovaná v programe GraphPad Prism 

8.2.1. Signifikantné výsledky sú označené hviezdičkou p < 0,05 (*), p < 0,01 (**) 

a p < 0,001 (***). 

 

  

Tabuľka 5 Zoznam použitých Ab a roztokov pre ELISA. 

Cytokín 

Koncentrácia 

zachytávajúcej 

Ab 

Koncentrácia 

detekčnej Ab 

Riediaci 

roztok pre 

detekčné Ab 

Riediaci roztok 

pre streptavidín s 

chrenovou peroxidázou 

CCL2 200 ng∙ml-1 50 ng∙ml-1 1 % BSA  1 % BSA  

IFN-γ 4 μg∙ml-1 200 ng∙ml-1 0,1 % BSA 0,1 % BSA 

IL-2 1 μg∙ml-1 400 ng∙ml-1 0,1 % BSA 0,1 % BSA 

IL-6 2 μg∙ml-1 75 ng∙ml-1 1 % BSA 1 % BSA 

LIF 400 ng∙ml-1 400 ng∙ml-1 1 % BSA 1 % BSA 

TNF-α 800 ng∙ml-1 75 ng∙ml-1 1 % BSA 1 % BSA 

VEGF 400 ng∙ml-1 100 ng∙ml-1 1 % BSA 1 % BSA 
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5 VÝSLEDKY 
Cieľom tejto diplomovej práce bolo overiť vplyv NP na funkčné vlastnosti MSC  in 

vitro a regeneračné vlastnosti MSC in vivo. In vitro boli analyzované účinky NP na 

charakteristické vlastnosti MSC; konkrétne – vplyv na diferenciáciu, expresiu génov pre 

imunoregulačné molekuly, produkciu cytokínov a imunoregulačné vlastnosti MSC. 

V modeli poškodenia kože bolo sledované hojenie kožných poranení po aplikácii MSC, 

Ag NP alebo kombinácie MSC a Ag NP. Proces hojenia bol zhodnotený analýzou 

expresie génov pre molekuly podieľajúce sa na regenerácii poranenia. 

5.1 Charakterizácia MSC 
MSC využívané v experimentoch boli pripravené a charakterizované podľa 

štandardizovaných protokolov, ktoré sú dobre popísané v Holan et al. (2021). Vo 

všetkých experimentoch boli použité myšie MSC izolované z tukového tkaniva a 

kultivované 14 dní (3 – 4 pasáže). MSC adhézne k plastovému povrchu vykazovali 

typický fibroblastový tvar. Diferenciačný potenciál MSC bol overený diferenciačným 

protokolom samostatne a aj v prítomnosti NP, výsledky sú uvedené v kapitole 5.4. 

Pomocou prietokovej cytometrie bola stanovená expresia fenotypových znakov pre 

myšie MSC. Reprezentatívne histogramy ukazujú  povrchové znaky CD44, CD90.2 a 

CD106, ktoré boli exprimované (Obrázok 10A), a CD11b, CD31 a CD45, ktoré neboli 

exprimované na povrchu MSC (Obrázok 10B). Výsledky potvrdili definované 

fenotypové znaky MSC (Dominici et al., 2006) a tieto bunky boli použité na ďalšie 

experimenty. 

5.2 Vplyv NP na metabolickú aktivitu MSC  
Na stanovenie optimálnych koncentrácií NP pre nadväzujúce experimenty bol využitý 

test metabolickej aktivity. MSC boli kultivované samostatne alebo s NP (Ag, CuO, 

respektíve TiO2) v rôznych koncentráciách počas 48 h a metabolická aktivita bola 

zhodnotená WST-1 testom. 

Zo všetkých troch testovaných NP, CuO NP v koncentrácii 0,2 μg∙ml-1 inhibovali 

metabolickú aktivitu najviac. V prítomnosti Ag NP v koncentrácii 25 μg∙ml-1 a viac bola 

metabolická aktivita MSC signifikantne znížená. Avšak v prítomnosti TiO2 NP 

nenastali signifikantné zmeny v metabolickej aktivite pri použitých koncentráciách 

v porovnaní s MSC kultivovanými v médiu (Obrázok 11). Na základe výsledkov tohto 

testu boli vybrané vhodné koncentrácie NP pre ďalšie experimenty. Pre väčšinu testov 
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boli vybraté koncentrácie 12,5 a 25 μg∙ml-1 Ag NP; 0,1 a 0,8 μg∙ml-1 CuO NP; 6,3 

a 50 μg∙ml-1 TiO2 NP.  

V prípade Ag NP bola zvolená koncentrácia, ktorá neovplyvnila (12,5 μg∙ml-1) a 

signifikantne znižila (25 μg∙ml-1) metabolickú aktivitu. U CuO NP boli koncentrácie 0,1 

μg∙ml-1, keďže koncentrácia 0,2 μg∙ml-1 ešte vykazovala signifikantné zníženie 

metabolickej aktivity a koncentrácia 0,8 μg∙ml-1, ktorá znížila metabolickú aktivitu 

približne rovnako ako u Ag NP koncentrácia 25 μg∙ml-1. TiO2 NP neznižovali 

signifikantne metabolickú aktivitu, preto bola zvolená najnižšia testovaná koncentrácia 

(6,3 μg∙ml-1) a o štyri riediace rady vyššia koncentrácia (50 μg∙ml-1), aby rozpätie rád 

koncentrácií bolo porovnateľné ako u CuO NP. 

Obrázok 10 Reprezentatívne histogramy ukazujúce expresiu povrchových znakov MSC. 
Bunky exprimovali CD44, CD90.2, CD106 (A) a neexprimovali CD11b, CD31, CD45 (B). 
Na analýzu povrchových znakov bola využitá prietoková cytometria; Ctrl – neznačená 
kontrola. 
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5.3 Morfológia MSC kultivovaných s NP  
MSC boli kultivované v prítomnosti NP v koncentráciách 25 a 12,5 μg∙ml-1 Ag NP, 0,8 

a 0,1 μg∙ml-1 CuO NP, 50 a 6,3 μg∙ml-1 TiO2 NP, ktoré boli využívané vo väčšine 

experimentov. Po 48 h boli vyhotovené snímky buniek pomocou svetelnej mikroskopie 

s fázovým kontrastom. U MSC kultivovaných v prítomnosti Ag alebo TiO2 NP bol 

pozorovaný vstup NP do MSC  s výsledným usporiadaním okolo jadra 

s charakteristickým halo (Obrázok 12). Prítomnosť CuO NP u MSC nebola 

pozorovaná pri maximálnom rozlíšení použitého mikroskopu (200x).  

  

  

Obrázok 11 Vplyv NP na metabolickú aktivitu MSC. MSC boli kultivované samostatne 
(Ctrl) alebo v prítomnosti NP (Ag, CuO, respektíve TiO2) v piatich rôznych koncentráciách 
počas 48 h. Metabolická aktivita bola stanovená pomocou WST-1 testu. Hodnoty sú 
vyjadrené ako priemer + SD z 3 nezávislých experimentov. Hviezdička označuje 
signifikantne rozdiely v porovnaní s Ctrl (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001). Bodka (∙) 
reprezentuje jedno nezávislé meranie.  
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5.4 Vplyv NP na diferenciáciu MSC  
V tejto práci bola analyzovaná adipogénna a osteogénna diferenciácia MSC 

kultivovaných s NP (12,5 μg∙ml-1 Ag NP, 0,1 μg∙ml-1 CuO NP alebo 6,3 μg∙ml-1 TiO2 

NP) podľa štandardizovaných protokolov pre diferenciáciu MSC (Hajkova et al., 2017). 

Adipogénne diferencované MSC boli zafarbené farbivom Oil Red O, ktoré sa používa 

na vizualizáciu tukových buniek. U adipogénne diferencovaných MSC bola pozorovaná 

zmena ich typického fibroblastového tvaru na sféricky s intracelulárnymi lipidovými 

kvapôčkami (Obrázok 13). Taktiež bola pozorovaná mierna spontánna diferenciácia 

Obrázok 12 Reprezentatívne snímky MSC kultivovaných s NP počas 48 h. Snímky boli 
vyhotovené pomocou svetelnej mikroskopie s fázovým kontrastom; Ctrl – MSC
kultivované samostatne, MSC kultivované v prítomnosti Ag NP 25 μg∙ml-1 (Ag 25) alebo 
12,5 μg∙ml-1 (Ag 12,5), CuO NP 0,8 μg∙ml-1 (CuO 0,8) alebo 0,1 μg∙ml-1 (CuO 0,1), TiO2

NP 50 μg∙ml-1 (TiO2 50) alebo 6,3 μg∙ml-1 (TiO2 6,3). Šípky označujú reprezentatívne 
bunky s NP v  usporiadaní okolo jadra s charakteristickým halo. 
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MSC kultivovaných bez diferenciačného média. Kvantitatívne vyhodnotenie 

adipogénnej diferenciácie bolo zhodnotené elúciou farby Oil Red O izopropanolom 

podľa štandardizovaného protokolu (4.3.3.1). Výsledky ukázali (Obrázok 14), že 

adipogénna diferenciácia MSC bola signifikantne zvýšená v prítomnosti Ag NP, ktoré 

boli kultivované bez diferenciačného média. 

  

Obrázok 13 Reprezentatívne snímky MSC kultivovaných samostatne alebo s NP
v kompletnom DMEM (–) alebo v adipogénnom diferenciačnom médiu (+) a zafarbené Oil 
Red O farbivom. Diferenciácia prebiehala 3 týždne a snímky boli vyhotovené pomocou
svetelnej mikroskopie s fázovým kontrastom; Ctrl – MSC kultivované samostatne, MSC 
kultivované v prítomnosti 12,5 μg∙ml-1 Ag NP (Ag 12,5), 0,1 μg∙ml-1 CuO NP (CuO 0,1), 
6,3 μg∙ml-1 TiO2 NP (TiO2 6,3). Šípky zobrazujú reprezentatívne tukové kvapôčky 
zafarbené Oil Red O farbivom. 
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Testovaný bol taktiež vplyv NP na osteogénny diferenciačný potenciál MSC. 

Obrázok 15 zobrazuje reprezentatívne snímky osteogénnej diferenciácie MSC 

kultivovaných iba v kompletnom DMEM alebo v osteogénnom diferenciačnom médiu a 

zafarbených Alizarin Red S. Farbivo Alizarin Red S farbí špecificky vápnikové ložiská 

v tkanivách. U osteogénne diferencovaných MSC boli pozorované vápnikové ložiská aj 

po kultivácii MSC s NP (Obrázok 15). 

  

Obrázok 14 Vplyv NP na adipogénnu diferenciáciu MSC. Diferenciácia bola 
kvantifikovaná pomocou OD eluovaného farbiva Oil Red O. MSC boli kultivované
v kompletnom DMEM (–) alebo v adipogénnom diferenciačnom médiu (+). Bunky boli 
kultivované samostatne (Ctrl) alebo v prítomnosti NP (Ag, CuO, respektíve TiO2). 
Hodnoty sú vyjadrené ako priemer + SD zo 4 nezávislých experimentov. Hviezdička 
označuje signifikantné rozdiely v porovnaní s kontrolou kultivovanou v kompletnom 
DMEM (– Ctrl) oproti vzorkám kultivovaným v kompletnom DMEM (**p < 0,01). Bodka 
(∙) reprezentuje jedno nezávislé meranie. 
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Obrázok 15 Reprezentatívne snímky MSC kultivovaných samostatne alebo v prítomnosti
NP v kompletnom DMEM (–) alebo osteogénnom diferenciačnom médiu (+) a zafarbené 
Alizarin Red S farbivom. Diferenciácia prebiehala 4 týždne a snímky boli vyhotovené 
pomocou svetelnej mikroskopie s fázovým kontrastom; Ctrl – MSC kultivované 
samostatne, MSC kultivované v prítomnosti 12,5 μg∙ml-1 Ag NP (Ag 12,5), 0,1 μg∙ml-1

CuO NP (CuO 0,1), 6,3 μg∙ml-1 TiO2 NP (TiO2 6,3). Šípky označujú reprezentatívne 
vápnikové ložiská zafarbené Alizarin Red S farbivom. 
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5.5 Vplyv NP na funkčné vlastnosti MSC in vitro 

5.5.1 Efekt NP na expresiu génov pre imunoregulačné molekuly 

MSC 
Na génovej úrovni bol stanovený vplyv NP na expresiu Hgf, Tgf-β1, Tsg-6, Fasl, Ido a 

Cox-2 metódou RT-qPCR. Tieto molekuly boli vybrané podľa predchádzajúcich štúdií, 

ktoré ukázali, že MSC sa pomocou týchto molekúl podieľajú na regulácii buniek 

imunitného systému (2.3.2). 

Expresia Hgf, Tgf-β1, Tsg-6 a Fasl bola signifikantne znížená s rastúcou 

koncentráciou NP (Obrázok 16 a Obrázok 17). Na stanovenie expresie Cox-2 a Ido 

boli bunky stimulované cytokínmi IL-1β a IFN-γ (10 ng∙ml-1), ktoré podporujú zvýšenie 

ich expresie. Expresia Cox-2 bola signifikantne zvýšená po kultivácii s Ag NP 

v koncentrácii 25 μg∙ml-1 (Obrázok 17C). Expresia Ido1 bola signifikantne zvýšená po 

kultivácii s Ag NP v použitých koncentráciách a CuO NP v koncentrácii 0,8 μg∙ml-1 

(Obrázok 17D). 

  

Obrázok 16 Vplyv NP na expresiu Hgf (A) a Tgf-β1 (B). MSC boli kultivované 
samostatne (Ctrl) alebo v prítomnosti NP (Ag, CuO, respektíve TiO2) po dobu 48 h.
Expresia génov pre GF bola stanovená pomocou RT-qPCR. Hodnoty sú vyjadrené ako 
priemer + SD z 3 nezávislých experimentov. Hviezdička označuje signifikantné rozdiely 
v porovnaní s Ctrl (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001). Bodka (∙) reprezentuje jedno 
nezávislé meranie.  

A B 
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  A B 

C D 

Obrázok 17 Vplyv NP na expresiu Fasl (A), Tsg-6 (B), Cox-2 (C) a Ido1 (D). MSC boli 
kultivované samostatne (Ctrl) alebo v prítomnosti NP (Ag, CuO, respektíveTiO2) po dobu 
48 h. Bunky boli stimulované IL-1β a IFN-γ (10 ng∙ml-1) pre stanovenie expresie Cox-2
a Ido1. Expresia génov bola detegovaná pomocou RT-qPCR. Hodnoty sú vyjadrené ako 
priemer + SD z 3 nezávislých experimentov. Hviezdička označuje signifikantné rozdiely 
v porovnaní s Ctrl pre Fasl a Tsg-6 alebo v porovnaní so stimulovanými MSC (+ Ctrl) pre 
Cox-2 a Ido1 (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001). Bodka (∙) reprezentuje jedno nezávislé 
meranie.  
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5.5.2 Efekt NP na produkciu cytokínov MSC  
Jedným z mechanizmov ako MSC môžu podporovať regeneráciu tkanív je produkcia 

cytokínov a GF. V tejto práci bol zhodnotený vplyv 48 h expozície NP na produkciu 

VEGF, CCL2, IL-6 a LIF MSC pomocou ELISA. 

Produkcia VEGF (Obrázok 18A) a CCL2 (Obrázok 18B) nebola signifikantne 

ovplyvnená po kultivácii MSC s NP. Pre zvýšenie produkcie cytokínov IL-6 a LIF boli 

A 

B 

Obrázok 18 Vplyv NP na produkciu VEGF (A) a CCL2 (B). MSC boli kultivované 
samostatne (Ctrl) alebo v prítomnosti NP (Ag, CuO, respektíve TiO2) po dobu 48 h 
a produkcia cytokínov bola detegovaná pomocou ELISA. Hodnoty sú vyjadrené ako 
priemer + SD z 3 nezávislých experimentov. Bodka (∙) reprezentuje jedno nezávislé 
meranie.  
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MSC stimulované so zápalovými cytokínmi IL-1β a IFN-γ. Produkcia IL-6 zostala 

nezmenená po kultivácii s NP (Obrázok 19A), avšak produkcia LIF bola signifikantne 

zvýšená po kultivácii s Ag NP v koncentrácii 25 μg∙ml-1 a CuO NP v koncentrácii 

1,6 μg∙ml-1 (Obrázok 19B).  

  

Obrázok 19 Vplyv NP na produkciu IL-6 (A) a LIF (B) MSC. Bunky boli kultivované 
samostatne (– Ctrl), stimulované zápalovými cytokínmi IL-1β a IFN-γ (10 ng∙ml-1) (+ Ctrl)
alebo stimulované zápalovými cytokínmi v prítomnosti NP (Ag, CuO, respektíve TiO2) po 
dobu 48 h.  Produkcia cytokínov bola detegovaná pomocou ELISA. Hodnoty sú vyjadrené 
ako priemer + SD z 3 nezávislých experimentov. Hviezdička označuje signifikantné
rozdiely v porovnaní s + Ctrl (*p < 0,05). Bodka (∙) reprezentuje jedno nezávislé meranie.  

A 

B 
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5.5.3 Efekt MSC ovplyvnených NP na splenocyty 
Pleiotropné vlastnosti MSC zahŕňajú aj reguláciu rôznych buniek imunitného systému, 

ako sú napríklad T bunky, B bunky a iné. Predchádzajúce experimenty ukázali, že by 

niektoré imunoregulačné vlastnosti MSC mohli byť zmenené po kultivácii s NP. 

V tomto experimente bola detegovaná produkcia cytokínov splenocytmi po stimulácii 

Con A (na aktiváciu T buniek) alebo LPS (na aktiváciu B buniek) v prítomnosti MSC, 

ktoré boli ovplyvnené NP po dobu 48 h. Po stimulácii Con A (0,75 μg∙ml-1) boli 

detegované cytokíny IL-2 (24 h kultivácia) a IFN-γ (48 h kultivácia) pomocou ELISA. 

Produkcia TNF-α bola meraná zo supernatantov splenocytov stimulovaných LPS 

(5 μg∙ml-1) po 72 h. Supernatanty boli odobrané v rôznych časových intervaloch, ktoré 

korelovali s dobou produkcie daného cytokínu. 

Obrázok 20A znázorňuje sekréciu IL-2 splenocytmi po 24 h kultivácii s MSC. 

Produkcia IL-2 splenocytmi nebola zmenená po kultivácii s MSC a zmena nenastala ani 

po kultivácii splenocytov stimulovaných Con A s MSC ovplyvnenými NP. Produkcia 

IFN-γ splenocytmi stimulovanými Con A po 48 h kultivácie s MSC mala tendenciu sa 

zvyšovať s klesajúcim množstvom MSC. V prítomnosti MSC ovplyvnených Ag NP 

v koncentrácii 12,5 μg∙ml-1 v pomere 16 : 1 (splenocyty : MSC) bol pozorovaný trend 

zvýšenia produkcie IFN-γ splenocytmi stimulovanými Con A v porovnaní s MSC 

neovplyvnenými NP. Na druhej strane kultivácia MSC s Ag NP v koncentrácii 

25 μg∙ml-1 v pomeroch 4 : 1 a 8 : 1 (splenocyty : MSC) mala tendenciu nižšej produkcie 

IFN-γ v porovnaní s MSC neovplyvnenými NP (Obrázok 20B). Produkcia TNF-α bola 

detegovaná zo supernatantov stimulovaných splenocytov s LPS po 72 h kultivácie 

s MSC. Obrázok 21 znázorňuje, že produkcia TNF-α mala tendenciu sa zvyšovať 

s klesajúcim množstvom MSC a bez zmien v prítomnosti MSC ovplyvnených NP 

v porovnaní s MSC neovplyvnenými NP. 
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A 

B 

Obrázok 20 Efekt MSC ovplyvnených NP (Ag, CuO alebo TiO2) na produkciu IL-2 (A) 
a IFN-γ (B) splenocytmi (SPL) stimulovanými Con A (0,75 μg∙ml -1). SPL boli kultivované 
samostatne (– Ctrl), stimulované Con A (+ Ctrl), stimulované Con A a kultivované s MSC 
v rôznych pomeroch alebo stimulované Con A a kultivované s MSC ovplyvnenými NP 
v rôznych pomeroch. Na detekciu IL-2 (po 24 h kultivácie) a IFN-γ (po 48 h kultivácie) 
bola využitá ELISA. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer + SD z 3 nezávislých 
experimentov. Bodka (∙) reprezentuje jedno nezávislé meranie. 
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5.5.3.1  Vplyv NP na produkciu cytokínov splenocytmi  
Hypotéza vychádzajúca zo získaných výsledkov bola, že MSC po kultivácii s NP budú 

mať zníženú schopnosť inhibovať produkciu cytokínov splenocytmi. To bolo potvrdené 

pri detekcii produkcie IFN-γ splenocytmi stimulovanými Con A a kultivovanými 

s MSC ovplyvnenými Ag NP v koncentrácii 12,5 μg∙ml-1 v pomere 16 : 1 

(splenocyty : MSC). Avšak vyššia koncentrácia Ag NP (25 μg∙ml-1) mala tendenciu 

zvýšiť schopnosť MSC inhibovať produkciu IFN-γ (v pomeroch 4 : 1 a 8 : 1; 

splenocyty : MSC) voči MSC neovplyvneným NP (Obrázok 20). 

Z toho dôvodu bola formulovaná ďalšia hypotéza, že pozorované zníženie produkcie 

IFN-γ bolo spôsobené NP, ktoré boli vylúčené z MSC. Nebolo možné kvantifikovať 

množstvo NP vstúpených do MSC, preto na kultiváciu so splenocytmi bola použitá 

riediaca koncentračná rada NP. Splenocyty boli stimulované Con A (0,75 μg∙ml-1) alebo 

LPS (5 μg∙ml-1) pre produkciu cytokínov. Supernatanty na detekciu produkcie 

cytokínov boli zozbierané v rovnakých časových intervaloch ako v predchádzajúcom 

experimente (5.5.3). 

Obrázok 21 Efekt MSC ovplyvnených NP (Ag, CuO alebo TiO2) na produkciu TNF-α
splenocytmi (SPL) stimulovanými LPS (5 μg∙ml-1). SPL boli kultivované samostatne (–
Ctrl), stimulované LPS (+ Ctrl), stimulované LPS a kultivované s MSC v rôznych
pomeroch alebo stimulované LPS a kultivované s MSC ovplyvnenými NP v rôznych
pomeroch. Na detekciu TNF-α (po 72 h kultivácie) bola využitá ELISA Hodnoty sú 
vyjadrené ako priemer + SD z 3 nezávislých experimentov. Bodka (∙) reprezentuje jedno 
nezávislé meranie. 
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Obrázok 22A znázorňuje produkciu IL-2 splenocytmi kultivovanými samostatne, 

stimulovanými Con A a po stimulácii Con A v prítomnosti NP. Výsledky ukázali, že 

produkcia IL-2 mala tendenciu sa znižovať v prítomnosti Ag NP (12,5 μg∙ml-1 a vyššie). 

CuO a TiO2 NP nemali vplyv na produkciu IL-2. Produkcia IFN-γ mala tendenciu sa 

Obrázok 22 Vplyv NP (Ag, CuO alebo TiO2) na produkciu cytokínov IL-2 (A) a IFN-γ 
(B) splenocytmi. Splenocyty boli kultivované samostatne (– Ctrl), stimulované Con A 
(0,75 μg∙ml-1) (+ Ctrl) alebo stimulované Con A v prítomnosti NP v rôznych
koncentráciách. Produkcia IL-2 (po 24 h kultivácie) alebo IFN-γ (po 48 h kultivácie) bola 
stanovená zo supernatantov pomocou ELISA. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer + SD z 2 
nezávislých experimentov. Bodka (∙) reprezentuje jedno nezávislé meranie. 
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znižovať v prítomnosti Ag NP s jeho rastúcou koncentráciou. Kultivácia s CuO alebo 

TiO2 NP viedla k  poklesu produkcie IFN-γ s rastúcou koncentráciou NP, ale 

s miernejším trendom ako pri kultivácii s Ag NP (Obrázok 22B). Produkcia TNF-α 

splenocytmi stimulovanými LPS mala tendenciu sa znižovať po kultivácii Ag NP s 

rastúcou koncentráciou NP (Obrázok 23). Tento trend nebol pozorovaný po 

kultivácii  CuO alebo TiO2 NP so splenocytmi stimulovanými LPS (Obrázok 23).  

5.6 Model poškodenia kože 
Predchádzajúce štúdie ukázali, že MSC aj Ag NP sa javia ako perspektívne prostriedky 

pre využitie v regeneratívnej medicíne. MSC sú vhodné pre ich imunoregulačné 

a diferenciačné vlastnosti, ktorými sa môžu podieľať na regenerácii tkanív, a Ag NP sú 

využívané vďaka svojím antibakteriálnym vlastnostiam. Z in vitro výsledkov získaných 

v tejto práci vyplýva, že NP by mohli mať negatívny vplyv na regeneračné vlastnosti 

MSC. To viedlo k hypotéze, že po spoločnej aplikácii MSC a Ag NP by mohlo 

dochádzať k zoslabeniu regeneračných vlastností MSC. K testovaniu vplyvu Ag NP na 

regeneračné vlastnosti MSC bol použitý myší model poranenia kože.  

V tejto práci bola analýza hojenia kožného poranenia uskutočnená na 4 typoch 

Obrázok 23 Vplyv NP (Ag, CuO alebo TiO2) na produkciu cytokínu TNF-α splenocytmi. 
Splenocyty boli kultivované samostatne (– Ctrl), stimulované LPS (5 μg∙ml-1 ) (+ Ctrl) 
alebo stimulované LPS v prítomnosti NP v rôznych koncentráciách. Produkcia TNF-α bola 
detegovaná po 72 h od stimulácie s LPS pomocou ELISA. Hodnoty sú vyjadrené ako 
priemer + SD z 2 nezávislých experimentov. Bodka (∙) reprezentuje jedno nezávislé 
meranie. 



59 
 

skupín poranení: 1) kontrola – aplikované PBS, 2) MSC – aplikované MSC 

(1∙105 buniek na myš), 3) Ag – aplikácia Ag NP (12,5 μg∙ml-1), 4) MSC + Ag – 

aplikácia kombinácie MSC a Ag NP. V každom individuálnom experimente boli 

odobrané aj vzorky zdravej kože, na demonštráciu expresie génov pre molekuly hojenia 

bez akejkoľvek aplikácie. Analýza expresie génov pre molekuly podieľajúce sa na 

procese hojenia rán (TNF-α, IL-1α, TGF-β1, VEGF) bola uskutočnená RT-qPCR na 6. 

deň od vzniku poranenia. Tento deň bol zvolený na základe preliminárnych testov, ktoré 

ukázali, že expresia génov pre molekuly zápalové molekuly IL-1α a TNF-α sa už 

nezvyšovala a bola ustálená.  

Reprezentatívne snímky hojenia sú znázornené na Obrázku 24. Obrázok 25A 

ukazuje expresiu Tnf-α, ktorá nebola v žiadnej skupine pozmenená v porovnaní 

s kontrolou. Expresia Il-1α bola signifikantne znížená po aplikácii MSC v porovnaní 

s kontrolou. Taktiež bolo pozorované signifikantné zvýšenie expresie Il-1α u skupiny po 

aplikácii MSC + Ag voči skupine po aplikácii s MSC (Obrázok 25B). Expresia Tgf-β1 

bola signifikantne zvýšená v skupine po aplikácii MSC (Obrázok 25C) a  expresia Vegf 

bola signifikantne znížená po aplikácii MSC alebo Ag NP (Obrázok 25D) v porovnaní 

s kontrolou. 

 

 

 

Obrázok 24 Fotodokumentácia kožných rán a následného hojenia na 6. deň od vytvorenia 
rany. Fotografie boli vyhotovené fotoaparátom; Ctrl – kontrola po aplikácii PBS, MSC –
aplikácia MSC, Ag – aplikácia Ag NP, M+A – aplikácia kombinácie MSC a Ag NP.  
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Obrázok 25 Expresia génov pre molekuly spojené s hojením tkanív. Na stanovenie 
expresie Tnf-α (A), Il-1α (B), Tgf-β1 (C) a Vegf (D) bola využitá metóda RT-qPCR. 
Hodnoty sú vyjadrené ako normalizované čísla vztiahnuté ku kontrole (aplikácia PBS; 
Ctrl) a znázornené ako priemer + SD z 3 nezávislých experimentov. Každá skupina 
pozostávala z 2 – 3 myší na jeden experiment. Hviezdička označuje významné rozdiely 
medzi označenými skupinami (*p < 0,05; **p < 0,01). Bodka (∙) reprezentuje testovaného 
jedinca; ZK – zdravá koža, typy aplikácie – MSC, Ag NP (Ag), kombinácia MSC a Ag NP 
(M+A). 
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6 DISKUSIA 
NP sa pre svoje unikátne vlastnosti stávajú čoraz využívanejšie v mnohých odvetviach 

priemyslu napríklad farmaceutickom alebo kozmetickom, ale taktiež aj v chirurgii či 

iných oblastiach medicíny. Pre NP je charakteristické, že veľkosť aspoň jedného z ich 

rozmerov musí byť v rozmedzí 1 – 100 nm. Aj napriek identickému základu sa ich 

vlastnosti môžu líšiť na základe veľkosti, tvaru (Li et al., 2016) alebo povrchového 

krytia (Wang et al., 2019). Typickou vlastnosťou niektorých kovových NP je ich 

antibakteriálny potenciál. Na základe týchto vlastností sa NP stávajú potenciálnym 

nástrojom pre regeneratívnu medicínu. Okrem pozitívnych účinkov NP bol dokázaný aj 

ich negatívny efekt na rôzne bunkové populácie ako napríklad na NK bunky (Müller et 

al., 2018), endoteliálne bunky (He et al., 2020a), Mφ (Dhupal et al., 2018), fibroblasty 

(Gurunathan et al., 2018b), ale aj MSC (Zhang et al., 2016). Práve MSC sú testované 

ako jeden z bunkových typov pre bunkovú terapiu na podporu regenerácie poškodeného 

tkaniva (Song et al., 2018; Moon et al., 2019). V prípade využitia kombinovanej liečby 

MSC a NP by mohlo dochádzať ku zníženiu účinnosti bunkovej terapie.  

V tejto práci boli použité MSC, pretože patria medzi najviac testované SC v klinickej 

medicíne. Ich výhodnou je jednoduchá izolácia a kultivácia. MSC využité v tejto práci 

boli izolované z tukového tkaniva, ktorého odber je jednoduchší a menej invazívny ako 

odber z kostnej drene. MSC z tukového tkaniva majú vyšší proliferačný potenciál, ktorý 

umožňuje rýchle dosiahnutie potrebného množstva MSC na bunkovú terapiu 

v porovnaní s MSC izolovanými z kostnej drene (Zhu et al., 2012). Bolo dokázané, že 

starnutie MSC in vitro a vysoký počet pasáži vedie ku zmene fenotypových znakov 

a diferenciačného potenciálu (Yang et al., 2018). Preto na experimentálnu analýzu boli 

využité 14 denné MSC (3 – 4 pasáže), u ktorých bol  overený ich fenotyp.  

Na analýzu vplyvu NP na funkčné a regeneračné vlastnosti MSC boli vybrané 3 typy 

kovových NP (Ag, CuO a TiO2) s antibakteriálnymi účinkami, ktoré majú potenciálne 

využitie v medicíne. Pomocou testu metabolickej aktivity boli pre väčšinu experimentov 

s MSC vybrané tieto koncentrácie NP – Ag NP 12,5 a 25 μg∙ml-1, CuO NP 0,1 

a 0,8 μg∙ml-1, TiO2 NP 6,3 a 50 μg∙ml-1. Výsledky testu metabolickej aktivity ukázali, že 

najsilnejšie inhibičné účinky boli pozorované po kultivácii s CuO NP. Tieto účinky boli 

pozorované pri niekoľko násobne nižších koncentráciách NP v porovnaní s Ag NP. 

Avšak TiO2 NP nemali vplyv na metabolickú aktivitu MSC pri testovaných 

koncentráciách. Rozdielny vplyv NP na metabolickú aktivitu môže byť spôsobený 
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odlišnými veľkosťami NP. Bolo dokázané, že veľkosť NP ovplyvňuje ich vstup do 

buniek (Wu et al., 2019). Okrem veľkosti môže zohrávať dôležitú úlohu aj zloženie NP, 

ktoré môže odlišne vplývať na metabolické dráhy v bunke.  

Morfológia MSC po kultivácii s NP bola zdokumentovaná pomocou svetelnej 

mikroskopie. Na snímkach MSC kultivovaných s Ag NP a TiO2 NP bol pozorovaný 

vstup NP do MSC. Tento jav bol pozorovaný už v predchádzajúcich štúdiách, kedy Ag 

NP boli lokalizované v endozómových a lyzozómových štruktúrach (He et al., 2016a; 

He et al., 2020b). U MSC je vstup Ag NP čiastočne závislý na klatrínovej endocytóze 

(Greulich et al., 2011). Existujú aj iné možné mechanizmy vstupu NP do buniek, ako 

napríklad kaveolín sprostredkovaná endocytóza alebo makropinocytóza (Wu et al., 

2019), ale tieto mechanizmy neboli popísané na MSC. Absencia zhlukov CuO NP môže 

byť spôsobená nízkou koncentráciou NP (0,1 alebo 0,8 μg∙ml-1) a nízkym rozlíšením 

mikroskopu (200x). V rámci projektu boli vytvorené snímky na elektrónovom 

mikroskope, ktoré potvrdili prítomnosť CuO NP v MSC (výsledky nie sú ukázané). 

Taktiež bola pozorovaná prítomnosť TiO2 NP v MSC. V predchádzajúcej štúdii bol 

pozorovaný vstup TiO2 NP do MSC s následným usporiadaním NP okolo jadra 

s charakteristickým halo (Berenice et al., 2020). 

V predkladanej práci bol testovaný vplyv NP na diferenciáciu MSC v adipocyty 

a osteoblasty. Na štúdium vplyvu NP na diferenciáciu MSC boli použité nižšie 

optimálne koncentrácie NP (Ag – 12,5 μg∙ml-1, CuO – 0,1 μg∙ml-1 alebo TiO2 – 

6,3 μg∙ml-1), ktoré boli použité v ostatných experimentoch. Dôvodom bolo, že vyššie 

koncentrácie Ag a CuO NP vybraté na základe metabolickej aktivity vykazovali jej 

signifikantné zníženie už po 48 h, pričom počas diferenciácie MSC bolo potrebné 

kultivovať MSC s NP omnoho dlhšie.  

Na snímkach z adipogénnej diferenciácie nebola pozorovaná zmena u MSC 

kultivovaných samostatne alebo v prítomnosti NP v diferenciačnom médiu. Po 

diferenciácii nastala u MSC zmena z typického fibroblastového tvaru na sféricky 

s intracelulárnymi lipidovými kvapôčkami. Taktiež bola pozorovaná mierna spontánna 

diferenciácia do adipocytov u MSC kultivovaných bez diferenciačného média, čo môže 

byť spôsobené tým, že MSC boli izolované z tukového tkaniva. Bolo dokázané, že 

pôvod MSC zohráva dôležitú úlohu v ich prirodzenom diferenciačnom potenciálne 

(Sacchetti et al., 2016). 

Na kvantifikáciu adipogénnej diferenciácie MSC bola zvolená elúcia farbiva Oil Red 

O, ktoré bolo využité na vizualizáciu lipidových kvapôčok. Výsledky ukázali zvýšenú 
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adipogénnu diferenciáciu po kultivácii MSC s Ag NP bez prítomnosti diferenciačného 

média. V publikovanej štúdii, ktorá sa zaoberala vplyvom Ag NP s povrchovým krytím 

s polyvinylpyrolidonóm (polyvinylpyrrolidone, PVP) na diferenciačný potenciál MSC, 

neboli pozorované zmeny v adipogénnom potenciály MSC po kultivácii Ag-PVP NP 

(He et al., 2016b). Pozorované rozdiely v literatúre môžu byť spôsobené rozdielnymi 

vlastnosťami NP, keďže nami testované NP nemajú povrchové krytie PVP, ktoré môže 

ovplyvňovať ich vlastnosti.  

Overovaný bol aj vplyv NP na diferenciáciu MSC do osteoblastov. Na snímkach zo 

svetelnej mikroskopie neboli pozorované rozdiely v diferenciácii MSC kultivovaných 

samostatne alebo v prítomnosti NP. Z týchto výsledkov vyplýva, že MSC sú schopné 

osteogénnej diferenciácie po kultivácii s MSC, avšak tento diferenciačný potenciál 

nebol kvantifikovaný. Predchádzajúca štúdia ukázala, že Ag-PVP NP podporujú 

osteogénnu diferenciáciu MSC (He et al., 2020a). 

Podpora regenerácie tkanív pomocou MSC zahrňuje okrem schopnosti diferenciácie 

do potrebného bunkového typu, taktiež produkciu cytokínov či expresiu molekúl 

regulujúcich bunky imunitného systému. V predchádzajúcich štúdiách bolo preukázané, 

že zvýšená expresia HGF (Li et al., 2015) alebo TSG-6 (Jiang et al., 2020b) má 

pozitívny vplyv na hojenie rán. Taktiež regulácia TGF-β1 (Yu et al., 2020; Li et al., 

2022) alebo FasL (Rippo et al., 2013) zohrávala rolu v diferenciačnom potenciálne 

MSC, ktorý je dôležitý pri podpore hojenia. Preto bol v tejto práci zhodnotený vplyv NP 

na expresiu molekúl génov pre HGF, TGF-β1, FasL a TSG-6. Expresie Hgf, Tgf-β1, 

Fasl a Tsg-6 boli znížené po kultivácii MSC s NP. Najvýraznejší pokles expresie pre 

analyzované molekuly bol pozorovaný u TiO2 NP, čo môže by spôsobené veľkosťou 

NP a následne ich rýchlejším vstupom do buniek, keďže nami použité TiO2 NP 

mali veľkosť častíc < 10 nm v porovnaní s Ag NP < 150 nm a CuO < 50 nm.  

Na detekciu expresie Cox-2 a Ido1 boli MSC stimulované zápalovými cytokínmi 

IL-1β a IFN-γ. Expresia  Cox-2 bola zvýšená po kultivácii s Ag NP, pričom zvýšená 

expresia tohto génu je spájaná s tvorbou ROS (Hu et al., 2017). Práve produkcia ROS 

ovplyvňuje adipogénny potenciál MSC (Rhee et al., 2018), keďže produkcia ROS je 

potrebná na iniciáciu adipogénnej diferenciácie (Rhee a Ahn, 2016). To je v korelácii 

s našimi výsledkami, kde po kultivácii MSC s Ag NP nastalo zvýšenie diferenciácie do 

adipocytov. Ďalšou testovanou molekulou bola IDO1, ktorej expresia na génovej úrovni 

bola zvýšená po kultivácii s Ag NP a CuO NP, čo môže naznačovať zmeny 

v proliferačnom a diferenciačnom potenciále MSC. Ako bolo ukázané v publikovanej 
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štúdii, práve zvýšená expresia IDO1 po kultivácii s IFN-γ viedla k zníženej proliferácii 

a diferenciácii MSC v adipocyty a osteoblasty (Croitoru-Lamoury et al., 2011).  

Pre vylúčenie možnosti, že NP zasahujú do expresie Gapdh, ktorý  bol využitý ako 

referenčný gén na stanovenie relatívnej génovej expresie. Vzorky boli porovnané aj s 

referenčným génom pre β-aktín. Výsledky ukázali, že expresia Gapdh nebola zmenená 

v prítomnosti NP (výsledky nie sú zobrazené).  

V tejto práci bol taktiež testovaný vplyv NP na produkciu cytokínov MSC, ktorými 

sa MSC podieľajú na regenerácii poranení. Medzi testovanými molekulami, ktoré 

produkujú MSC, boli VEGF (Kim et al., 2019) či LIF (Santos et al., 2020), ktoré 

podporujú angiogenézu, či CCL2,  ktorý sa podieľa na migrácii do miesta poškodenia a 

jeho zvýšená expresia podporila terapeutický potenciál MSC (Lee et al., 2020). Taktiež 

bol analyzovaný IL-6, u ktorého boli preukázané pleiotropné účinky na organizmus. 

Experimenty ukázali, že NP nemali významný vplyv na produkciu VEGF, CCL2 alebo 

IL-6. Produkcia týchto cytokínov zostala pravdepodobne nezmenená, pretože sú 

produkované konštantne a NP ovplyvňujú MSC až po dlhšej dobe. Produkcia LIF bola 

zvýšená po kultivácii s Ag NP alebo  CuO NP. Tento jav môže byť spôsobený tým, že 

produkcia tohto cytokínu je minimálna a zvýšená produkcia je indukovaná zápalovým 

prostredím, ktoré môže aktivovať odlišné dráhy.   

Imunoregulačné vlastnosti MSC sú testované na základe kultivácií MSC napríklad 

s lymfocytmi v riediacom pomere (Yin et al., 2015; Marinescu et al., 2021). V tejto 

diplomovej práci boli využité splenocyty, ktoré boli stimulované Con A (T lymfocyty) 

alebo LPS (B lymfocyty) na analýzu vplyvu NP na imunoregulačné vlastnosti MSC. 

MSC ovplyvnené rôznymi NP boli kultivované so stimulovanými splenocytmi 

a produkcia cytokínov IL-2, IFN-γ (typické pre T lymfocyty) a TNF- α (typický pre B 

lymfocyty) bola detegovaná zo supernatantov v rôznych časových intervaloch. 

Produkcia IL-2 nebola ovplyvnená prítomnosťou MSC v rôznych koncentráciách. Tento 

jav môže byť spôsobený rýchlou produkciu IL-2 po stimulácii splenocytov, ako už bolo 

pozorované predtým (Sojka et al., 2004). Taktiež neboli pozorované zmeny v produkcii 

IL-2 splenocytmi stimulovanými Con A v prítomnosti MSC kultivovaných s NP. 

Produkcia IFN-γ mala tendenciu sa zvyšovať po kultivácii so stimulovanými 

splenocytmi s MSC ovplyvnenými Ag NP v koncentrácii 12,5 μg∙ml-1 v pomere 16 : 1 

(splenocyty: MSC). To znamená, že imunosupresívne vlastnosti MSC boli inhibované. 

Naopak po kultivácii splenocytov s MSC ovplyvnenými Ag NP v koncentrácii 

25 μg∙ml-1 (v pomeroch 4 : 1 a 8 : 1; splenocyty : MSC) mala produkcia IFN-γ trend 
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zníženia. Tento efekt neodpovedal našej hypotéze, že imunoregulačné vlastnosti MSC 

sú oslabené po kultivácii s NP. Tento jav mohol byť spôsobený prítomnosťou NP, ktoré 

boli do kultúry splenocytov uvoľnené z MSC. Avšak nebolo možné kvantifikovať 

množstvo NP v kultúre. Preto bol stanovený vplyv NP na produkciu cytokínov 

splenocytmi. Výsledky ukázali, že produkcia IL-2 a IFN-γ bola najvýraznejšie 

ovplyvnená po kultivácii s Ag NP spomedzi testovaných NP. Produkcia IFN-γ mala 

tendenciu sa znižovať aj pri najnižšej testovanej koncentrácii Ag NP, čo je 

niekoľkonásobne nižšia koncentrácia NP, ako bola použitá na ovplyvnenie MSC. Z toho 

vyplýva, že trend zvýšených imunosupresívnych vlastností MSC po kultivácii s Ag NP 

(25 μg∙ml-1) môže byť spôsobený Ag NP prítomnými v kultúre.  

Ďalším testovaným cytokínom bol TNF-α, ktorý bol produkovaný splenocytmi 

stimulovanými LPS. Potlačenie produkcie TNF-α MSC nebolo ovplyvnené kultiváciou 

NP tak, ako bolo pozorované pri produkcii cytokínu IFN-γ. Tento fakt môže byť 

spôsobený odlišnou stimuláciou pomocou LPS a odlišným typom cytokínu, ktorý bol 

následne detegovaný.  

Tieto vlastnosti sú dôležité pre regeneráciu tkanív a negatívny efekt NP na MSC by 

mohol znižovať účinnosť bunkovej terapie. Preto bol testovaný vplyv Ag NP na 

regeneračné vlastnosti v myšom modeli poranenia kože. Tento typ NP bol vybraný na 

základe toho, že v in vitro experimentoch dochádzalo k najvýraznejším zmenám vo 

funkčných vlastnostiach MSC. Taktiež tento typ NP je najčastejšie testovaný spomedzi 

nami analyzovaných NP pre svoje antibakteriálne vlastnosti ako potenciálne krytie rán 

(Liu et al., 2017).  

V modeli poranenia kože bola meraná expresia génov pre molekuly spojené 

s hojením tkanív po spoločnej aplikácii MSC a Ag NP do okolia miesta poškodenia. 

Ako už bolo spomínané, v súčasnosti existuje viacero spôsobov aplikácie MSC či už 

systémové alebo lokálne. V tomto modeli neboli MSC aplikované systémovo, pretože 

bolo ukázané, že po tomto podaní len malé množstvo MSC dokáže migrovať do miesta 

poranenia (Lee et al., 2009). Taktiež v klinickej štúdii bola využitá lokálna aplikácia 

MSC okolo rany, napríklad pri liečbe diabetickej nohy (Zhao et al., 2020). Koncentrácia 

MSC (105 buniek na myš) bola zvolená na základe predchádzajúcej štúdie (Shin a 

Peterson, 2013). Ag NP boli aplikované taktiež do okolia rany. V klinickej praxi sa Ag 

NP aplikuje vo forme krytia, preto by tento typ aplikácie bol vhodnejší, ale po namočení 

obväzu do roztoku Ag NP nebola možná kvantifikácia Ag NP uchytených na obväze.  
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Vzorky tkanív boli odobrané na 6. deň od poranenia a to na základe preliminárnych 

testov, ktoré ukázali, že po šiestom dni už nedochádzalo k nárastu expresie génov pre 

zápalové molekuly TNF-α a IL-1α (výsledky nie sú ukázané). Pre zhodnotenie vplyvu 

Ag NP na regeneračné vlastnosti MSC bola analyzovaná expresia génov Tnf-α, Il-1α, 

Tgf-β1 a Vegf, ktoré boli detegované v mieste poranenia a podieľajú sa v procese 

regenerácie. 

Expresia génu Tnf-α nebola pozmenená po aplikácii MSC, Ag NP alebo kombinácie 

MSC a Ag NP voči kontrolným vzorkám. Expresia Il-1α bola signifikantne znížená po 

aplikácii MSC voči kontrolným vzorkám, avšak pri kombinovanom podaní MSC a Ag 

NP nebol tento efekt pozorovaný. Podobný trend bol zistený u expresie Tgf-β1, kde bola 

signifikantne zvýšená expresia Tgf-β1 po aplikácii MSC voči kontrole. Signifikantné 

zvýšenie expresie Tgf-β1, ale nebolo pozorované po kombinovanom podaní MSC a Ag 

voči kontrole. Expresia Vegf bola signifikantne znížená po aplikácii MSC a Ag NP voči 

kontrole. Prezentované výsledky by mohli naznačovať, že regeneračné vlastnosti MSC 

sú pozmenené v prípade súbežnej aplikácie MSC s Ag NP. Pre lepšie pochopenie 

vplyvu Ag NP na regeneračné vlastnosti MSC by bolo potrebné analyzovať väčšie 

množstvo molekúl spojených s hojením tkanív vo väčšom časovom horizonte.  

V tejto práci bolo zistené, že Ag, CuO alebo TiO2 NP majú vplyv na funkčné a v 

prípade Ag NP taktiež na regeneračné vlastnosti MSC. Pri funkčných testoch bol 

pozorovaný vplyv na adipogénny diferenciačný potenciál, expresiu génov pre 

imunoregulačné molekuly či GF. Na proteínovej úrovni boli pozorované zmeny len v 

produkcii LIF po kultivácii MSC s NP. Pozorované zmeny u imunoregulačných 

vlastností MSC po kultivácii s Ag NP na produkciu cytokínov splenocytmi by mohli 

byť priamo ovplyvnené Ag NP, ktoré sú vylučované MSC. Expresia génov pre 

molekuly zúčastňujúce sa hojenia v mieste poranenia bola pozmenená pri 

kombinovanom podaní MSC a Ag NP. To by mohlo naznačovať, že využívanie Ag NP 

ako antibakteriálneho krytia by mohlo negatívne ovplyvňovať účinnosť bunkovej 

terapie. Tieto výsledky otvárajú priestor pre ďalšie experimenty, ktoré by prispeli 

k lepšiemu pochopeniu zmien nastávajúcich v prípade využitia NP ako krytí 

povrchových poranení pri bunkovej terapii pomocou MSC. 
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7 ZÁVER 
Doterajšie štúdie ukázali, že kovové NP môžu negatívne vplývať na rôzne bunkové typy 

vrátane MSC. Preto cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv NP na funkčné 

a regeneračné vlastnosti MSC. Na analýzu boli použité MSC izolované z tukového 

tkaniva, ktoré splňovali kritéria stanovené Medzinárodnou komisiou pre bunkovú 

terapiu. Na výber optimálnych koncentrácií NP pre analýzu funkčných vlastností MSC 

bol použitý test metabolickej aktivity. Výsledky testu ukázali, že CuO NP mali 

najsilnejšie inhibičné účinky, a preto boli zvolené koncentrácie o niekoľko rádov nižšie 

než u Ag NP a TiO2 NP. TiO2 NP nemali v použitých podmienkach vplyv na 

metabolickú aktivitu MSC. Na snímkach MSC po kultivácii s NP bol pozorovaný vstup 

Ag a TiO2 NP do buniek. Taktiež bol potvrdený diferenciačný potenciál MSC po 

kultivácii s NP.  

MSC sa môžu podieľať na regenerácii tkanív mnohými mechanizmami. Jedným 

z nich je expresia imunoregulačných molekúl alebo produkcia cytokínov a  GF. V práci 

bol overený vplyv NP na expresiu génov pre imunoregulačné molekuly a produkciu 

cytokínov. Výsledky ukázali, že dochádza k poklesu expresie Hgf, Tgf-β1, Fasl a Tsg-6 

so stúpajúcou koncentráciou NP. Naopak expresia Cox-2 bola zvýšená po kultivácii 

s Ag NP a u Ido1 po kultivácii s Ag a CuO NP u MSC stimulovaných s IL-1β a IFN-γ. 

Na proteínovej úrovni bolo pozorované zvýšenie produkcie cytokínu LIF po kultivácii 

s Ag a CuO NP. MSC ovplyvnené Ag NP mali vplyv na produkciu cytokínov 

splenocytmi stimulovanými Con A. Ostatné NP v použitých koncentráciách nemali na 

regulačné vlastnosti MSC po kultivácii so stimulovanými splenocytmi vplyv. 

In vivo bol testovaný vplyv Ag NP na regeneračný potenciál MSC. Výsledky ukázali, 

že dochádza ku zmenám v expresii génov pre molekuly spojené s hojením tkanív po 

súčasnom podaní MSC a Ag NP.  

Výsledky z in vitro a in vivo experimentov ukazujú, že dochádza k negatívnemu 

vplyvu NP na vlastností MSC. Z toho vyplýva, že by Ag NP mohli znižovať účinnosť 

bunkovej terapie pomocou MSC v prípade ich súčasného podania. Pre vytvorenie 

komplexnejšieho obrazu ako NP vplývajú na MSC, je nutné uskutočniť ďalšie štúdie, 

ktoré by sa sústredili na väčšie množstvo molekúl exprimovaných MSC, podieľajúcich 

sa na regenerácii tkanív. Kľúčové by mohlo byť aj načasovanie podania MSC a NP. 
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