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Abstrakt 

 

Preparáty z trombocytov sú zdrojom širkokého spektra autológnych rastových 

faktorov využiteľných v tkanivovom inžinierstve. Cieľom práce bolo vytvorenie 

nanovlákenného nosiča v kombinácii s preparátmi z trombocytov. Podarilo sa nám 

vytvoriť systém s frakciami trombocytov adhererovanými na nanovlákenný nosič. 

Systém stimuloval proliferáciu chondrocytov v podmienkach in vitro. Nevýhodou 

nosiča bolo rýchle počiatočné uvoľnenie rastových faktorov, čo spôsobilo krátkodobý 

pozitívny efekt. Predĺženie účinku bolo dosiahnuté inkorporáciou trombocytárnych 

preparátov do jadra koaxiálnych vláken. Pre tieto účely sme vytvorili nový derivát 

trombocytov – alfa granule. Nosič stimuloval proliferáciu chondrocytov a napomáhal 

udržiavať stabilnú hladinu TGF-β1 po dobu 7 dní. Popri tom sa nám podarilo vytvoriť 

nový systém riadeného dodávania látok založený na inkorporácii intaktných 

lipozómov do koaxiálnych nanovláken. Porovnanie koaxiálneho systému 

s lipozómami, so systémami na báze koaxiálneho zvlákňovania bez lipozómov 

a zvlákňovania z blendu preukázalo zachovanie aktivity HRP v dvojnásobnej miere 

voči konkurenčným systémom. Výsledky pokusov jasne poukazujú na veľký 

aplikačný potenciál nanovlákenných systémov s trombocytárnymi preparátmi a 

systémov s inkorporovanými lipozómami. 

 

 

Kľúčové slová: 

Elektrostatické zvlákňovanie, koaxiálne zvlákňovanie, trombocytárne preparáty, alfa 

granule, lipozómy, systémy riadeného dodávania liečiv, aktivita enzýmov. 
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Abstract 

 

Platelet preparations are a source of various autologous growth factors and 

have numerous applications in tissues engineering. The aim of this work was to 

development electrospun nanofiber scaffolds with platelet preparations. Scaffolds 

based on the adhesion of platelets on nanofiber meshes were developed. The 

scaffolds were able to enhance chondrocyte proliferation in vitro. The main 

disadvantage of this system is the burst release of growth factors immediately after 

adhesion. To overcome this, we developed coaxially electrospun scaffolds with 

incorporated alpha granules. Alpha granules are novel platelet preparations with high 

amounts of growth factors. This system was able to stimulate chondrocyte 

proliferation and maintain TGF-β1 concentrations for 7 days. Additionally, a novel 

drug delivery system with coaxially incorporated liposomes was developed. 

Liposomes incorporated into nanofibers remain intact and can be used for the 

delivery of various molecules. The ability to maintain HRP activity was compared to 

systems based on coaxial electrospinning with liposomes, coaxial electrospinning 

without liposomes and blend electrospinning. When compared to other systems, 

coaxial electrospinning with liposomes preserves enzyme activity twice as long. 

These results clearly indicate the potential of nanofiber scaffolds with platelet 

preparations and liposomes. 

 

 

Keywords: 

Electrospinning, coaxial electrospinning, platelet preparations, alpha granules, 

liposomes, drug delivery systems, enzyme activity. 
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Zoznam skratiek 

 

5HT2  5-hydroxtryptaminový receptor, podrodina 2  

ADP adenozín difosfát 

AP1 adaptor protein 1 

AP2 adaptor protein 2 

AP3 adaptor protein 3 

ATP adenozín trifosfát 

BSA hovädzí sérový albumín 

Ca2+ vápnikové ióny 

CFSE karboxyfluoresceín sukcinimidyl ester 

CLXL-4 chemokine (C-X-C motif) ligand 4 

CLXL-7 chemokine (C-X-C motif) ligand 7 

CO2 oxid uhličitý 

CTAP-III connective tissue activated peptide III 

dH2O destilovaná voda 

DiOC6  3, 3’- Dietyloxacarbocyanin iodid 

DMF N,N-dimetylformamid 

DMSO dimetylsulfoxid 

DNA deoxiribonukleová kyselina 

ECM extracelulárna matrix 

EDTA ethyléndiaminotetraoctová kyselina 

EGF  epidermal growth factor 

ELISA enzyme linked imunosorbent assay 

FBS fetálne hovädzie sérum 

FGF-2 fibroblast growth factor 2 

FITC fluorescein isothiocyanate 
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Gas6 growth arrest-specific  6 

GP Ia glykoproteín Ia 

GP Ib glykoproteín Ib 

GP IIa glykoproteín IIa 

GP IX glykoproteín IX 

GP V glykoproteín V 

GP VI glykoproteín VI 

GTPáza GTP fosfohydroláza 

H2O voda 

H2SO4 kyselina sírová 

HCl kyselina chlorovodíková 

HEPES kyselina 4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazinethan sulfónová 

HFP  1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 

HGF hepatocyte growth factor 

HRP peroxidáza z Amoracia rusticana 

IGF-I  insulin-like growth factor I 

IgG imunoglobulín G 

IL-3 interleukín 3 

IL-6 interleukín 6 

IL-8 interleukín 8 

IL-11 interleukín 11 

IMDM Iscove’s modified Dulbecco’s medium 

ITS zmes inzulínu, transferínu a seleničitanu sodného 

K2HPO4 hydrogénfosforečnan didraselný 

KCl chlorid draselný 

KH2PO4 dihydrogén fosforečnan draselný 

KryoSEM krygénna skenovacia elektrónová mikroskopia 
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LAMP2 lysosomal-associated membrane protein 2 

LAMP3 lysosomal-associated membrane protein 3 

LAMP4 lysosomal-associated membrane protein 4 

L-PRP plazma obohatená o trombocyty s leukocytmi 

MSC mezenchymálne kmeňové bunky 

MTT  3-(4,5-dimetytiazol-2-yl)-2,5-difenyl tetrazolium bromid 

MVB multivezikulárne telieska 

MVB1 multivezikulárne telieska typu 1 

MVB2 multivezikulárne telieska typu 2 

Na2HPO4 hydrogénfosforečnan disodný 

NaCl chlorid sodný 

NaH2PO4 dihydrogénfosforečnan sodný 

NaOH hydroxid sodný 

NAP-2 neutrophyl activating peptide 2 

NSF  N-ethylmaleimide-sensitive factor 

P2X1 ATP-activated receptor, typ 1 

P2Y1 purinoceptor 1 

P2Y12 purinoceptor 12 

PAR protease activated receptor 

PAR1 protease activated receptor 1 

PAR4 protease activated receptor 4 

PBS fosfátový pufor 

PCL poly(ε-kaprolaktón) 

PDGF platelet derived growth factor 

PDGF-AA platelet derived growth factor, izoforma AA 

PDGF-AB platelet derived growth factor, izoforma AB 

PDGF-BB  platelet derived growth factor, izoforma BB 
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PECAM platelet endothelial cell adhesion molecule 

PEG poly(etylén glykol) 

PEVA  poly(etylén-co-vinyl alkohol) 

PGA poly(glykolová kyselina) 

PKC proteínkináza C 

PLA poly(mliečna kyselina) 

PLCγ2 fosfolipáza C, izotyp γ2 

PLGA poly(mliečna kyselina- co - glykolová kyselina) 

PPP plazma ochudobnená o trombocyty 

P-PRP plazma obohatená o trombcyty bez leukocytov 

PRGF preparáty bohaté na rastové faktory 

PRP plazma obahatená o trombocyty 

PU poly(uretan) 

PVA poly(vinyl alkohol) 

RANTES 

Regulated upon  activation, normal T cell expressed and 

presumably secreted 

RNA ribonukleová kyselina 

SDF-1a stromal cell-derived factor 1a  

SDS sodium dodecyl sulfát 

SEM skenovacia elektrónová mikroskopia 

siRNA small interference RNA 

SNARE 

soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment 

protein 

TBS Tris- buffer saline 

TEM transmisná elektrónová mikroskopia 

TFE 2,2,2-trifluoroethanol 

TGF-α transforming growth factor α 
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TGF-β transforming growth factor β 

TGF-β1  transforming growth factor β1 

TGF-β2 transforming growth factor β2 

THF tetrahydrofuran 

TMB 3,3',5,5'-tetrametyl benzidín 

TRITC tetramethyl rhodamín isothiocyanat 

VEGF vascular endotelial growth factor 

vWF von Willebrandtov faktor 
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1. ÚVOD 

 

Cieľom regeneratívnej medicíny je vyvinúť postupy umožňujúce liečbu 

patológií s využitím nosičových systémov, bioaktívnych látok a bunkovej terapie. 

Nanovlákenné nosiče pripravené metódou elektrostatického zvlákňovania sú vďaka 

svojim unikátnym vlastnostiam perspektívnym nástrojom pre regeneráciu širokého 

spektra tkanív. Nanovlákenné nosiče poskytujú bunkám v mieste poškodenia 

mechanickú oporu, vďaka svojej porozite umožňujú difúziu živín a vysoká adhezivita 

umožňuje prichytenie buniek. Spojenie s vhodným systémom riadeného dodávania 

liečiv umožňuje cielenú aplikáciu bioaktívnych látok a ovplyvnenie proliferácie, 

diferenciácie a prežívania buniek.  

Jedným z prirodzených zdrojov rastových faktorov sú trombocyty. Ich hlavnými 

výhodami sú možnosť autológnej aplikácie a nízka cena prípravy derivátov. 

V súčasnosti existuje pomerne značné množstvo derivátov trombocytov pripravených 

rôznymi metódami. Výsledky in vitro a in vivo štúdií poukazujú na pozitívny vplyv 

trombocytárnych preparátov.  

Hlavným cieľom diplomovej práce bola príprava nanovlákenných nosičov na báze 

imobilizovaných trombocytárnych derivátov a overenie ich účinku na proliferáciu 

chondrocytov v podmienkach in vitro. Vývoj nosiča sme rozdelili do nasledujúcich 

krokov: 

1. Príprava funkcionalizovaného nanovlákenného nosiča s adherovanými 

frakciami trombocytov 

2. Príprava nanovlákenného nosiča s lipozómami pomocou koaxiálneho 

elektrostatického zvlákňovania 

3. Príprava funkcionalizovaného nanovlákenného nosiča na báze alfa granúl 

pomocou koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania 
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2. TEORETICKÁ ČASŤ  

 

2.1 Elektrostatické zvlákňovanie 

 

Elektrostatické zvlákňovanie je metóda prípravy nanovlákenných materiálov 

za použitia silného elektrického poľa. Fenomén elektrostatického zvlákňovania ako 

prvý pozoroval v roku 1897 Rayleigh [1]. Procesom sa neskôr zaoberal Morton [1], 

ktorý je zakladateľom moderného kapilárneho elektrostatického zvlákňovania [2]. 

Teoretickým štúdiom procesu sa zaoberal Taylor, ktorý vychádzal zo Zeleneho práce 

[2]. Proces prípravy nanovláken patentoval v roku 1934 Formhals [1]. Širšie využitie 

si proces elektrostatického zvlákňovania nachádza až v druhej polovici 20 storočia 

[3]. Popri rozšírenej znalosti teoretického základu fenoménu zvlákňovania 

dochádzalo k vývoju metód umožňujúcich zvláknenie rôznych polymérov, riadeniu 

geometrie nanovlákennej vrstvy a tvorbe systémov s vyššou výrobnosťou. Hlavnými 

výhodami procesu elektrostatického zvlákňovania je možnosť tvorby vlákenných 

nosičov s mikro až nanometrovým priemerom vláken a vysokou porozitou, ktoré 

pripomínajú štruktúru ECM. Nanovlákenné vrstvy vďaka veľkému pomeru povrchu a 

objemu poskytujú väčší adhezívny povrch umožňujúci naviazanie rôznych látok [4-5]. 

Takto pripravené materiály nachádzajú stále širšie uplatnenie v oblastiach techniky, 

medicíny, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu [3, 5].  

2.1.1 Princíp elektrostatického zvlákňovania 

 

Princíp elektrostatického zvlákňovania (Obr. 1) je založený na pôsobení 

elektromagnetického poľa s vysokou intenzitou na roztok polyméru. Elektrostatické 

sily vznikajú v dôsledku príťažlivých síl medzi zápornou elektródou s naneseným 

roztokom polyméru a opačne nabitou elektródou s kolektorom. Úlohu zohráva aj 

repulzia medzi rovnako nabitými molekulami v polymérnom roztoku. Pri aplikácii 

elektrického poľa dochádza k zmene povrchovej štruktúry kvapaliny. V dôsledku 

rovnovážneho stavu medzi elektrostatickými silami vyvolanými elektrickým poľom 

a povrchovým napätím kvapaliny vzniká Taylorov kuzeľ. Pri prevážení 

elektrostatických síl dochádza k emanácii polymérnej kvapky a vzniku vlákennej 
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trysky. Rayleigho nestabilita popisuje uvoľňovanie materiálu v podobe kvapiek 

a umožňuje vznik vlákennej trysky [2]. Vlákenné trysky uvoľňujúce sa z Taylorovho 

kužeľa sú v jeho bezprostrednej blízkosti stabilné a s rastúcou vzdialenosťou 

podstupujú ohybovú nestabilitu, ktorá sa prejavuje predĺžením trasy vlákna ku 

kolektoru, čo uľahčuje odparenie rozpúšťadla [2, 6]. Yarin [7] prisudzuje efekt 

rýchleho odparenia rozpúšťadla repulzii rovnako nabitých molekúl vo vlákennej 

tryske. Počas fázy letu dochádza k výraznému zrýchleniu vlákien v elektrickom poli 

a ich predĺženiu, čo vedie k vzniku dlhých a tenkých vlákien. Vznikajúce vlákna sú 

zachytávané na kolektore [1, 5].   

 

Obr. 1: Schéma procesu elektrostatického zvlákňovania. (1) zariadenie privádzajúce polymérny 

roztok, (2) nabitá kapilárna elektróda, (3) stabilná oblasť polymérnej trysky, (4) oblasť ohybovej 

nestability, (5) zberný kolektor zachytávajúci vznikajúce vlákna, (6) uzemnenie kolektoru, (7) zdroj 

vysokého napätia. Obrázok prevzatý z [2]. 

2.1.2 Faktory ovplyvňujúce elektrostatické zvlákňovanie 

Elektrostatické zvlákňovanie je ovplyvnené veľkým množstvo parametrov. 

Faktory sa môžu deliť na ovplyvňujúce elektromagnetické pole a vychádzajúce 

z vlastností polymérneho roztoku.  

Aplikované napätie je základným parametrom ovplyvňujúcim priebeh 

zvlákňovacieho procesu. So zvyšujúcim sa aplikovaným napätím dochádza 



11 
 

k zvyšovaniu elektrostatických síl a prekonaniu povrchového napätia, čo vedie k 

tvorbe vlákenných trysiek. Napätie ovplyvňuje aj morfológiu vláken. Pri príliš nízkych 

alebo príliš vysokých napätiach dochádza k tvorbe korálikovitých vlákien [8-9].  

Vzdialenosť elektród ovplyvňuje intenzitu elektrického poľa a tým aj morfológiu 

vlákien. So zvyšujúcou sa vzdialenosťou klesá intenzita elektrického poľa na 

jednotku plochy, čo znižuje pôsobiace elektrostatické sily. Pri zvýšení vzdialenosti 

sa taktiež predlžuje dráha letu a dochádza k tvorbe tenších vlákien. Pri príliš veľkých 

vzdialenostiach dochádza k javu „electrospraying“, pri ktorom nevznikajú vlákna, ale 

kvapky polyméru [10]. Pri nízkych vzdialenostiach nedochádza k dostačujúcemu 

odparovaniu rozpúšťadla, čoho dôsledkom je vznik korálikovitých vlákien alebo 

nevlákenných vrstiev [11].  

Rýchlosť prúdenia polymérneho roztoku ovplyvňuje šírku vlákien a ich 

morfológiu. Pri príliš vysokých rýchlostiach nedochádza ku kompletnému odpareniu 

rozpúšťadla, čo spôsobuje akumuláciu nevlákenných vrstiev alebo vlákien so 

zmenenou morfológiou [12-13]. Pri nízkych rýchlostiach dochádza k tvorbe tenších 

vláken [13]. Rýchlosť prietoku je zásadná pre kapilárne elektrostatické zvlákňovanie, 

pri systémoch založených na elektrostatickom zvlákňovaní z hladiny nepatrí ku 

kľúčovým parametrom. 

Molekulová hmotnosť ovplyvňuje rheologické a elektrické vlastnosti polyméru. 

S rastúcou molekulovou hmotnosťou stúpa viskozita roztoku [14]. V procese 

elektrostatického zvlákňovania sa častejšie využívajú polyméry s vyššou 

molekulovou hmotnosťou, keďže pri príliš nízkych molekulových hmotnostiach 

nedochádza k tvorbe vláken. Pri príliš vysokých molekulových hmotnostiach vznikajú 

vlákna s veľkou šírkou [1, 15-16]. 

Koncentrácia polyméru ovplyvňuje zvlákniteľnosť roztoku, tým že mení jeho 

povrchové napätie a viskozitu [14]. Pri príliš nízkych koncentráciách dochádza 

v dôsledku vyššieho povrchového napätia k rozpadu predlžujúcich sa vlákien na 

kvapky [5]. Naopak so zvyšujúcou sa koncentráciou polyméru vzrastá viskozita. Pri 

vysokých koncentráciách dochádza k zvýšenej viskozite a zníženej schopnosti 

hladiny deformovať sa v dôsledku elektrického poľa, čo bráni tvorbe Taylorových 

kužeľov a vlákenných trysiek [1]. Koncentrácia polyméru ovplyvňuje aj hrúbku vláken 

[16].  
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Povrchové napätie závisí na zložení roztoku a hlavne na type rozpúšťadla. 

Všeobecne, vysoké povrchové napätie bráni procesu elektrostatického zvlákňovania 

tým, že dochádza k zložitejšej tvorbe vlákenných trysiek [14, 17]. 

Prchavosť rozpúšťadla je nesmierne dôležitým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu 

nanovláken. V procese tvorby vláken dochádza k postupnému odpareniu rozpúšťadla 

a akumulácii pevných vláken na kolektore. V prípade nedostatočne prchavých 

rozpúšťadiel dochádza k zachytávaniu kvapalného roztoku polyméru na kolektore a k 

vzniku nevlákenných plôch [5]. Pri nesmierne prchavých rozpúšťadlách dochádza 

k ich rýchlemu odpareniu, čo spôsobuje porózny povrch vlákien [1].  

Vodivosť roztoku závisí hlavne na type polyméru, type rozpúšťadla 

a prípadných aditívach v podobe ionizovateľných solí [1]. Pri vodivejších roztokoch 

dochádza v elektrickom poli k vyššiemu náboju roztoku polyméru a tým aj 

k pôsobeniu väčších ťažných síl. Dochádza k väčšej elongácii vlákien, čo vedie 

k tvorbe tenších vláken [18]. Pridanie NaCl, KH2PO4, NaH2PO4 vedie k tvorbe tenších 

vláken bez korálikovitých štruktúr [1]. 

Elektrostatické zvlákňovanie ovplyvňujú aj environmentálne faktory ako sú 

teplota polymérneho roztoku, teplota okolia a vlhkosť [2]. Pri zvýšenej teplote 

dochádza k rýchlejšiemu odparovaniu rozpúšťadla, čím dochádza k zmenšeniu 

priemeru vláken. Môže však dochádzať k nežiaducemu zasychaniu polyméru na 

elektróde [19-20]. Zvýšená vlhkosť pôsobí proti procesu zvlákňovania. Znižuje 

rýchlosť odparenia rozpúšťadla, čo vedie k tvorbe perforovaných vláken alebo tvorbe 

nezaschnutých nenanovlákenných agregátov [20]. 

2.1.3 Prehľad systémov na elektrostatické zvlákňovanie  

 

Všeobecne sú systémy na elektrostatické zvlákňovanie zložené zo 

zvlákňovacej elektródy, na ktorú je privádzaný polymérny roztok a kolektoru, na ktorý 

sa vlákenný produkt zachytáva. Elektrostatické zvlákňovanie môže prebiehať z 

kvapky alebo z hladiny [5, 21]. Podľa fázy v ktorej sa polymér nachádza poznáme 

zvlákňovanie z roztoku a zvlákňovanie z taveniny [22]. 
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2.1.3.1 Systémy založené na kapilárnom elektrostatickom zvlákňovaní 

Kapilárne elektrostatické zvlákňovanie je založené na zvlákňovaní z kvapky. 

Polymérny roztok je privádzaný pomocou tenkej kapilárnej zvlákňovacej elektródy 

a na jej hrote sa dostáva do silného elektromagnetického poľa, pričom dochádza k 

procesu elektrostatického zvlákňovania. Výhodou systému je jednoduchosť a 

možnosť zvláknenia veľkého množstva polymérov. Naopak nevýhodami je nízka 

výrobnosť a zložitá údržba zariadenia [21].  

Najjednoduchšia konfigurácia bola popísaná Zelenym et. al [2]. Jedná sa o 

systém založený na zvlákňovaní z jednej nabitej kapilárnej elektródy [23] 

privádzajúcej polymérny roztok (Obr. 2A).  

Paralelne umiestnené kapiláry umožňujú tvorbu zmesí vláken rôznych 

spoločne nezvlákniteľných polymérov (Obr. 2B). Výhodou je aj zvýšenie výrobnosti 

systému [21]. Pri použití viacerých elektród dochádza k deformácii elektrického poľa 

a nežiaducim efektom na proces zvlákňovania [21].  

Zvláštnym typom ihlového elektrostatického zvlákňovania je koaxiálne 

elektrostatické zvlákňovanie, ktorému je venovaná samostatná kapitola  

 

Obr. 2: Kapilárne zvlákňovacie elektródy. (A) Jednoduchá kapilárna elektróda a homogénna 

distribúcia elektrického poľa v jej okolí. (B) Elektróda z viacerých kapilár a nehomogénna distribúcia 

elektrického poľa v jej okolí. Prevzaté a upravené z [24]. 
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2.1.3.2 Systémy založené na zvlákňovaní z hladiny 

 

Zvlákňovanie z hladiny, je založené na samoorganizácii vlákenných trysiek 

bez použitia kapilárnej elektródy [25]. Pri aplikácii silného elektrického poľa na 

hladinu polymérneho roztoku dochádza k vzniku povrchového náboja, indukcii 

elektrostatických síl a samoorganizácii vlákenných trysiek (Obr. 3C). 

 

 

Obr. 3: Zvlákňovanie z hladiny. (A) Tyčová elektróda na zvlákňovanie z hladiny. (B) Polymérne trysky 

a vznikajúce vlákna. (C) Postupný proces samoorganizácie polymérnych trysiek pod vplyvom rastúcej 

intenzity elektrického poľa. Obrázky prevzaté z [2]. 

Najjednoduchším usporiadaním je plochá tyčová elektróda (Obr. 3A), na ktorú 

je nanášaný polymérny roztok. V dôsledku intenzívneho elektrického poľa dochádza 

k tvorbe veľkého množstva Taylorových kužeľov a intenzívnej tvorbe vláken [2].  

Systém založený na zvlákňovacej elektróde s rozšíreným koncom 

a kolektorom umiestneným vo vzdialenosti 3mm umožňuje tvorbu vláken 

s definovanou orientáciou. Vlákna sa ukladajú na kolektor v nevysušenej forme a pri 

posune kolektoru vznikajú vlákenné štruktúry definovaného tvaru. Metóda má 

význam hlavne pre tvorbu obvodov na báze zvlákňovaných polymérov [26].  

Ďalší systém pozostáva z nádoby s polymérnym roztokom 

a paramagnetickými mikročasticami [27-28]. V elektrickom poli dochádza 

k priťahovaniu paramagnetických častíc a k vzniku hrotov, ktoré tvoria základ 
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vlákenných trysiek. Takéto usporiadanie umožňuje produkciu veľkého množstva 

vláken. Nevýhodou metódy je zložitosť a značná variabilita vzniknutých vláken. 

Zaujímavým je systém založený na perforovanej valcovitej elektróde. Cez 

jednotlivé otvory prúdi polymérny roztok na povrch nabitej elektródy. V elektrickom 

poli vzniká veľké množstvo vlákenných trysiek [29]. Vlákna sú zachytávané na 

cylindrický kolektor. Výhodou systému je vysoká výrobnosť, nevýhodou problémy 

s údržbou. 

Najvýznamnejším systémom v tejto kategórii je Nanospider TM, ktorý bol 

vyvinutý na Katedre netkaných textílií Technickej univerzity v Liberci [30]. Jedná sa o 

systém založený na tvorbe veľkého množstva Taylorových kužeľov na valcovitej 

elektróde umiestnenej vo vaničke naplnenej polymérnym roztokom. Pri otáčaní 

valčeka dochádza k tvorbe tenkého filmu polymérneho roztoku na jeho povrchu a k 

produkcii veľkého množstva vlákenného materiálu (Obr. 4A). Konkurenčný systém je 

založený na zvlákňovaní z rotujúcej diskovitej elektródy (Obr. 4B) [31].  

 

Obr. 4: Systémy založené na zvlákňovaní z hladiny s vysokou výrobnosťou. (A) Systém Nanospider
TM

 

založený na zvlákňovaní z rotujúcej valcovitej elektródy. (B) Systém založený na zvlákňovaní 

z rotujúcej diskovitej elektródy. Obrázok prevzatý z [31]. 
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Tvorba vláken z valcovitej elektródy je závislá na koncentrácii 

polyméru, aplikovanom napätí a rýchlosti rotácie. Koncentrácia ovplyvňuje viskozitu 

a tým aj množstvo vynášaného polyméru. Pri zvýšenej koncentrácii a tým aj 

viskozite, dochádza k ľahšiemu vynášaniu polyméru. Rastie však aj kritické napätie 

nutné na spustenie procesu elektrostatického zvlákňovania [31]. Aplikované napätie 

ovplyvňuje tvorbu Taylorových kužeľov. V prípade podkritického napätia nedochádza 

k tvorbe vláken. Pri dosiahnutí kritického napätia dochádza k tvorbe Tayloroých 

kužeľov na bočných okrajoch valcovitej elektródy a so zvyšujúcim sa napätím 

dochádza k rozširovaniu tejto zóny na jeho celý povrch [31]. S rastúcim aplikovaným 

napätím rastie aj homogenita vznikajúcich vláken.  

2.1.3.3 Zberné kolektory 

Zberné kolektory slúžia ako uzemnené alebo nabíjané elektródy, a majú za 

úlohu zachytávať vytvorené vlákna. Tvar kolektoru ovplyvňuje distribúciu elektrického 

poľa a trajektóriu letu vznikajúcich vláken.  

Pri použití jednoduchých neštrukturovaných kolektorov dochádza k náhodnej 

orientácii ukladaných vláken. Najčastejšie sa jedná o kovovú platňu z hliníka alebo 

medi [2, 21]. Plochý tvar umožňuje vznik homogénneho elektrického poľa v okolí 

kolektoru. Trajektória vznikajúcich vláken sa neusmerňuje a vlákna sa ukladajú 

v náhodnej orientácii. V niektorých prípadoch sa ako kolektor využíva nádoba 

naplnená vodou a vznikajúce vlákna sú zachytávané na jej hladinu [32].  

Upravené zberné kolektory umožňujú tvorbu štruktúrovaných vlákenných 

vrstiev. Depozícia vláken na kolektor je značne ovplyvnená tvarom a usporiadaním 

vodivých a nevodivých častí [2, 21]. Kolektory s výbežkami umožňujú ovplyvňovať 

depozíciu vláken nielen planárne ale aj priestorovo, čo vedie k tvorbe vrstiev so 

špecifickým 3D tvarom [2]. Rotujúce kolektory môžu mať tvar valca alebo disku 

s rôznym priemerom. Pri vhodne zvolenej rýchlosti rotácie dochádza k tvorbe 

orientovaných vláken [33]. Pri použití rotujúcich drôtovitých kolektorov vznikajú 

vlákenné vrstvy trubicovitého tvaru s malým priemerom a orientovanými vláknami, 

ktoré a používajú ako nosiče pre regeneráciu ciev a väzov [16]. Statické elektródy 

v podobe paralelne usporiadaných drôtov, kruhov alebo plátov [21] umožňujú 

ukladanie orientovaných vláken. Zaujímavým riešením pre tvorbu orientovaných 

vláken je aj použitie prídavného elektrického poľa [34-35].  
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2.1.4 Koaxiálne elektrostatické zvlákňovanie 

 

Historické základy koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania siahajú do roku 

1900 keď Cooley patentoval koaxiálnu zvlákňovaciu elektródu [2]. Koaxiálna 

elektróda sa skladá z dvoch kapilár usporiadaných tak, že  prvá kapilára je 

umiestnená v centre druhej (koaxiálne). 

Kapilárami môžu byť vstrekované dva polyméry, čo umožňuje tvorbu vláken 

typu jadro – plášť. Táto metóda umožňuje aj zvláknenie polymérov, ktoré by nemohli 

byť spoločne zvláknené [21] a pri vhodne zvolenom obalovom polymére aj 

nezvlákniteľných látok [2, 36]. Pri použití jadrového polyméru, ktorý je rozpustný vo 

vode, dochádza pri premývaní k vytvoreniu dutých nanovláken [37-39]. Metóda 

umožňuje inkorporáciu rôznych bioaktívnych látok a nachádza široké uplatnenie 

v oblasti riadeného dodávania liečiv [39-40].  

 

Obr.5: Zvlákňovacie systémy odvodené od koaxiálnej zvlákňovacej elektródy. (A) koaxiálna 

zvlákňovacia elektróda zložená z dvoch koaxiálne umiestnených kapilár, (B) bikomponentálna 

zvlákňovacia elektróda zložená z dvoch paralelne umiestnených elektród, (C) zvlákňovacia elektróda 

pre bublinové elektrostatické zvlákňovanie. Obrázok prevzatý z  [21]. 

Koaxiálne systémy pozostávajú zo špeciálnej koaxiálnej elektródy, zdroja 

napätia a vhodného kolektoru. Koaxiálna elektróda (Obr. 5A) je tvorená z dvoch 

kapilár koaxiálne umiestnených tak, že vnútorná kapilára je vertikálne nadsadená 

nad vonkajšiu kapiláru [41]. Pri vhodnom dávkovaní dochádza k vpúšťaniu 

vnútorného polyméru do kvapky polyméru vonkajšieho. Pre priebeh procesu je 

dôležitý nízky medzivrstevný tlak a rýchlosť difúzie medzi jadrom a plášťom [42]. Yu 

[43] zistil, že proces koaxiálneho zvlákňovania je natoľko rýchly, že ani pri použití 
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miešateľných rozpúšťadiel nedochádza k ich zmiešaniu. Tieto výsledky naznačujú, 

že o priebehu koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania rozhoduje hlavne 

medzivrstevný tlak [42]. Ďalším dôležitým parametrom je rýchlosť difúzie pár 

rozpúšťadla jadrového polymérneho roztoku cez obalový polymérny roztok. Zhang et. 

al [42] študoval vplyv rozdielnych rozpúšťadlových systémov na proces koaxiálneho 

zvlákňovania. Ako jadro použil vodný roztok dextranu a ako obal PLGA rozpustené 

v DMF/TFE, chloroforme a chloroforme/TFE. Pri systéme s DMF/TFE, ktorý je 

rozpustný vo vode dochádzalo k rýchlej difúzii a zrážaniu PLGA s vodným roztokom 

dextranu. Pri systéme s chloroformom bolo naopak problémom príliš vysoké 

medzivrstevné napätie, čo neumožňovalo vznik koaxiálneho Taylorovho kužeľa. 

Najlepšie výsledky dosiahol so systémom zloženým z roztoku chloroformu/TFE. 

Tento systém mal nižší difúzny koeficient ako systém s DMF, nižšie medzivrstevné 

napätie a vyššiu miešateľnosť ako systém s čistým chloroformom. Tieto vlastnosti 

umožňovali vznik koaxiálneho Taylorovho kužeľa a koaxiálnych vláken. 

Zvlákňovacia elektróda zložená z dvoch kapilár uložených v tesnej blízkosti 

(Obr. 5B) umožňuje tvorbu bikomponetných vláken, ktoré nie sú koaxiálne, ale 

polyméry sú umiestnené laterálne. Bikomponentné vlákna majú uplatnenie pri výrobe 

biosenzorov, kde jedna zložka obsahuje senzor a druhá je elektricky vodivá [44]. 

Bublinové elektrostatické zvlákňovanie je novou metódou odvodenou od 

kapilárneho elektrostatického zvlákňovania [45]. Zvlákňovacia elektróda má podobné 

usporiadanie ako koaxiálna elektróda (Obr. 5C) s rozdielom, že vonkajšou kapilárou 

je preháňaný vhodný plyn umožňujúci zvláknenie polymérov, ktorých rozpúšťadlá sa 

odparujú príliš rýchlo. Princípom je znižovanie odparovania rozpúšťadla tým, že 

z vonkajšej trysky je vháňaný plyn nasýtený parami rozpúšťadla [46]. V prípade ak je 

plyn vháňaný cez vnútornú kapiláru, dochádza k vzniku bublín obalového polyméru. 

Elektrostatické zvlákňovanie pri tomto systéme závisí hlavne na veľkosti bublín, ktoré 

ovplyvňujú povrchové napätie. Pri nanometrovej veľkosti bublín klesá povrchové 

napätie, čo uľahčuje vznik vlákenných trysiek. Po prasknutí bubliny dochádza 

k redistribúcii napätia na povrchu a vzniku ďalších vlákenných trysiek.  

Koaxiálne vlákna môžu vznikať v prípade zmesi dvoch polymérnych roztokov 

s veľkým rozdielom viskozity aj za použitia jednej kapiláry [47]. Viskóznejší polymér 
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je lokalizovaný do centra vlákennej trysky a tvorí jadro vnikajúcich koaxiálnych vláken 

[42, 48].  

V súčasnosti sa začínajú objavovať multiaxiálne zvlákňovacie elektródy 

umožňujúce vznik viacvrstevných vláken [49]. Tieto systémy môžu viesť k vzniku 

komplexnejších systémov. Problémom je zložitejšia voľba vhodného 

rozpúšťadlového systému. 

Nevýhodou konvenčného koaxiálneho systému je nízka výrobnosť. Pokrok 

v tejto oblasti by mohol priniesť aktuálny patent Katedry netkaných textílií Technickej 

univerzity Liberec, popisujúci preplavovaciu elektródu. Systém je založený na 

zvlákňovaní z hladiny, pri ktorom dochádza k tvorbe veľkého množstva koaxiálnych 

vlákenných trysiek, a tým aj k zvýšenej výrobnosti metódy.  

2.1.5 Vlastnosti umožňujúce využitie nanovlákenných nosičov 

v tkanivovom inžinierstve 

 

Nanovlákenné nosiče pripravené elektrostatickým zvlákňovaním sú jedným 

z najperspektívnejších nosičových systémov v tkanivovom inžinierstve. Tieto systémy 

majú za úlohu tvoriť prostredie pre rast a diferenciáciu buniek v mieste defektu. 

Vďaka veľkému adsorpčnému povrchu umožňujú adhéziu buniek [50-51]. 

Nanovlákenné nosiče svojim priemerom, povrchom a mechanickými vlastnosťami 

mimikujú extracelulárnu matrix [52]. V kombináciami so systémami dodávajúcimi 

bioaktívne látky ovplyvňujú fyziologický stav buniek a umožňujú tvorbu vhodného 

mikroprostredia v bezprostrednom okolí poškodených tkanív [3].  

Medzi najdôležitejšie parametre nosičov pre tkanivové inžinierstvo patria 

biokompatibilita a biodegradabilita [3]. Biokompatibilita nosiča znamená, že nosič nie 

je cytotoxický, genotoxický a nevyvoláva ani odpoveď imunitného systému [5]. 

Biodegradabilita znamená, že nosič sa vplyvom pôsobenia prostredia po určitom 

čase rozkladá. Pri tomto procese je dôležité, aby dochádzalo k uvoľňovaniu 

nereaktívnych monomérov, ktoré organizmus dokáže rozložiť alebo vylúčiť. Rýchlosť 

rozpadu daného nanovlákenného materiálu je určujúca pre výber vhodnej aplikácie. 

Biodegradabilné materiály sú používanejšie, keďže po dokončení regenerácie nie je 

potrebná následná operácia za účelom odstránenia nosiča [53]. Henry et al.[54] 
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pripravil nanovlákenný nosič na báze polyesteruretanu, ktorý bol pomaly 

degradovateľný. Rôznymi kombináciami s rýchlejšie degradovateľnou formou PU 

pripravili nosiče s rozdielnou biodegradabilitou. Príkladom nebiodegradovateľných 

nosičov je PEVA, ktorý bol použitý na kultiváciu hladkých svalových buniek [55].  

Z vyššie zmienených požiadaviek vyplýva, že výber materiálu pre účely 

tkanivového inžinierstva hrá nesmierne dôležitú úlohu. Doteraz bolo popísané 

zvláknenie viac ako 200 materiálov (Tab. 6) [1]. Tieto polyméry sú syntetického 

pôvodu (PCL [56-57], PVA [58], PLA [59], PU [60] ) alebo prírodného pôvodu 

(kolagén [33], fibrín [61], hodváb [62], chitosan [63], celulóza [64] a kyselina 

hyaluronová [65]).  

Pôvod Polymér Rozpustnosť Priemer vláken Referencia 

Syntetické 
polyméry PCL 

Chloroform - etanol (9:1), 
chloroform - DMF (9:1) 200 nm - 4 μm [1, 5] 

 PLA DMF 300 nm - 3,5 μm [5] 

 PLCL HFP, acetón 200-800 nm [5] 

 PLGA DMF, THF, 500-800 nm [5] 

 PVA Voda 250-300 nm [1] 

 PU Voda 100-500 nm [1] 

Prírodné polyméry Kyslá želatína Kyselina mravčia 109-761 nm [1] 

 Kolagén I HFP 100-600 nm [1] 

 Kolagén II HFP 496 nm [1] 

 Hodváb Voda 590 nm [1] 

 Chitosan Kyselina octová 130 nm [1] 

 Figrinogén HFP 80nm [1] 

Tab. 6 Prehľad polymérov využívaných v tkanivovom inžinierstve. Polyméry sú rozdelené podľa 

pôvodu. Uvedené sú vlastnosti ako rozpustnosť v rozpúšťadlách pre elektrostatické zvlákňovanie a 

priemeru vláken. Údaje sú získané z [1, 5]. 

Biodegradabilita určuje vhodnosť materiálu pre danú aplikáciu. Napríklad PCL 

a PLA sú materiály s pomalším rozkladom a hodia sa na tkanivovo inžinierske 

aplikácie viac ako napríklad PGA alebo PEG, ktoré sa degradujú rýchlejšie [66].  

Spôsoby zlepšenia požadovaných vlastností nosiča môžeme dosiahnuť 

použitím kopolymérov, modifikovaných polymérov alebo spoločným zvláknením 

zmesi polymérov. Napríklad biodegradovateľné hydrofóbne polyestery majú pomerne 

vysokú stabilitu, avšak nie sú vhodným adhezívnym povrchom pre rast buniek. 

Zlepšenie nastáva inzerciami krátkych hydrofilných segmentov zlepšujúcich adhéziu 

bez výraznejšej straty stability vláken [1]. Ďalším spôsobom modulácie vlastnosti 
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nosiča je spoločné zvláknenie polymérov zo zmesi. V prípade zvlákňovania zo 

spoločného roztoku hovoríme o elektrostatickom zvlákňovaní z blendu a vznikajúce 

zmesi nanovláken nazývame ako blend. Príkladom je zlepšenie pevnosti nanovláken 

z PEVA tvorbou blendu s PGA [55]. Funkcionalizácia polymérov a vznikajúcich 

nanovláken je pomerne novou metódou a môže slúžiť nielen pre zlepšenie 

fyzikálnochemických vlastností, ale aj na cielené ovplyvňovanie buniek. Sieťovanie 

umožňuje zlepšovať mechanickú odolnosť polymérnej vrstvy [67]. Príkladom je 

menenie vlastností PVA pomocou sieťovania glutaraldehydom [68]. Sieťované PVA 

je nerozpustné rozpustné vo vode, čo zlepšuje jeho potenciál v tkanivovom 

inžinierstva. Ďalšou možnosťou je povrchová modifikácia, ktorá umožňuje naviazanie 

vhodných funkčných skupín a ligandov. Fertala et al. [69] vytvoril nosič z PLA s 

poly(lyzínom), čo umožnilo naviazanie rekombinantného kolagénu II.  

Prírodné polyméry sa vyznačujú vyššou biokompatibilitou, lepšou 

biodegradabilitou a často obsahujú motívy umožňujúce ľahšie naviazanie buniek. 

Výhodou syntetických polymérov je vyššia mechanická odolnosť a možnosť 

funkcionalizácie [1, 67, 70]. S problematikou vhodnej voľby polyméru súvisí aj voľba 

vhodného rozpúšťadlového systému (Tab. 7). Hlavným parametrom rozpúšťadla je 

kompatibilita s rozpúšťanými polymérny. Príkladom môže byť chloroform, v ktorom je 

dobre rozpustný PCL, ale nie PVA. V súčasnosti existuje viacero modelov 

uľahčujúcich výber rozpúšťadla, ako napríklad Teasov diagram [71]. Ďalšími 

dôležitými vlastnosťami sú dobrá prchavosť, nízka teplota varu, nižšie povrchové 

napätie a dielektrická konštanta [72]. Optimálne hodnoty týchto veličín sú však 

závislé na konkrétnom systéme polymér – rozpúšťadlo. 

Rozpúšťadlo 
Povrchové napätie 

(mN/m) 
Dielektrická 
konštanta 

Teplota varu 
(°C) 

Chloroform 26,5 4,8 61,6 

DMF 37,1 38,3 153 

TFE 26,4 7,5 66 

Acetón 21,1 27 78 

Voda 25,2 21 56,1 

Etanol 27,2 9,1 40 

Kyselina mravčia 26,9 6,2 118,1 

Tab. 7: Prehľad rozpúšťadiel používaných v tkanivovom inžinierstve. Pre účely elektrostatického 

zvlákňovania je väčšinou výhodné nižšie povrchové napätie, vyššia dielektrická konštanta a stredne 

vysoká teplota varu. Hodnoty prevzaté z [1]. 
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2.1.6 Systémy riadeného dodávania bioaktívnych látok 

 

Systémy riadeného dodávania liečiv založené na nanovláknach nachádzajú 

stále širšie uplatnenie nie len v tkanivovom inžinierstve, ale aj vo farmaceutických 

a chirurgických aplikáciách. Nanovlákenné systémy dokážu prenášať antibiotiká, 

protirakovinové liečivá, DNA, RNA a proteíny [1, 16].  

Pre kinetiku uvoľňovania obsahu je dôležitá biodegradabilita vláken a spôsob 

vzájomnej interakcie. Nebiodegradabilné nosiče uvoľňujú prenášané látky v závislosti 

na difúzii. Pri biodegradabilných nosičoch dochádza popri vplyve difúzie látky aj k 

uvoľneniu z vnútra vlákennej hmoty v dôsledku jej degradácie [5]. Ak je interakcia 

slabá, napríklad pri slabom nekovalentnom naviazaní na povrch vlákna, dochádza 

k rýchlemu uvoľneniu. Naopak ak je látka vnorená do vnútra nanovlákennej hmoty je 

pred prechodom do roztoku chránená, čím sa spomaľuje jej uvoľnenie [5].  

Vysoký adsorpčný povrch umožňuje naviazať veľké množstvo bioaktívnych 

látok pomocou adhézie. Príkladom je nosič vytvorený pomocou koaxiálneho 

elektrostatického zvlákňovania z jadra z PCL a kationizovanou želatínou ako obalom 

[73]. Na obal bolo možné naviazanie záporne nabitých ligandov ako sú heparín, 

proteíny, nukleové kyseliny a kyselina hyaluronová. Na nosič bolo adherované BSA 

alebo heparín. Väzba heparínu umožňovala následnú väzbu heparín väzobných 

rastových faktorov ako VEGF a FGF. Jia et al. [74] kovalentne naväzoval α-

chymotrypsín na povrch nanovláken a zistil, že si zachováva 63% aktivitu voči 

enzýmu neviazanému na povrch vláken.  

Ďalšou možnosťou je tvorba zmesí (blendov) s bioaktívnymi látkami [16]. 

Limitujúcim faktorom je kompatibilita prenášanej látky z rozpúšťadlom daného 

polyméru. Tento dôvod napríklad bráni možnosti tvorby blendov proteínov 

a polymérov rozpustných v nepolárnych organických rozpúšťadlách ako je napríklad 

PCL [16]. PVA a PEG sú z hľadiska kompatibility vhodnými materiálmi, keďže 

mimikujú biomolekuly a umožňujú tvorbu sekundárnych väzieb stabilizujúcich 

prenášané látky [75]. V závislosti na vlastnostiach látky a jej interakcie s polymérnym 

systémom dochádza k hromadeniu látky na povrchu vláken a následnému rýchlemu 

uvoľneniu alebo k inkorporácii do nanovlákennej hmoty a pomalšiemu uvoľňovaniu 

[76]. Systémy využívajúce elektrostatické zvlákňovanie z blendu boli využité pre 
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inkorporáciu širokého spektra látok. Pomocou elektrostatického zvlákňovania 

z blendu boli do nanovláken inkorporované antibiotiká [77-78], cytostatiká [79-83], 

dexametazón [84], proteíny [85-87], DNA [88-89] a siRNA [90]. Schopnosť 

zachovávať bioaktivitu proteínov bola demonštrovaná pomocou inkoprorácie lipázy 

[91], chymotrypsínu [92], HRP [93], alkalickej fosfatázy a β-galaktozidázy [94]. Tieto 

štúdie zistili zachovanie biologickej aktivity enzýmov. Je potrebné podotknúť, že sa 

jednalo o polyméry rozpustné v polárnych rozpúšťadlách s rýchlou dobou 

degradácie. 

 

Obr. 8: Metódy inkorporácia bioaktívnych látok do nanovláken. (A) Elektrostatické zvlákňovanie 

z blendu je proces pripravujúci nanovlákna zo zmiešaného polymérneho roztoku. (B) Koaxiálne 

elektrostatické zvlákňovanie pozostáva z dvoch samostatných prívodných systémov a pripravuje 

nanovlákna typu jadro – plášť. Obrázok prevzatý z [95].  

Koaxiálne elektrostatické zvlákňovanie je perspektívnou metódou pre 

dodávanie bioaktívnych látok. Táto metóda umožňuje kombináciu polymérov 

nerozpustných vo vode s bioaktívnymi látkami nekompatibilnými s nepolárnymi 

rozpúšťadlami. Rýchlosť uvoľňovania bioaktívnej látky je závislá na zastúpení rýchlo 

degradovateľnej jadrovej zložky (PVA, PEG) [96]. Pri použití vysokej koncentrácie vo 

vode rozpustného jadrového polyméru dochádza k rýchlemu uvoľneniu 

inkorporovanej látky [50]. Predĺžené uvoľňovanie bolo pozorované hlavne pri 

systémoch bez použitia vo vode rozpustného jadrového polyméru [97]. Koaxiálne 

elektrostatické zvlákňovanie bolo využité na riadené dodávanie antibiotík [98], 

protinádorových liečiv [99], dextranov [96], heparínu [100] a DNA [101]. Do 

koaxiálnych nanovláken boli inkorporované aj proteíny ako BSA [50, 96, 102], 
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PDGF[97], cytochróm c [103]. Bioaktivita bola overená u inkorporovaného lyzozímu 

[96], alkalickej fosfatázy [104] a celulázy [105].  

Sahoo et al. [95] porovnal nanovlákenné nosiče pripravené pomocou 

elektrostatického zvlákňovania z blendu a koaxiálneho elektrostatického 

zvlákňovania (Obr. 8). Nosiče boli pripravené z PLGA s pridaním bFGF. Miera 

inkorporácie bFGF bola medzi systémami podobná. Koaxiálny nosič umožňoval 

uvoľňovanie po dlhšiu dobu. Pri kultivácii oba nosičové systémy podporovali 

proliferáciu MSC, nosič vytvorený elektrostatickým zvlákňovaním z blendu 

podporoval aj diferenciáciu na fibroblasty. 

 Porovnaním enzymatickej aktivity alkalickej fosfatázy medzi koaxiálnymi 

nanovláknami a nanovláknami pripravenými zvlákňovaním z blendu sa zaoberal Ji et 

al. [104]. PCL v TFE bol použitý ako obal, prípadne ako zložka blendu. Aktivita 

alkalickej fosfatázy bola pri koaxiálnom zvlákňovaní stanovená na 75% a pri 

elektrostatickom zvlákňovaní z blendu na 45%. Výsledok je pomerne prekvapujúci, 

z dôvodu použitia organického rozpúšťadla, ktoré bolo hlavne pri elektrostatickom 

zvlákňovaní z blendu v kontakte s enzýmom. Vysvetlením pozorovaného fenoménu, 

je tvorba vláken typu jadro - plášť aj pri elektrostatickom zvlákňovaní z blendu, ktoré 

je založené na princípe koaxiálneho zvlákňovania z jednej kapiláry [47].  

Koaxiálne elektrostatické zvlákňovanie bolo využité aj na inkorporáciu 

mikrobiálnych buniek [106-108]. Výsledky štúdií ukazujú, vysokú viabilitu buniek po 

zvláknení. 

2.1.7 Prehľad aplikácií nanovlákenných nosičov v tkanivovom 

inžinierstve 

 

Tkanivové inžinierstvo sa zameriava na obnovu poškodených tkanív alebo 

orgánov. Hlavnými smermi použitia nanovlákenných nosičov sú regeneratívne 

postupy pre obnovu chrupiek, väzov, kostí, ciev a nervových buniek.  

Prirodzená regeneračná schopnosť hyalinnej chrupavky je obmedzená 

z dôvodu, že chondrocyty sú uložené v hustej extracelulárnej hmote znemožňujúcej 

ich migráciu [109]. Chrupavka je avaskulárne tkanivo, čo ovplyvňuje popri 

dostupnosti živín, rastových faktorov a komponentov imunitného systému aj úplnú 



25 
 

absenciu progenitorových buniek [109]. Tkanivové inžinierstvo zamerané na 

regeneráciu chrupavkového tkaniva je nádejným postupom pre liečbu chorôb ako je 

artróza a mechanické poškodenia chrupaviek. Li et al. [110-111] pripravil 

nanovlákenný nosič z PCL, ktorý kultivoval s chondrocytmi. Zistil zachovanie 

fenotypu a expresie markerov chondrocytov, ako sú kolagén II 

a glykózaminoglykany. V novších štúdiách [111] kultivoval MSC v podmienkach in 

vitro a diferenciácia na chondrocyty bola vyvolaná prítomnosťou člena rodiny TGF-β.  

Cieľom regeneratívnej medicíny kostného tkaniva je stimulácia proliferácie 

osteoblastov a zlepšenie mineralizácie kostí. Nanovlákenné nosiče by mali spĺňať 

nároky na mechanickú pevnosť, morfológiu, porozitu a predĺženú biodegradabilitu 

[109]. Zaujímavé materiály sú tvorené zvlákňovaním z blendu PCL s hydroxyapatitom 

[112]. Štruktúrované nanovlákenné vrstvy sú z dôvodu zvýšenej proliferácie, 

v porovnaní s náhodne usporiadanými nanovlákénnými vrstvami, vhodnejšie pre 

regeneráciu kostného tkaniva [113].  

Šľachy a väzy sú spojivá zabezpečujúce pohyb a stabilitu kĺbov. Sú tvorený 

hustou ECM a tenocytmi. Poškodenie väzov vedie k abnormálnej činnosti kĺbov, 

ktorá môže spôsobovať nevratné zmeny v pohybovom aparáte pacienta [114]. 

Tkanivové inžinierstvo umožňuje zlepšenie súčasných chirurgických metód 

využívaných pri reparácii poškodení šliach a väzov. Pre tieto účely sú najvhodnejšie 

nosiče s orientovanými vláknami z PCL [115].  

Nanovlákenné materiály sú vhodné na tvorbu cievnych náhrad z dôvodu 

dobrých adhéznych, biodegradabilných vlastností. Najčastejšie sa využívajú nosiče 

v podobe tenkých rúrok. Nosiče môžu byť implantované s bunkami [116] alebo 

dochádza k migrácii buniek do miesta regenerácie [117]. Nosič z blendu kolagénu 

I a elastínu v podobe trubičky s priemerom 4mm bol využitý na regeneráciu ciev 

[118].  

Poruchy nervového systému sú kvôli, obmedzenému regeneratívnemu  

potenciálu klasickými metódami iba obtiažne liečiteľné. Orientované nanovlákenné 

vrstvy umožňujú rast axonálnych výbežkov a migráciu gliálnych [119] a Schwanových 

buniek [120]. Trubičkové nanovlákenné nosiče z PCL a PLGA boli in vivo použité na 

regeneráciu 10 mm dlhého prerušenia v krysom sedacom nerve (n. ischiadicus) 

[121]. 
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2.2 Trombocyty a trombocytárne preparáty 

 

2.2.1 Trombocyty a základy ich biológie 

 

Krvné doštičky (trombocyty) sú krvné elementy s rozhodujúcou úlohou pri 

navodení zrážania krvi a hojení rán. Morfologicky sa jedná o bezjadrové elementy 

s priemerom 2 - 4 μm (Obr. 9A).  

Trombocyty vznikajú odlamovaním z megakaryocytov. Megakaryocyty sú 

veľké polyploidné bunky hematopoetického pôvodu, ktoré sa nachádzajú v kostnej 

dreni [122-123]. Proces tvorby trombocytov a dozrievania megakaryocytov je 

regulovaný pôsobením trombopoietínu a ďalších cytokínov ako IL-3, IL-6 a IL-11 

[124]. Dozrievanie megakaryocytov sprevádzajú zmeny v ich fyziologickom stave. 

Dochádza k znásobeniu počtu ribozómov tvoriacich proteíny, polyploidizácii 

opakovanou endomitózou, maturácii endomembránového systému a tvorbe 

sekrečných granúl [122]. Po maturácii megakaryocytov dochádza k rozbrázdeniu 

cytoplazmy, polarizácii mikrotubulárneho cytoskeletu [125] a vzniku jedného alebo 

viacerých pseudopódií. Ich predlžovaním vznikajú prvé protrombocyty. Následne 

dochádza k rozbrázdeniu zvyšnej časti cytoplazmy a laločnaté jadro je spolu s malou 

časťou cytoplazmy vypudené a degradované. Budúce membránové organely 

trombocytov sú do protrombocytov transportované pozdĺž mikrotubulárnych vláken. 

Trombocyty sa uvoľňujú do krvného riečiska odlamovaním z koncov protrombocytov. 

Rozhodujúcu úlohu pri tomto procese hrá aktínový skelet, ktorý vytvára slučkovitú 

štruktúru zodpovednú za odškrcovanie trombocytov [126]. Priemerná koncentrácia 

trombocytov v jednom litri krvi je 1,5 – 3 . 1012 a ich životnosť je 9 – 12 dní. 

Trombocyty sú po dovŕšení svojej životnosti odstraňované v pečeni a slezine [122]. 

2.2.2 Štruktúra a sekrečné granule trombocytov 

 

Vnútorná štruktúra trombocytov je pomerne zložitá (Obr. 9B) a zodpovedá 

funkci prenášačov širokého spektra bioaktívnych látok [127]. Periférna časť 

trombocytov je tvorená plazmatickou membránou a otvoreným kanálikovitým 

systémom. Dochádza v nej k výmene látok medzi vnútrom trombocytu a okolitým 
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prostredím. Pod plazmatickou membránou sa nachádza zóna tvorená aktínovým a 

mikrotubulárnym cytoskeletom, ktorá je zodpovedná za rýchle uvoľnenie sekrečných 

organel po aktivácii trombocytu. Zvyšná časť cytoplazmy je tvorená ribozómami, 

denznou tubulárnou sieťou slúžiacou ako rezervoár Ca2+, mitochondriami, veľkým 

počtom molekúl RNA [128] a početnými sekrečnými organelami [127]. Sekrečné 

organely trombocytov obsahujú látky secernované trombocytmi a sú dôležité pre 

realizáciou ich biologických úloh. Trombocyty obsahujú tri typy sekrečných granúl.  

 

Obr. 9: Elektrónmikroskopické snímky trombocytov. (A.) Trombocyt vizualizovaný SEM (zvaščenie 

30000 x). Neaktivované trombocyty majú diskovitý tvar a zvrásnený povrch. (B.) Trombocyt 

vizualizovaný pomocou TEM (zvačšenie 25000 x). Na priereze môžeme pozorovať veľký počet alfa 

granúl (G), niekoľko delta granúl (DB) a mitochondrii (M). Obrázok prevzatý z [129]. 

2.2.2.1 Alfa granule 

Prvým typom sú alfa granule, ktoré obsahujú rastové faktory a látky 

sprostredkovávajúce hemostázu [130]. Jedná sa o najväčšie (200-500nm) a 

najpočetnejšie (50-80 granúl na trombocyt) granule trombocytov. Zaberajú 10% 

celkového objemu trombocytov [130-131].  

Molekulárny obsah alfa granúl je rozmanitý (Tab 10). Alfa granule obsahujú 

veľké množstvo rastových faktorov. Sú významným zdrojom proteínov rodiny TGF-β 

v podobe dvoch izoforiem TGF-β1 a TGF-β2 [132]. TGF-β má dôležitú úlohu pri 

navodení proliferácie a diferenciácie buniek mezenchymálneho pôvodu, naopak 

pôsobí inhibične na proliferáciu epiteliálnych, endoteliálnych, hematopoetických 

buniek, B a T lymfocytov. EGF patrí do spoločnej rodiny s TGF-α [133]. Biologickým 

účinkom je zvýšenie glykolýzy, syntézy proteínov a pôsobí ako silný mitogén 

mezenchymálnych, epiteliálnych a ďalších bunkových typov [133-134]. FGF-2 má 



28 
 

úlohu pri navodení proliferácie väčšiny mezenchymálnych buniek, vrátane 

progenitorových mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré napomáha udržiavať 

v nediferencovanom stave [135]. Úlohu má aj pri indukcii angiogenézy [136]. IGF-1 

má v organizme ako endokrinnú tak aj parakrinnú úlohu. IGF-1 pôsobí ako mitogén a 

faktor stimulujúci prežívanie. IGF-1 stimuluje diferenciáciu buniek mezenchymálneho 

[137-138], nervového [139] a epiteliálneho pôvodu. PDGF je hlavným mitogénom 

buniek mezenchymálneho pôvodu [140]. V trombocytoch sa vyskytuje v troch 

izoformách označovaných ako PDGF-AA, PDGF-BB a PDGF-AB. Terapeutický 

potenciál PDGF spočíva v jeho význame pri hojení rán, stimulácii syntézy ECM a 

chemotaktickom navodení migrácie MSC do miest poškodenia [140-141]. VEGF je 

hlavným proangiogénnym faktorom trombocytov. VEGF pôsobí na endoteliálne 

bunky ako mitogén, zvyšuje ich migráciu a prežívanie [142]. SDF-1a má pozitívne 

chemotaktické účinky na mezenchymálne a endoteliálne progenitorové bunky [143-

144]. Antiangiogénnym proteínom zastúpeným v alfa granulách je trombospondín-1, 

ktorý pôsobí inhibične na proliferáciu endoteliálnych buniek [145]. Ďalšími 

antiangiogénnymi proteínmi sú endostatín a angiostatín [130]. 

Alfa granule obsahujú aj veľké množstvo prozápalových a imunitu 

modulujúcich chemokínov. Medzi najznámejšie patria IL-8, CLXL-4, RANTES, CLXL7 

a od neho odvodené CTAP-III, β-tromboglobulín a NAP-2 [146]. CXCL-4 a CXCL-7 

sú najpočetnejšie. Stimulujú degranuláciu neutrofilov a dozrievanie monocytov na 

makrofágy [147].  Nezanedbateľnou funkciou chemokínov z alfa granúl je 

antimikrobiálna odpoveď. Skrátením CTAP-III a NAP-2 vznikajú mikrobicídne peptidy 

so zisteným in vitro efektom proti niektorým kmeňom Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus a Cryptococcus neoformans [148]. Alfa granule obsahujú 

zložky komplementu, čím prispievajú k antimikrobiálnej ochrane organizmu [130]. 

 Adhezívne molekuly hrajú významnú úlohu pri adhézii a agregácii 

trombocytov. Fibrinogén je prekurzorom fibrínu, ktorý sa uplatňuje v konečných 

krokoch navodenia hemostázy. V trombocytoch sa nachádza fibrinogén 

syntetizovaný v megakaryocytoch, dochádza však aj k jeho vychytávaniu z krvnej 

plazmy [149] . vWF je glykoproteín, ktorý sa v alfa granulách trombocytov nachádza 

v multimérnej forme a jeho úlohou je sprostredkovanie adhézie trombocytov na steny 

poškodených ciev a vychytávanie ďalších trombocytov z krvného riečiska [150]. 

Fibronektín je proteín ECM, ktorý obsahuje veľké množstvo rôznych väzobných 
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motívov, sprostredkováva interakciu medzi komponentmi ECM a má úlohu pri adhézii 

buniek [151]. Alfa granule obsahujú aj vitronektín a osteonektín [152]. Periférna 

membrána trombocytov obsahuje značné množstvo receptorov s úlohou pri 

sprostredkovaní interakcie s ECM a bunkami. Membrána alfa granúl kopíruje 

proteínovým zložením plazmatickú membránu, čo ukazuje na čiastočne endocytický 

pôvod alfa granúl. Medzi najpočetnejšie proteíny patria integríny (αIIb, α6, β3) a 

imunoglobulínové receptory (GP VI, PECAM, GP Ib-IX-V). Obsahuje aj molekuly 

typické pre alfa granule. Najznámejšou je transmembránový glykoproteín P-selektín, 

ktorý sa viaže na karbohydrátové ligandy na povrchu leukocytov a endoteliálnych 

buniek [153]. Alfa granule obsahujú popri vyššie zmienených látkach aj doštičkové 

faktory V a VIII zúčastňujúce sa hemostázy a mnohé ďalšie molekuly. 

 

Rastové 

faktory Cytokíny 

Adhezívne 

molekuly 

Proteíny regulujúce 

hemostázu 

Membránové 

proteíny Ďalšie 

PDGF CXCL4 Fibrinogén Doštičkový faktor V CD9 IgG 

TGF-β RANTES Fibronektín Doštičkový faktor VIII Integrín β3 Albumín 

IGF-I IL-8 Vitronektín Multimerín Integrín aIIb α1-antitrypsín 

FGF-2 MIP-1α Osteonektín α2-makroglobulín GP Ib Gas6 

VEGF CCL7 vWF α2-antiplazmín GP IX Kininogén 

EGF CXCL1 P-selektín Plasminogén GP V Endostatín 

HGF PF4 Trombospondín  PECAM Angiostatín 

SDF-1a      

Tab. 10: Proteíny alfa granúl. Alfa granule obsahujú široké spektrum proteínov zahrňujúcich rastové 

faktory, cytokíny, adhezívne molekuly, koagulačné látky a ďalšie. Tabuľka vytvorená podľa [154]. 

Alfa granule sú ohraničené periférnou membránou a na jej vnútornej strane sa 

nachádzajú tubulárne štruktúry tvorené multimérnym vWF. V strednej časti sa 

nachádza elektróndenzná oblasť tvorená agregátmi rastových faktorov, chemokínov 

a ďalších trombocytárnych proteínov [131]. Štruktúra alfa granúl je jedným z 

ich identifikačných znakov. Ďalšími identifikačnými znakmi sú molekulárne markre, 

z ktorých najznámejší je proteín plazmatickej membrány P-selektín [130].  
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2.2.2.2 Delta a lambda granule 

Druhým typom sekrečných granúl trombocytov sú delta granule, ktoré hrajú 

zásadnú úlohu pre aktiváciu ďalších trombocytov v mieste poškodenia. Delta granule 

sú menej početné ako alfa granule (3-9 granúl na jeden trombocyt) a na elektrón 

mikroskopických snímkach sa javia elektróndenznejšie. V plazmatickej membráne 

obsahujú lyzozomálne proteíny (LAMP2, LAMP3) a majú mierne kyslejšie pH [155]. 

Delta granule obsahujú látky aktivujúce trombocyty. ADP, ATP tvoria  nemetabolickú 

frakciu a majú úlohu pri aktivácii trombocytov prostredníctvom purigénnych 

receptorov. Serotonín, spôsobuje aktiváciu trombocytov prostredníctvom 5HT2 

receptorov a vazokonstrikciu ciev v okolí poškodenia [156]. Histamín z delta granúl 

má úlohu v prozápalovej odpovedi [157]. Delta granule obsahujú vysokú 

koncentráciu vápniku, ktorý má funkciu hlavne v stabilizácii ADP, ATP a serotonínu.  

Posledným typom sekrečných granúl sú lambda granule. Plnia funkciu 

lyzozómov v trombocytoch a obsahujú kyslé hydrolázy, katepsín D, katepsín E a 

ďalšie proteíny [156]. V ich plazmatickej membráne sa nachádzajú molekuly LAMP2, 

LAMP3, LAMP4, ktoré sú využívané ako markerové molekuly. 

2.2.2.3 Biogenéza sekrečných granúl 

Proces tvorby sekrečných granúl je komplexný proces. Vývoj všetkých troch 

typov granúl je prepojený, čoho dôkazom je minoritné aberantné zastúpenie 

markerových molekúl, napríklad P-selektín sa vyskytuje aj na delta granulách [158-

160]. Vývoj sekrečných granúl začína v megakaryocytoch. Megakaryocyty obsahujú 

iba malý počet alfa granúl, ale obsahujú veľké množstvo prechodných organel 

nazývaných ako multivezikulárne telieska. Multivezikulárne telieska (MVB) majú 

zásadnú úlohu ako hlavné triediace organely pri vývoji sekrečných granúl [160]. Boli 

popísané multivezikulárne telieska dvoch typov. MVB1 obsahujú iba proteíny alfa 

granúl a splývajú s endozómami pochádzajúcimi z plazmatickej membrány. MVB2 

obsahujú markerovú molekulu delta a lambda granúl LAMP3 a proteíny alfa granúl. 

V súčasnosti existujú dva modely popisujúce vzťahy medzi MVB a príslušnými 

granulami [156]. Podľa prvého modelu sú z trans-Golgiho aparátu odškrcované 

priamo MVB a jednotlivé granule. Úlohou MVB je hlavne triedenie proteínov 

z plazmatickej membrány a novo syntetizovaných proteínov. Druhý model popisuje, 

že z trans-Golgiho aparátu sú odškrcované iba MVB. Ostatné typy granúl sú od MVB 
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odvodené a príslušné proteíny sú do nich selektívne triedené. Procesu tvorby 

sekrečných granúl sa zúčastňujú klatrínové a COPII vezikuly, adaptorové proteíny 

(AP1, AP2, AP3), monomérne GTPázy (podrodina Rab) a komplexy zúčastňujúce sa 

fúzie vezikulov (NSF proteíny, SNARE proteíny) [156].  

Alfa granule vznikajú pravdepodobne spôsobom popisovaným v oboch 

modeloch (Obr. 11), to znamená vznikajú čiastočne odškrcovaním z trans-Golgiho 

aparátu a čiastočne transportom z MVB, ktoré sú vlastne nematurovanou formou alfa 

granúl. Transport medzi trans-Golgiho aparátom a alfa granulami je sprostredkovaný 

klatrínom obalenými vezikulami a adaptorovými proteínmi AP1, AP2, AP3 [130]. 

Klatrínové vezikuly sprostredkovávajú aj transport medzi plazmatickou membránou a 

MVB, prípadne alfa granulami. Kinetické štúdie naznačujú, že endocytované proteíny 

sú usmernené najskôr do MVB1, z nich do MVB2 a nakoniec do alfa granúl [156, 

161]. Novo syntetizované cytoplazmatické proteíny sú do alfa granúl usmernené 

signálnou sekvenciou. Pre transport chemokínov, ako doštičkový faktor IV 

a RANTES, je potrebná sekvencia štyroch aminokyselinových zvyškov tvoriacich 

hydrofilnú slučku [162]. Smerovanie proteínov z Golgiho aparátu do alfa granúl je 

ovplyvnené väzbou na glykózaminoglykany. PDGF sa viaže na glykózaminoglykan 

serglycín a v prípade absencie serglycínu nedochádza k správnemu triedeniu PDGF 

[163]. Ďalším mechanizmom ovplyvňujúcim smerovanie veľkých proteínových 

komplexov, ako je vWF, do alfa granúl je agregácia monomérov [164]. Maturácia alfa 

granúl pokračuje aj v cirkulujúcich trombocytoch a to najmä prostredníctvom 

obohacovania o endocytované proteíny. Proteíny sú endocytované rôznymi 

mechanizmami [130]. Prvým je receptorom sprostredkovaná endocytóza, ako sa deje 

v prípade vychytávania fibrinogénu z plazmy pomocou integrínu αIIβ3. Koagulačný 

faktor V je endocytovaný pomocou dvoch receptorov. Počiatočné naviazanie na 

špecifický receptor je nasledované väzbou nízkoafinitného receptoru, ktorý 

napomáha tvorbe klatrínových vezikulov. Plazmatické proteíny ako imunoglobulíny a 

albumíny sú endocytované pomocou pinocytózy.  

Významnú zmenu v náhľade na biológiu alfa granúl prinieslo zistenie, že 

z hľadiska obsahu proteínov sa nejedná o homogénnu populáciu [165]. Jednotlivé 

subpopulácie sú pri aktivácii uvoľňované iným mechanizmom a ako odpoveď na 

rôzne signály. Jedným z najväčších paradoxov hypotézy o homogénnej populácii 

bola prítomnosť proangiogénnych faktorov a antiangiogénnych faktorov v alfa 
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granulách. Pomocou imunofluorescenčného farbenia a konfokálnej mikroskopie 

Italiano et al. [165] zistil lokalizáciu proangiogénnych faktorov do jednej populácie, 

kým antiangiogénne faktory boli lokalizované v inej populácii. Ďalším príkladom je 

rozdielna lokalizácia fibrinogénu a vWF [166].  

 

 

Obr. 11: Model vzniku alfa granúl. V súčasnosti existujú 3 cesty vedúce k vniku alfa granúl. (A) Vznik 

alfa granúl cez MVB. Vačky s proteínmi alfa granúl sa odškrcujú od trans-Golgiho aparátu a fúzujú 

s MVB1, ktoré dozrievajú cez MVB-2 až na alfa granule. (B) Priama cesta vzniku alfa granúl fúziou 

vezikulov z trans-Golgiho aparátu. (C) Obohacovanie obsahu alfa granúl o plazmatické proteíny sa 

deje cestou endocytózy a fúzie endozómov s MVB1 alebo alfa granulami. Schéma prevzatá z [130]. 

Biogenéza delta a lambda granúl je menej preskúmaná. Delta granule sa 

objavujú vo vývoji megakaryocytov spoločne s alfa granulami, rozdielom je, že delta 

granule obsahujú podstatne menej proteínov. V neskorších fázach vývoja dochádza 

k transportu malých molekúl do vznikajúcich granúl [156]. Lambda granule vnikajú 
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pravdepodobne vývojom z MVB a kinetika ich uvoľňovania in vivo je pomerne 

nejasná [156]. 

2.2.3 Fyziológia trombocytov 

 

Trombocyty vykonávajú svoju biologickú úlohu hlavne uvoľnením obsahu 

svojich sekrečných granúl. Jedná sa o komplexný a prísne regulovaný proces, 

ktorého deregulácia môže spôsobiť patologické stavy ohrozujúce život organizmu. 

Proces sa môže rozdeliť na adhéziu, aktiváciu, sekréciu a agregáciu trombocytov.  

Adhézia cirkulujúcich trombocytov na steny poškodených ciev je 

sprostredkovaná väzbou komponentov ECM. V prípade poškodenia steny cievy 

dochádza k odkrytiu kolagénovej vrstvy s vWF umiestnenej pod endoteliálnymi 

bunkami. Pri nízkom šmykovom napätí trombocyty interagujú s kolagénovou vrstvou 

pomocou GP Ia/IIa (integrín α2β1). Pri vysokom šmykovom napätí dochádza 

k interakcii s vWF prostredníctvom glykoproteínového komplexu Ib/IX/V [167-168]. 

Väzba na tieto komponenty vedie k spomaleniu trombocytov a ich postupnému 

zachyteniu, čo umožňuje ďalšie interakcie s receptormi. 

Fyziologicky dochádza po adhézii trombocytu na kolagénovú vrstvu ku 

kolagénom sprostredkovanej aktivácii. Molekulárnym mechanizmom je väzba nízko 

afinitného kolagénového receptoru GP VI, ktorý sprostredkováva aktiváciu. Vo 

vysokých koncentráciách vedie kolagén k aktivácii, a to prostredníctvom aktivácie 

PLCγ2 spôsobujúcej zvýšenie intracelulárnej hladiny Ca2+ a aktiváciu PKC. Pri 

nižších koncentráciách kolagénu je signál zosilnený produkciou tromboxanu A2 

[169].  

Biochemické zmeny v trombocyte vedú k uvoľneniu obsahu sekrečných 

granúl. Pri sekrécii trombocytov má významnú úlohu otvorený kanálikovitý systém, 

ktorý je tvorený tubulárnymi vchlípeninami plazmatickej membrány [170-171]. 

Sekrécia prebieha mechanizmom fúzie granúl s otvoreným kanálikovitým systémom, 

medzi sebou, a s plazmatickou membránou. Dochádza k uvoľneniu obsahu a zmene 

morfológie trombocytu [170]. Molekulárny mechanizmus je principiálne obdobný ako 

pri fúzii granúl u neurónov a granulocytov. Hlavnú úlohu pri tomto procese hrajú 

SNARE proteíny, NSF komplex a malé GTPázy. Uvoľnenie alfa a delta granúl je 
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riadené rozdielnymi exocytickými komplexmi a vykazuje rôznu citlivosť na stimuláciu 

agonistami [172].  

Uvoľnenie obsahu alfa a delta granúl vedie k pozitívne spätnoväzobnému 

efektu na aktiváciu trombocytov a ich agregáciu v mieste poškodenia. Aktivácia 

ďalších trombocytov prebieha viacerými dráhami. Trombín je serínová proteáza 

aktivovaná pri hemostatickej kaskáde a popri štiepení fibrinogénu a tvorbe fibrínovej 

zátky má úlohu pri aktivácii ďalších trombocytov prostredníctvom PAR receptorov. 

Jedná sa o skupinu receptorov spriahnutých s G proteínmi a rôznou afinitou 

k trombínu [173]. PAR1 je zodpovedný za aktiváciu trombocytov pri nízkych 

koncentráciách trombínu. PAR4 pomáha jeho činnosti pri vysokých koncentráciách 

enzýmu. Nesmierne zaujímavým zistením je, že uvoľňovanie jednotlivých 

subpopulácií alfa granúl je riadené rôznymi mechanizmami. Stimulácia pomocou 

agonistu PAR4 receptoru viedla k uvoľneniu antiangiogénnych alfa granúl, naopak 

stimulácia pomocou agonistu PAR1 receptoru viedla k uvoľneniu proangiogénnych 

alfa granúl [165]. Tieto zistenia môžu mať veľký terapeutický potenciál. Agonistami 

aktivácie trombocytov sú aj látky uvoľnené z delta granúl. ADP pôsobí 

prostredníctvom purigénnych receptorov, ktoré buď inhibujú aktivitu adenylcyklázy 

(P2Y12), aktivujú PLC a vtok Ca2+ (P2Y1) alebo stimulujú priamo vtok Ca2+ (P2X1) 

[174]. Ďalšími dráhami aktivujúcimi trombocyty sú autokrinná tromboxánová dráha 

[175] a aktivácia serotonínom. Agregácia trombocytov je založená na adhézii 

prostredníctvom vWF a glykoproteínového komplexu Ib/IX/V [167-168]. V neskorších 

štádiách tvorby fibrínovej zátky dochádza k agregácii trombocytov väzbou na fibrín 

pomocou integrínu αIIbβ3 [174].  

 Aktivované trombocyty plnia svoje biologické funkcie. Jedná sa o navodenie 

zrážania krvi a pomoc pri hojení rán. Zrážanie krvi (hemostáza) je komplexný proces 

založený na riadenej proteolýze vedúcej k štiepeniu rozpustného fibrinogénu na 

nerozpustný fibrín pomocou trombínu a vzniku fibrínovej zátky [176]. Pomoc pri 

hojení rán je sprostredkovaná obsahom bioaktívnych látok navodzujúcich 

proliferáciu, diferenciáciu a zmeny aktivity mnohých typov buniek [177]. Schopnosť 

napomáhať hojeniu rán predurčuje využitie trombocytov v medicínskych aplikáciách.  
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2.2.4 Preparáty z trombocytov 

 

Trombocytárne preparáty si vďaka svojmu vysokému obsahu rastových 

faktorov, antimikrobiálnemu účinku a možnosti autológneho použitia nachádzajú 

stále širšie uplatnenie v medicínskych aplikáciách [178]. Preparáty odvodené od 

trombocytov boli pôvodne určené na transfúznu liečbu nízkych počtov trombocytov, 

ktoré viedli k poruchám zrážania krvi. Boli nazvané ako plazma obohatená 

o trombocyty (PRP) [179]. Jedná sa o krvný derivát kde je v malom objeme krvnej 

plazmy resuspendované veľké množstvo trombocytov.  

Prvým krokom pri väčšine metód prípravy je aseptický odber krvi a jej 

ošetrenie antikoagulantom. Množstvo odobratej krvi závisí na použitej metóde 

prípravy trombocytárnych preparátov. Existujú dve klasické centrifugačné metódy 

prípravy PRP. Prvá metóda je založená na centrifugácii pri nižších otáčkach (200 x g, 

30 min), pri ktorej dôjde k oddeleniu časti plazmy s trombocytmi od erytrocytov a 

leukocytov, ktoré sedimentujú. Supernatant je následne centrifugovaný pri vysokej 

rýchlosti (2000 x g, 15 min), čím dôjde k sedimentácii trombocytov na dno skúmavky. 

Následným odobratím plazmy ochudobnenej o trombocyty (PPP) a resuspendácii 

peletu trombocytov v zodpovedajúcom objeme plazmy získavame PRP [50, 51]. Pri 

druhej metóde je najskôr krv centrifugovaná pri vyššej rýchlosti (2860 x g, 6 min), čím 

dôjde k oddeleniu PPP od vrstvy erytrocytov a tzv. buffy-coat frakcie, ktorá je tvorená 

zmesou trombocytov a leukocytov. Následne odobraná buffy-coat frakcia je 

resuspendovaná a centrifugovaná pri nižšej rýchlosti (153 x g, 12 min). Týmto 

spôsobom získame priamo PRP a sediment erytrocytov a leukocytov [53]. 

S rozvojom aplikácií založených na schopnosti trombocytov napomáhať hojeniu rán 

dochádzalo k rôznym modifikáciám techník pre prípravu trombocytárnych preparátov, 

ktoré sa v mnohých vlastnostiach značne líšia.  

Plazma obohatená o trombocyty bez obsahu leukocytov (P-PRP) je 

preparátom odvodeným priamo od derivátov používaných v transfúznej medicíne. 

Vylepšenie klasického protokolu predstavuje príprava preparátov nazvaných PRGF 

[180]. Metóda spočíva vo viackrokovej centrifugácii odobranej krvi, ktorá sa rozdelí 

na frakcie PPP, buffy-coat, leukocyty a červené krvinky. Ako produkt sa využíva 

opatrne odobraná buffy-coat frakcia, ktorá je viacnásobnou centrifugáciou postupne 
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ochudobnená o leukocyty [180]. Nevýhodou metódy je nízka výťažnosť 

a reproducibilita. Príkladom automatizovaných systémov využívajúcich jednokrokovú 

centrifugáciu je zariadenie Vivostat so špeciálnymi centrifugačnými kyvetami [181]. 

Aferézne zariadenia sú založené na selektívnom oddelení trombocytov od ostatných 

krvných buniek pomocou selektívnych filtrov [178]. 

Metódy prípravy plazmy obohatenej o trombocyty s obsahom leukocytov (L-

PRP) mali za ciel znížiť náročnosť prípravy. Využíva dve vysokorýchlostné 

centrifugácie, kde pri prvej rýchlej centrifugácii dochádza k rozdeleniu na PPP, buffy-

coat frakciu a erytrocyty. Erytrocyty sú odstránené a pri druhej centrifugácii dochádza 

k odobratiu PPP a koncentrácii trombocytov. Pri metóde nedochádza k očisteniu od 

leukocytov a plazmatických bielkovín, čo môže ovplyvniť účinok produktu. Komerčne 

zavedenými systémami na tomto princípe sú Curasan, PCCS, Regen a Plateltex 

[182].  

Zaujímavými trombocytárnymi derivátmi, ktoré zatiaľ nie sú využívané pre 

účely tkanivového inžinierstva sú izoláty alfa granúl. Metódy izolácie alfa granúl boli 

vyvinuté z dôvodu ich molekulárne biologickej a biochemickej charakterizácie. 

Klasickým spôsobom izolácie alfa granúl je izokinetická centrifugácia 

v sacharózovom gradiente [183]. Pri tejto metóde dochádza k subfrakcionácii 

trombocytárnych organel na základe ich rozdielnych sedimentačných konštánt v 

sacharózovom gradiente. Smerom od dna sú postupne usporiadané frakcie 

zodpovedajúce lambda granulám, alfa granulám, delta granulám a cytoplazmatickým 

proteínom. Výhodou metódy je jednoduchosť, relatívna šetrnosť voči izolovanému 

vzorku a nízka cena. Nedávno bola popísaná metóda založená na izolácii pomocou 

špecifických protilátok a následnej afinitnej chromatografii s využitím magnetických 

častíc [184]. Metóda je vhodná predovšetkým na izoláciu membrán sekrečných 

granúl. Hlavnou nevýhodou je nedostupnosť špecifických protilátok voči 

cytoplazmatickej časti P-selektínu a celkovo nízka výťažnosť systému. Napriek tomu 

je metóda zaujímavou alternatívou pre technologicky menej náročne vybavené 

laboratóriá.  

Hlavnými problémami pri používaní trombocytárnych preparátov je vysoká 

rýchlosť odplavenia trombocytov z miesta implantácie a ich krátkodobý pozitívny 

vplyv na regeneráciu tkaniva. Z tohto dôvodu je potrebné použitie vyšších množstiev 
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trombocytov, ktoré môžu viesť k rizikám spojeným s vysokými dávkami rastových 

faktorov. Významným pokrokom pri využívaní trombocytárnych preparátov je 

kombinácia s biomateriálmi, ktoré umožňujú zlepšiť nedostatky trombocytárnych 

preparátov. Príkladmi nosičov využívanými s trombocytárnymi preparátmi sú 

decelularizovaná kostná matrix [185], fibrínové gély [186], hydrogély na báze alginátu 

a hydrogély z kationickej želatíny [187].  

Pokusy v podmienkach in vitro demonštrujú schopnosť stimulovať proliferáciu 

osteoblastov [188-189], fibroblastov [190-191] , tenocytov [191] a chondrocytov [192]. 

Základy in vitro účinkov trombocytárnych derivátov vychádzajú zo synergického 

pôsobenia sekretovaných rastových faktorov ako PDGF, FGF-2, TGF-β, IGF-I a 

EGF. Dôkazom tohto tvrdenia je zvýšená proliferácia buniek po pridaní 

trombocytárnych preparátov v porovnaní s pridaním rovnakého množstva 

mitogénnych faktorov ako PDGF a TGF-β [193]. Nezanedbateľný význam má dóza 

rastových faktorov, najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri mierne vyšších ako 

fyziologických koncentráciách trombocytov (2,5x viac ako v krvi) [194]. Existujú však 

aj štúdie, ktoré nepozorovali pozitívny vplyv na proliferáciu [195]. Tieto výsledky 

môžu vychádzať zo značnej heterogenity v používaných postupoch prípravy 

trombocytárnych preparátov a tým rozdielneho obsahu rastových faktorov, miery 

poškodenia trombocytov a obsahu leukocytov.  
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3. Materiál a metódy 

3. 1 Materiál a prístroje 
 

V Tab. 12 je uvedený zoznam používaných chemikálií. Zoznam obsahuje 

názov chemikálie, katalógové číslo, výrobcu a krajinu pôvodu. 

Látka Produkt Výrobca Krajina 

PCL MW 40 000 WAKO Nemecko 

PVA Sloviol NCHZ Slovensko 

Sacharóza S9378 Sigma Aldrich Nemecko 

Glukóza 49140-2 Penta ČR 

Etanol 02850-1 Penta ČR 

Chloroform 67-66-3 Penta ČR 

DMSO D4540 Sigma Aldrich Nemecko 

Paraformaldehyd 158127 Sigma Aldrich Nemecko 

H2SO4 7664-93-9 Penta ČR 

HCl 37% 7647-01-0 Penta ČR 

NaOH 1310-73-2 Penta ČR 

NaCl 7647-14-5 Penta ČR 

KCl 67-66-3 Penta ČR 

Na2HPO4 10028-24-7 Penta ČR 

NaH2PO4 18996-35-5 Penta ČR 

K2HPO4 16788-57-1 Penta ČR 

HEPES A3724 Applichem Nemecko 

Kyselina perchlorová 77230 Sigma Aldrich Nemecko 

Molybdenan amónny 277908 Sigma Aldrich Nemecko 

Triton X-100 T8787 Sigma Aldrich Nemecko 

Tween 20 63158 Sigma Aldrich Nemecko 

L-α-fosfatidylcholín  840051C Avanty polar lipids USA 

BSA A7030 Sigma Aldrich Nemecko 

Kolagenáza 17455 SERVA Nemecko 

IMDM I3390 Sigma Aldrich Nemecko 

FBS A11-102 PAA Rakúsko 

Penicilín, Streptomycín P11-010 PAA Rakúsko 

Dexametazón D8893 Sigma Aldrich Nemecko 

Kyselina askorbová A8960 Sigma Aldrich Nemecko 

ITS 51500-056 Gibco USA 

L-glutamín M11-004 PAA Rakúsko 

Trypsín-EDTA L11-659 PAA Rakúsko 
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Látka Produkt Výrobca Krajina 

Tris T1503 Sigma Aldrich Nemecko 

MTT 88417 Sigma Aldrich Nemecko 

DMF D4551 Sigma Aldrich Nemecko 

SDS L3771 Sigma Aldrich Nemecko 

HRP P8250 Sigma Aldrich Nemecko 

Fluoresceín 46955 Sigma Aldrich Nemecko 

Rhodamín B 83689 Sigma Aldrich Nemecko 

DiOC6 52303 Enzo Nemecko 

Propidium iodid 81845 Sigma Aldrich Nemecko 

CFSE C1157 Invitrogen USA 

Faloidín-TRITC P1951 Sigma Aldrich Nemecko 

anti-P-selektín-IgG, FITC ab73972 Abcam USA 

anti-P-selektín-IgG 450-C100 Exbio ČR 

anti-mouse-IgG s HRP W4021 Promega USA 

TMB substrát, Western Blot W4121 Promega USA 

TMB substrát, ELISA T8665 Sigma Aldrich Nemecko 

Bradford Quick Start 424-6723 BioRad USA 

ELISA DuoSet TGF-β1 DY240 RnD Systems USA 

Streptavidin-HRP, ELISA DY998 RnD Systems USA 

Nitrocelulózová membrána BA85 Whatman Anglicko 

Sephacryl HR-500 17-0613-10 GE Healthcare Anglicko 

Sephadex G-25 17-0032-01 GE Healthcare Anglicko 

Tab. 12: Zoznam použitých chemikálii.  

V Tab. 13 je uvedený zoznam používaných prístrojov.  

Prístroj Produkt Výrobca Krajina 

Centrifúga NF800R Nüve Turecko 

Ultracentrifúga Optima L-90K Beckman- Coultier USA 

Analytické váhy T5939 Kern Nemecko 

Laboratórna trepačka Rotamax 120 Heidolph Nemecko 

Extrúder Mini Extrúder Avanti polar lipids USA 

Sonikátor 250 Branson Anglicko 

CO2 inkubátor MCO-17AI Sanyo Japonsko 

Laminárny box MSC 12 Thermo scientific USA 

ELISA reader Synergy 2 Biotek USA 

Spektrofotometer PMQ 11 Zeiss Nemecko 

KryoSEM Jeol 7401-FE Jeol Japonsko 

Kryokomora ALTO 2500 Gatan USA 

SEM Aquasem Tescan CR 

Pokovovacie zariadenie Polaron Quorum Anglicko 

Konfokálny mikroskop LSM 5 DUO Leica Nemecko 

Tab. 13: Zoznam laboratórnych prístrojov. 
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3.2 Metódy 

3.2.1 Príprava nanovlákenných nosičov z tyčovej elektródy 

 

Zariadenie na elektrostatické zvlákňovanie pozostávalo zo zdroja vysokého 

napätia, zvlákňovacej elektródy a neštruktúrovaného kolektoru (Obr. 14). 

Zvlákňovacia elektróda bola tyčového tvaru a zvlákňovanie prebiehalo z hladiny.  

 

Obr. 14: Schéma zariadenia pre elektrostatické zvlákňovanie z hladiny. Zariadenie sa skladá z kladne 

nabitej tyčovej elektródy, záporne nabitého kolektoru a zdroja vysokého napätia. 

Nanovlákenné nosiče boli pripravené metódou elektrostatického zvlákňovania 

z 10 % PCL. Zvlákňovacie napätie bolo -25 kV, +25 kV a vzdialenosť medzi 

elektródami bola 12 cm. Výsledné nanovlákna boli zachytávané na podkladovú 

textíliu. 

3.2.2 Príprava nanovlákenných nosičov z koaxiálnej elektródy 

 

Zariadenie pre koaxiálne elektrostatické zvlákňovanie pozostávalo zo zdroja 

vysokého napätia, koaxiálnej zvlákňovacej elektródy a neštruktúrovaného kolektoru 

(Obr. 15). Koaxiálna elektróda pozostávala z dvoch koaxiálne umiestnených kapilár a 

polymérne roztoky boli dávkované pomocou dvoch striekačiek s fixným pomerom 
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prietoku. Zvlákňovacie napätie bolo zvolené podľa aktuálnych podmienok, vzorky boli 

najčastejšie zvláknené pri napätí -25 kV, +25 kV a vzdialenosti elektród 12 cm. 

 

Obr. 15: Schéma zariadenia na koaxiálne elektrostatické zvlákňovanie. Zariadenie pozostáva zo 

zvlákňovacej elektródy privádzajúcej polymérne roztoky A a B, kolektoru a zdroja napätia. 

Nosiče na overenie koaxiálnej morfológie vláken pozostávali z obalu z 10 % 

PCL s prídavkom rhodamínu B (1 mg / ml) a jadro bolo tvorené 5% PVA s FITC-

dextranom (2 mg / ml).  

Nanovlákenné nosiče s inkorporovanými lipozómami boli pripravené z 10 % 

PCL ako obalového polyméru. Jadrový roztok pozostával z roztoku TBS (50 mM Tris, 

150 mM NaCl, pH= 7,8) a lipozómov (25 mg / ml) alebo z 5% PVA a lipozómov (25 

mg / ml). Lipozómy (25 mg / ml) obsahovali enkapsulovaný fluoresceín (25 mg / ml) 

alebo FITC-dextran (5mg / ml). Jadro kontrolných vzorkov pozostávalo z TBS alebo 

5% PVA s fluoresceínom (25 mg / ml).  

Systémy prenášajúce HRP boli vytvorené z 12 % PVA ako obalu. Jadrový 

polymér bol tvorený z 5 % PVA s lipozómami (25 mg) s enkapsulovanou HRP 

(vzorka K-LIP, koncentrácia HRP 888 μg / ml) alebo z 5 % PVA s HRP bez 

lipozómov (vzorka K-HRP, koncentrácia HRP 2 mg / ml).  
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3.2.3 Príprava nanovlákenných nosičov zvlákňovaním z blendu 

 

Nanovlákna boli pripravené zvlákňovaním z hladiny za použitia elektródy a 

zodpovedajúceho zvlákňovacieho systému. 12 % PVA bolo zmiešané s roztokom 

obsahujúcim lipozómy s enkapsulovanou HRP (vzorka B-LIP, koncentrácia HRP v 12 

% PVA 253 μg / ml) alebo roztokom HRP bez lipozómov (vzorka B-HRP, 

koncentrácia HRP v 12 % PVA 271 μg / ml). Pre vizualizáciu lipozómov boli 

pripravené vzorky s lipozómami s enkapsulovaným roztokom FITC-dextranu (2mg / 

ml).  

3.2.4 Príprava očistených frakcií trombocytov 

 

 Plazma obohatená o trombocyty bola získaná z Fakultného transfúzneho 

oddelenia Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Čisté frakcie trombocytov boli 

pripravené podľa Baenzigera [196]. PRP bola centrifugovaná pri vysokých otáčkach 

(2250 x g, 15 min), čím dochádzalo k sedimentácii trombocytov a oddeleniu PPP. 

Pelet trombocytov bol resuspendovaný v premývacom pufry (0,113 M NaCl; 4,3 mM 

Na2HPO4; 4,3 mM K2HPO4;  24,4 mM NaH2PO4; 5,5 mM glukóza, pH= 6,5). 

Kontaminujúce leukocyty a erytrocyty boli odstránené centrifugáciou pri nízkych 

otáčkach (120 x g, 7 min). Supernatant obsahujúci trombocyty bol odobraný, 

trombocyty boli sedimentované pomocou vysokorýchlostnej centrifugácie. Pelet 

trombocytov bol resuspendovaný v 40ml resuspendačného pufru (0,109 M NaCl; 4,3 

mM K2HPO4; 16 mM Na2HPO4; 8,3 mM NaH2PO4 a 5,5 mM glukóza, pH= 7,5). 

Všetky kroky boli vykonané v sterilných podmienkach. Čisté frakcie trombocytov boli 

uskladnené pri 22 °C na laboratórnej trepačke. 

3.2.5 Príprava nanovlákenného nosiča s adherovanými trombocytmi 

 

Nosič z 10 % PCL pripravený elektrostatickým zvlákňovaním bol rozdelený na 

kruhové vzorky s priemerom 6mm. Vzorky boli sterilizované v 70 % etanole po dobu 

30 min a 3 krát premyté v PBS (10 mM Na2PO4; 150 mM NaCl; 2 mM KCl; 2 mM 

KH2PO4, pH 7,4). Trombocyty (380 × 106 trombocytov/ml) boli adherované na 
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nanovlákenné vzorky po dobu 14 hod (PCL14) alebo 2 hod (PCL2). Nosiče boli 2 

krát premyté v PBS a umiestnené do 96 jamkovej platničky. 

3.2.6  Izolácia alfa granúl 

 

Čisté frakcie trombocytov boli sonikované na ľade sonikátorom Branson (3 W, 

3 cykly, 1 min sonikácia, 1 min chladenie) a uskladnené pri -70 °C. Alfa granule boli 

izolované pomocou ultracentrifugácie v sacharózovom gradiente (30 – 50 %) na 

ultracentrifúge ptima L-90K (rotor SW32Ti, 175 000 x g, 12 hod, 4 °C). Gradient bol 

rozdelený na spodnú frakciu (ALF), strednú frakciu (FR1) a vrchnú frakciu (FR2). 

Frakcie boli zriedené pridaním sterilnej dH2O a centrifugované na ultracentrifúge 

Optima L-90K (rotor SW32Ti, 175 000 x g, 4 hod, 4 °C). Sediment po druhej 

ultracentrifugácii bol resuspendovaný v premývacom pufry a skladovaný pri teplote -

70 °C. Všetky kroky izolácie boli vykonané v sterilných podmienkach. 

3.2.7 Príprava nanovlákenného nosiča s alfa granulami 

 

Nanovlákenný nosič bol pripravený pomocou koaxiálneho elektrostatického 

zvlákňovania. Ako obalový polymér bol využitý 10 % PCL a ako jadrový polymér 5 % 

PVA s alfa granulami. Zvlákňovacie napätie bolo -23 kV, +22 kV a vzdialenosť 

elektród bola 12 cm. Nanovlákenný nosič bol pred nasadením buniek rozdelený na 

kruhové vzorky s priemerom 6 mm. Vzorky boli sterilizované v 70 % etanole po dobu 

30 min a 3 krát omyté v PBS. 

3.2.8 Príprava lipozómov 

 

Unilamelárne lipozómy boli pripravené zo sójového L-α-fosfatidylcholínu za 

použitia extrúdrovacej metódy [197]. 25 mg L-α-fosfatidylcholínu bolo rozpustených 

v 1 ml chloroformu. Suchý lipidový film bol vytvorený odparením rozpúšťadla 

pomocou prúdu plynného dusíku pri 4 °C. Lipidový film bol rozpustený v 

zodpovedajúcom objeme roztoku TBS s enkapsulovanými molekulami (napr. FITC-

dextran, HRP, fluorescein). Vzniknuté multilamelárne lipozómy boli extrúdrované cez 

polykarbonátové filtre s definovanou veľkosťou pórov (1 μm) za použitia extrúdru 

(Avanti Mini extruder). Lipozómy boli od neenkapsulovanej látky prečistené gélovou 
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filtráciou s využitím kolóny s médiom Sephacryl HR-500 (lipozómy s HRP a FITC-

dextranom) alebo Sephadex G-25 (lipozómy s fluoresceínom). 

3.2.9 Izolácia a kultivácia chondrocytov 

 

Chondrocyty boli izolované a kultivované podľa popísaných postupov [198] v 

spolupráci s Mgr. Radkou Jakubovou. Tenké prúžky hyalinnej chrupavky boli sterilne 

odobrané z femuru dospelého prasaťa a nastrihané na malé kúsky. Kúsky chrupavky 

sa cez noc (14 hod) rozvoľňovali v roztoku kolagenázy (0,9 mg / ml) pri 37 °C, 5 % 

CO2. Po uplynutí tejto doby boli bunky sedimentované pomocou centrifugácie (300 x 

g, 5 min) a nasadené do kultivačných fliaš. Chondrocyty boli kultivované v IMDM s 

prídavkom 10% FBS, antibiotík - penicilín (100 I.U. / ml) a streptomycín (100 µg / ml), 

400 mM L-glutamínom, 100 nM dexametazónom, 40 µg / ml kyselinou askorbovou a 

ITS. Bunky boli kultivované pri 37 °C v CO2 inkubátore (5 % CO2). Konfluentné 

kultúry chondrocytov boli pasážované pomocou roztoku trypsínu-EDTA. Chondrocyty 

boli nasadené na nanovlákenné vzorky a plastik v hustote 9 ×104 /cm2. 

3.2.10 MTT test 

 

Nanovlákenné nosiče boli pred MTT testom preložené do čistých jamiek 96 

jamkovej platničky. Do 150 μl média bolo pridaných 50μl MTT (1 mg / ml v PBS) 

a zmes bola inkubovaná 4 hod pri 37 °C. Nerozpustný formazan bol rozpustený 

pridaním 100 μl 50% DMF v 20 % SDS (pH 4,7). Absorbancia vzorkov bola 

stanovená pomocou zariadenia ELISA reader (Synergy 2) pri vlnovej dĺžke 570nm a 

referenčnej vlnovej dĺžke 690nm.  

3.2.11 Fluorescenčné značenie alfa granúl 

 

Alfa granule boli fluorescenčne značené pomocou CFSE (1,5 mg / ml 

v DMSO). K 1 ml roztoku alfa granúl (1 mg / ml) bolo pridaných 100 µl CFSE. Zmes 

bola inkubovaná 90 min pri izbovej teplote. Alfa granule boli od nenaviazaného 

fluorofóru oddelené pomocou filtrácie na kolóne s médiom Sephacryl HR-500.  
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Nosič bol zvláknený pomocou koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania 

s obalom z 10 % PCL a jadrom z 5 % PVA so značenými alfa granulami. 

Zvlákňovacie napätie bolo -25 kV, +25 kV a vzdialenosť elektród 12 cm. 

3.2.12 Konfokálna mikroskopia 

 

Adhézia buniek na nosič bola určená pomocou DiOC6 farbenia. Vzorky boli 

fixované v ľadovým metanolom (–20 ˚C) 10 min, inkubované s DiOC6 (0,1 - 1 μg / ml 

v PBS) 45 min a propidium iodidom (5 μg / ml v PBS) 10 min. Medzi jednotlivými 

krokmi boli vzorky premývané v PBS. Vzorky boli sledované pod konfokálnym 

mikroskopom Zeiss LSM 5 DUO (λ exc = 484 nm and λ em = 482 – 497 nm). Plochy, 

ktoré zaberali bunky boli určené pomocou softweru Ellipse.  

Adhézia trombocytov bola overená pomocou značenia aktínového cytoskeletu 

a značenia markra alfa granúl P-selektínu. Trombocyty boli fixované 4 % 

paraformaldehydom, permeabilizované 0,5 % Tritonom X - 100 a blokované 5 % 

BSA. Medzi jednotlivými krokmi boli trombocyty premývané v TBS (pH 7,8). Na 

farbenie aktínového skeletu bol použitý faloidín - TRITC (Sigma) a P-selektín bol 

detekovaný za použitia primárnej protílátky konjugovanej s FITC (AbCam). Vzorky 

boli inkubované s protilátkou a faloidínom 2 hod pri izbovej teplote. Značené 

trombocyty boli adherované na nanovlákna (2 hod, izbová teplota) a sledované pod 

konfokálnym mikroskopom Zeis LSM5 DUO (FITC λ exc = 488 nm and λ em = 516 nm, 

TRITC λ exc = 547 nm and λ em = 572 nm).  

Vzorky značené dvoma fluorofórmi pre určenie morfológie vláken boli 

vyhodnocované pomocou konfokálnej mikroskopie na mikroskope Zeiss LSM 5 DUO 

(FITC λex = 488nm, λem = 520 nm, Rhodamín B λex = 570nm, λem = 625 nm). 

Vzorky s inkorporovanými lipozómami s enkapsulovaným fluoresceinóm 

a kontrolné vzorky s fluoresceínom v jadrovom roztoku boli pozorované v suchom 

stave na laserovom konfokálnom mikroskope Zeiss LSM 5 DUO (FITC a fluoresceín 

λex = 488nm, λem = 516 nm).  

Nanovlákenné nosiče s inkorporovanými alfa granulami značenými pomocou 

CFSE, boli pozorované v suchom stave pod konfokálnym mikroskopom Leica LSM 5 

DUO (CFSE λ exc = 494 nm and λ em = 515 nm).  
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3.2.13 SEM 

 

Vzorky boli prichytené na mikroskopickú sieťku, pokovené zlatom na prístroji 

Polaron (hrúbka vrstvy 20-25nm) a pozorované na zariadení Aquasem pri napätí 

15kV. 

3.2.14 KryoSEM 

 

Vzorky na KryoSEM boli zmrazené v tekutom dusíku (-210 °C) a premiestnené 

do kryokomory na prípravu vzoriek (ALTO2500), kde boli lámané pri –140 °C. Voda 

zo vzorkov bola sublimovaná pri –95 °C 10 min a vzorky boli pokovené zlatom pri 

teplote –135 °C po dobu 60 s. Analýza prebehla na elektrónovom mikroskope Jeol 

7401-FE pri teplote –135 °C a zodpovedajúcom napätí (1 kV v GB-H móde a 3 kV v 

GB-L móde). 

3.2.15 Determinácia inkorporácie fosfolipidov 

 

Nanovlákenná vrstva bola rozdelená na 9 vzoriek, ktoré boli odvážené, 

umiestnené do skúmaviek s 0,3 ml 70 % kyseliny perchlorovej a inkubované pri 180 

°C 60 min. Vzniknuté metafosfáty boli premenené na ortofosfáty pridaním 2 ml dH2O. 

Následne bolo pridaných 0,25 ml 2.5 % molybdenátu amónneho  a 0,25 ml 10% 

kyseliny askorbovej. Po dôkladnom premiešaní boli vzorky inkubované vo vriacom 

vodnom kúpeli 5 min. Absorbancia bola po 5 min ochladzovania meraná pri vlnovej 

dĺžke 820 nm na spektrofotomeri Zeiss PMQ 11. Všetky vzorky, vrátane štandardov a 

slepých vzorkov, boli merané v paralelách. 

3.2.16 Stanovenie enzymatickej aktivity HRP  

 

Metódou koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania boli pripravené vzorky s 

lipozómami s enkapsulovanou HRP (K-LIP) a HRP bez lipozómov (K-HRP). Metódou 

zvlákňovania z blendu boli pripravené nosiče s lipozómami s enkapsulovanou HRP 

(B-LIP) a HRP bez lipozómov (B-HRP). Vzorky boli po zvláknení rozdelené, 

odvážené, rozpustené v 5ml dH2O a inkubované cez noc pri 4°C.  
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Celková koncentrácia proteínu bola stanovená Bradfordovou metódou 

(Bradford QuickStart). Ku 100 μl vzorky bolo pridaných 150 μl reakčného činidla. 

Vzorky boli inkubované 5 min pri izbovej teplote a bola stanovená koncentrácia 

meraním absorbancie pri 590nm na zariadení ELISA reader (Synergy 2). Podľa 

koncentrácie štandardov bola zostavená kalibračná krivka a určila sa koncentrácia 

celkového proteínu. 

Aktivita enzýmu bola určená enzymatickou reakciou so substrátom TMB. K 

100 μl vzorky bolo pridaných 100 μl roztoku substrátu TMB. Reakcia prebiehala 30 s 

a bola zastavená pridaním 50 μl 2N H2SO4. Absorbancia bola stanovená pri 450 nm 

na zariadení ELISA reader (Synergy 2). Na základe kalibračnej krivky bola určená 

hodnota koncentrácie enzýmu pri predpoklade 100% aktivity enzýmu. Aktivita bola 

vypočítaná ako pomer celkovej koncentrácie proteínu a koncentrácie zodpovedajúcej 

100% aktívnej forme.  

3.2.17 Dot blot 

 

Frakcie odobrané z gradientovej ultracentrifugácie boli analyzované pomocou 

metódy dot blot. 2μl vzoriek boli nanesené na nitrocelulózovú membránu. Po 

vyschnutí bola membrána blokovaná v TBS s 5 % BSA a 0,05 % Tween 20 po dobu 

1 hod. Membrána bola inkubovaná s primárnou protilátkou proti P-selektínu (riedenie 

1:1000) a sekundárnou protilátkou s konjugovanou HRP (riedenie 1:2000). Detekcia 

prebehla pomocou inkubácie s TMB substrátom pre Western blot. Reakcia bola 

zastavená premytím membrány v dH2O. 

3.2.18 ELISA 

 

Hladina TGF-β1 v médiu inkubovanom s nosičom s adherovanými 

trombocytmi a koaxiálnym nosičom s alfa granulami bola kvantifikovaná pomocou 

metódy ELISA. Alikvóty média boli odobrané 1., 5., 7. a 14. deň. Vzorky boli 

pripravené okyslením v 1 M HCl po dobu 10 min a neutralizáciou pomocou roztoku 

1,2 M NaOH s 0,5 M HEPES. Koncentrácia TGF- β1 bola kvantifikovaná s využitím 

protilátkového systému Duo Set. Povrch 96 jamkovej platničky bol potiahnutý prvou 

primárnou protilátkou (12 h, 4 °C) a blokovaný s PBS s 5 % BSA a 5 % Tween- 20. 
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Vzorky a štandardy (100 μl) boli inkubované 2 hod pri 4°C. Detekcia prebehla 

pomocou inkubácie s biotinylovanou primárnou protilátkou (2 hod, 4 °C) 

a konjugátom streptavidín-HRP (20 min a 4 °C). Jamky boli medzi jednotlivými 

krokmi premývané s PBS s prídavkom 0,05 % Tween 20. Kolorimeterická reakcia 

bola iniciovaná pridaním 100 μl TMB substrátu. Reakcia bola po 20 min zastavená 

pridaním 50 μl 2 N H2SO4. Meranie absorbancie prebehlo pri 470 nm na ELISA readri 

(Sygergy 2). Na základe kalibračnej krivky bola stanovená koncentrácia TGF-β1. 
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4. Výsledky 

 

4.1 Príprava nanovlákenného nosiča s adherovanými frakciami 

trombocytov 

 

Cieľom práce bolo pripraviť funkcionalizované nanovlákenné nosiče 

s adherovanými trombocytmi. Adhézia trombocytov na nanovlákenný nosič umožňuje 

bližšiu lokalizáciu trombocytov a buniek, použitie nižších koncentrácii trombocytov 

a ich ukotvenie v mieste aplikácie. Nezanedbateľnou výhodou tohto systému je 

využitie vlastností nanovlákenného nosiča ako je vysoký adsorpčný povrch, 

mechanická pevnosť a dlhšia doba rozpadu nosiča v porovnaní s fibrínovými gélmi.  

Nanovlákenný nosič bol pripravený z PCL, ktorý je vďaka svojim vlastnostiam 

vhodným materiálom pre účely tkanivového inžinierstva. Trombocyty boli očistené od 

krvnej plazmy a leukocytov. Ako model na overenie funkčnosti nosiča sme zvolili 

kultiváciu s chondrocytmi. 

4.1.1 Trombocyty adherujú na nanovlákenný nosič z PCL 

 

Nanovlákenné nosiče s plochou 0,33 cm2 boli funkcionalizované inkubáciou s 

trombocytmi (380 x 106 trombocytov / ml) po dobu 2 hod (PCL2) a 14 hod (PCL14). 

Adhézia bola overená pomocou KryoSEM a konfokálnej mikroskopie. Na snímkach z 

KryoSEM sú viditeľné adherované trombocyty. Trombocyty sú v tesnom kontakte 

s nanovláknami (Obr. 16A). Adhézia trombocytov bola vyššia na povrchu 

nanovlákenného nosiča (Obr. 16B), ako v jeho vnútri (Obr. 16C). Adhézia bola 

potvrdená aj pomocou farbenia aktínového cytoskeletu (Obr. 17A)a pomocou 

protilátky proti markeru alfa granúl P-selektínu (Obr. 17B). Na snímkach 

z konfokálneho mikroskopu sú viditeľné agregáty trombocytov adherovaných na 

nanovlákenný nosič (Obr. 17C).  
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Obr. 16: Adhézia trombocytov na PCL nanovlákna vizualizovaná pomocou KryoSEM. (A) Detailný 

záber trombocytu adherovaného na nanovlákenný nosič. (B) Snímok povrchovej časti nosiča 

s vysokým zastúpením adherovaných trombocytov. (C) Snímok adhézie trombocytov vo vnútornej 

časti nosiča.  
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Obr. 17: Adhézia trombocytov na nanovlákna vizualizovaná pomocou konfokálnej mikroskopie 

Trombocyty boli adherované na nanovlákna z PCL. (A) Aktínový cytoskelet trombocytov bol 

vizualizovaný pomocou faloidínu - TRITC (červený signál). (B) marker alfa granúl P-selektín pomocou 

protilátky konjugovanej s FITC (zelený signál). (C) Prekryv signálov potvrdzuje adéhiu trombocytov na 

nanovlákna.  

 

4.1.2 Adhézia chondrocytov je zvýšená pri funkcionalizácii PCL 

nanovláken  

 

Adhézia chondrocytov bola porovnávaná medzi nosičmi s adherovanými 

trombocytmi (PCL2 a PCL14) a kontrolným nosičom bez trombocytov (PCL). Adhézia 

bola analyzovaná farbením DiOC6 a propídium iodidom (Obr. 18A, B, C). Pomocou 

programu Ellipsa bola stanovená plocha rozprestretých chondrocytov (100 buniek) 

(Obr. 18D). Výsledky preukázali vyššiu adhéziu na funkcionalizovaný nosič. 

Najvyššia adhézia chondrocytov bola na nosiči PCL14. Mierne nižšia adhézia bola 

zistená na nosiči PCL2, v oboch prípadoch však boli hodnoty vyššie ako pri 

kontrolnom nosiči. Toto zistenie bolo potvrdené aj MTT testom vykonaným prvý deň 

po nasadení (Obr. 19).  
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Obr 18: Adhézia chondrocytov na nanovlákenný nosič: Chondrocyty boli značené pomocou 

DiOC6 (červený signál) a propídium iodidom (zelený signál). (A) Vzorka PCL2 s trombocytmi 

adherovanými po dobu dvoch hodín. (B) Vzorka PCL14 s trombocytmi adherovanými po dobu 14 

hodín dokazujúca najlepšiu adhéziu chondrocytov po nasadení na nosič. (C) Kontrolná vzorka PCL 

bez trombocytov s najnižšiou adhéziou chondrocytov. (D) Graf zobrazujúci hodnoty plochy 100 buniek 

meraných v programe Ellipsa.  
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4.1.3 Nanovlákna s adherovanými trombocytmi stimulujú proliferáciu 

chondrocytov  

 

Schopnosť stimulovať proliferáciu chondrocytov bola sledovaná pomocou MTT 

testu po 1, 7 a 14 dňoch. MTT test je metóda založená na schopnosti 

mitochondriálnej sukcinát dehydrogenázy redukovať žltý MTT na nerozpustný tmavo 

fialový formazanový produkt, ktorý je možné kolorimetricky kvantifikovať. Túto 

premenu dokážu sprostredkovať len živé bunky s funkčnou sukcinát dehydrogenázou 

[199]. Proliferácia chondocytov bola porovnaná na nanovlákenných nosičoch s 

adherovanými trombocytmi (PCL2 a PCL14) a nosičoch bez trombocytov (PCL). 

Výsledky preukazujú významný nárast počtu buniek medzi 1. a 7. dňom, nedochádza 

však k výraznému zvýšeniu proliferácie voči kontrole (Obr. 19). Efekt funkcionalizácie 

sa prejavuje po 14 dňoch (Obr. 19), kedy dochádza k významnému poklesu počtu 

buniek u nefunkcionalizovaných nanovláken. K miernemu poklesu počtu buniek 

dochádza aj pri vzorke PCL14. Podľa zistených výsledkov je funkcionalizovaný nosič 

s trombocytmi schopný stimulovať proliferáciu chondrocytov in vitro. 

  

Obr. 19: Proliferácia chondrocytov meraná pomocou metódy MTT. Vzorky boli merané 1, 7 a 14 
dňoch po nasadení. U všetkých nosičoch došlo k nárastu počtu buniek medzi 1. a 7. dňom. Pri vzorke 
PCL14 došlo k miernemu poklesu počtu buniek. Najvýraznejší pokles nastal pri kontrolnej vzorke PCL. 
Pri vzorke PCL2 nedošlo k poklesu po 7 dňoch kultivácie. 
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4.2 Príprava nanovlákenného nosiča s lipozómami pomocou 

koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania 
 

Cieľom bolo vytvorenie nanovlákenného nosiča pre riadené dodávanie 

bioaktívnych látok. Nosiče boli pripravené pomocou metód koaxiálneho 

elektrostatického zvlákňovania a zvlákňovania z blendu, ktoré sú vhodné pre 

inkorporáciu látok do hmoty vláken. Systémy boli kombinované s lipozómami, ktoré 

umožňujú enkapsuláciu širokého spektra zlúčenín. Nanovlákna boli pripravené 

z PCL, ktorý je vo vodnom prostredí len pomaly degradovateľný. Pre aplikácie 

skúmajúce aktivitu prenášaných proteínov sme vytvorili nanovlákna z PVA, ktoré 

sú rozpustné vo vode. 

4.2.1 Nanovlákna pripravené pomocou koaxiálneho elektrostatického 

zvlákňovania majú morfológiu jadro- plášť 

 

Vlákna boli pripravené pomocou koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania 

s obalom z 10 % PCL s rhodamínom B a jadrom z 5 % PVA s FITC - dextranom. 

Vizualizácia prebiehala pomocou konfokálnej mikroskopie. Na snímkach je viditeľné 

usporiadanie obalu (červený signál, Obr. 20A), ktorý sa nachádza nad jadrom (zelený 

signál, Obr. 20B). Na vlákne v pravom hornom rohu (Obr. 20C) je viditeľný prestup 

medzi jadrovým a obalovým polymérom. Tento výsledok dokazuje tvorbu koaxiálnych 

vláken v používanom systéme.  

 

Obr. 20: Koaxiálne nanovlákna typu jadro – plášť. (A) Obalový polymér PCL značený rhodamínom B 

(červený signál). (B) Jadrový polymér PVA zmiešaný s FITC - dextranom (zelený signá)l. (C) Na 

vlákne v pravom hornom rohu je viditeľný prestup medzi jadrovým a obalovým polymérom. 
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4.2.2 Koaxiálne zvlákňovanie umožňuje inkorporáciu fosfolipidov 

 

Nosiče boli pripravené koaxiálnym zvlákňovaním z 10 % PCL ako obalu. Jadro 

bolo zložené z roztoku lipozómov v TBS. Koncentrácia fosfolipidov bola určená 

kolorimetrickou reakciou s 2,5 % molybdenátom amónnym a 10 % kyselinou 

askorbovou. Získané hodnoty koncentrácie boli vztiahnuté k priemernej inkorporácii 

pri homogénnej distribúcii fosfolipidov (stanovená ako 100%). Distribúcia 

inkorporovaných fosfolipidov v nanovlákennej vrstve nebola homogénna (Tab. 21). 

Vzorky 1 - 7 (okrajové časti nosiča) obsahovali priemerne 17,61 % inkorporovaných 

fosfolipidov a štruktúra vzoriek bola nanovlákenného charakteru. Vzorky 8 a 9 

(centrálna časť nosiča) obsahovali priemerne 125,1 % inkorporovaných fosfolipidov. 

Štruktúra vzoriek nebola nanovlákenná, čo bolo spôsobené nedostatočným 

odparením rozpúšťadla a ukladaním mokrých vrstiev. Problémy pri zvlákňovaní 

vychádzali z absencie jadrového polyméru, tento problém bol v ďalších 

experimentoch riešený použitím 5 % PVA ako jadrového materiálu. Výsledky 

experimentu preukázali inkorporáciu fosfolipidov do nanovláken.  

 

Hmotnosť 
inkorporovaných 

fosfolipidov 

Koncentrácia 
fosfolipidov vo 

vzorke 

Priemerná 
inkorporácia 
fosfolipidov 

Inkorporácia 
 

Vzorka mg mg fosf./mg vzorky mg fosf./ mg vzorky % 

1 14,22 0,024 0,096 25,35 

2 9,129 0,016 0,096 16,27 

3 6,379 0,011 0,096 11,37 

4 11,24 0,019 0,096 20,03 

5 9,480 0,016 0,096 16,90 

6 9,363 0,016 0,096 16,70 

7 9,363 0,016 0,096 16,70 

   
PRIEMER 17,61 ± 4,26 

8 63,85 0,109 0,096 113,8 

9 76,54 0,131 0,096 136,4 

 
 

 PRIEMER 125,1 ± 15,98 

 

Tab. 21: Tabuľka stanovenia koncentrácie fosfolipidov v nanováknach. Koncentrácia fosfolipidov bola 

stanovená v koaxiálnych nanovláknach s inkorporovanými lipozómami. Nanovlákenná vrstva 

obsahovala zvýšené množstvo lipidov v stredovej časti (125,124 %). Mimo stredovú časť bola 

inkorporácia nižšia (17,614 %).  
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4.2.3 Koaxiálne zvlákňovanie umožňuje inkorporáciu lipozómov 

 

Nanovlákenné nosiče boli pripravené koaxiálnym zvlákňovaním s obalom z 10 

% PCL a jadrom z 5 % PVA s inkorporovanými lipozómami. Morfológia 

nanovlákennej vrstvy bola analyzovaná pomocou KryoSEM. Štruktúry tvorené 

inkorporovanými lipozómami majú morfológiu bublinovitých útvarov (Obr. 22 A,C,D). 

Veľkosť štruktúr zodpovedá veľkosti lipozómov (približne 1 μm). Lipozómy s menšou 

veľkosťou sú inkorporované do vnútra vláken (Obr. 22A, D). Pri lipozómoch s väčšou 

veľkosťou dochádza k ich obaleniu polymérom a zachyteniu v spleti vláken (Obr. 

22C). Pri kontrolnom vzorku neboli pozorované lipozómy (Obr. 22B). Zaujímavou je 

rovnomerná distribúcia lipozómov pozdĺž nanovlákna, ktorá je pravdepodobne 

dôsledkom Rayleigho nestability (Obr. 22A). Výsledky naznačujú zachovanie 

intaktnosti inkorporovaných lipozómov. 

 

Obr. 22: Morfológia koaxiálnych nanovláken s inkorporovanými lipozómami. (A) Inkorporované 

lipozómy vytvárajú špecifické bublinovité štruktúry, ktoré nepozorujeme na nanovláknach bez 

inkorporovaných lipozómov (B). Detailné zobrazenie štruktúr s inkorporovanými lipozómami (C), (D).  
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Snímky porovnávajúce štruktúru nanovláken s inkorporovanými lipozómami za sucha 

a za mokra poukázali na skutočnosť, že lipozómy nie sú obalené jedným vláknom, 

ale spleťou menších vláken. Pri inkubácii vzoriek v TBS dochádzalo k vyplavovaniu 

vo vode rozpustného PVA, pričom lipozómy boli obalené tenkými nanovláknami 

z PCL (Obr.8).  

 

Obr. 21: Porovnanie morfológie suchých a mokrých koaxiálnych nanovláken. (A) Suchá nanovlákenná 

vrstva má kompaktnú morfológiu, (B) pri premývaní dochádza k rozpusteniu jadrového PVA a vzniku 

pórov vo vláknenných štruktúrach.  

Pre potvrdenie hypotézy o zachovaní intaktnosti lipozómov pri koaxiálnom 

elektrostatickom zvlákňovaní boli pripravené nanovlákenné nosiče, ktorých obal bol 

tvorený z PCL a jadro z PVA s lipozómami. Do lipozómov boli enkapsulované 

fluorofóry, fluoresceín (25 mg / ml) alebo FITC dextran (5 mg / ml). Na snímkach z 

konfokálnej mikroskopie (Obr. 23 A) je možné pozorovať distinktné oblasti veľkostne 

zodpovedajúce lipozómom a nízke množstvo fluorofóru v ostatných častiach vláken. 

Naopak nanovlákna pripravované koaxiálnym elektrostatickým zvlákňovaním bez 

lipozómov, ale s pridaním fluorofórov do 5 % PVA, ukazujú rovnomernú distribúciu 

fluorofóru (Obr. 23B). Lokalizácia fluorofóru do oblasti lipozómov dokazuje 

zachovanie intaktnosti inkorporovaných lipozómov. Počas procesu koaxiálneho 

elektrostatického zvlákňovania nedochádza k lýze lipozómov ani k úniku 

enkapsulovaných látok. Rovnomerná distribúcia fluorofóru pri kontrolnom nosiči 

popiera hypotézu, že by sa v prípade vzorku s lipozómami jednalo o diskontinuálne 

rozmiestenie jadrového polyméru. 
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Obr. 23: Nanovlákenné nosiče s enkapsulovanými lipozómami vizualizované pomocou konfokálnej 

mikroskopie. (A) Koaxiálne vlákna umožňujú inkorporáciu intaktných lipozómov. Fluorescenčný signál 

je lokalizovaný hlavne do lipozómov, na rozdiel od kontrolného vzorku (B) bez lipozómov, pri ktorom je 

fluorescenčný signál rozmiestnený po celej dĺžke vláken. 

4.2.4 Pri elektrostatickom zvlákňovaní z blendu nedochádza 

k zachovaniu intaktnosti lipozómov 

 

Nosič s inkorporovanými lipozómami bol pripravený pomocou zvlákňovania 

z blendu. Roztok lipozómov bol zmiešaný s 12 % PVA a zvláknený z tyčovej 

elektródy. Lipozómy obsahovali enkapsulovaný FITC - dextran. Hodnotenie 

morfológie nanovlákennej vrstvy prebiehalo pomocou SEM a konfokálnej 

mikroskopie. 

SEM ukázala rozdiel v štruktúre v porovnaní s vláknami pripravené pomocou 

koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania. Pri nosiči pripravenom zvlákňovaním 

z blendu sa nevyskytovali štruktúry ukazujúce na enkapsulované lipozómy a vrstva 

obsahovala značné množstvo nehomogénnych oblastí (Obr. 24). Na snímkach z 

konfokálnej mikroskopie neboli pozorované zachované lipozómy. FITC - dextran bol 

distribuovaný po celej ploche nosiča, so zvýšenou lokalizáciou v nevlákenných 

častiach (Obr. 25). Metóda elektrostatického zvlákňovania z blendu nedokáže 

zachovať intaktnosť inkorporovaných lipozómov. Pri procese zvlákňovania lipozómy 

praskajú a dochádza k uvoľneniu enkapsulovanej látky. 
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Obr. 24: Morfológia nanovlákenného nosiča vytvoreného zvlákňovaním z blendu s lipozómami. Na 

snímkach zo SEM (A), (B) nie je možné pozorovať lipozomálne štruktúry.  

 

 

Obr. 25: Morfológia nosiča vytvoreného pomocou zvlákňovania z blendu. Na snímkach (A), (B) nie sú 

viditeľné zachované lipozómy a fluorofór je distribuovaný po celej ploche nanovlákennej vrstvy. 
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4.2.5 Porovnanie schopnosti nanovlákenných nosičov zachovať aktivitu 

HRP  

 

Cieľom bolo zistenie aktivity HRP v nosičoch s lipozómami a bez lipozómov. 

Nosiče boli pripravené koaxiálnym zvlákňovaním a zvlákňovaním z blendu. Koaxiálne 

vlákna boli pripravene z 12 % PVA ako obalového polyméru a jadra z 5 % PVA s 

lipozómami s enkapsulovanou HRP (K-LIP) alebo 5 % PVA s HRP bez lipozómov (K-

HRP). Vlákna vyrobené z 12 % PVA elektrostatickým zvlákňovaním z blendu 

obsahovali lipozómy s enkapsulovanou HRP (B-LIP) alebo HRP bez lipozómov (B-

HRP). Vzorky boli po zvláknení rozdelené a rozpustené v dH2O. Inkorporácia bola 

stanovená Bradfordovou metódou a aktivita schopnosťou enzýmu spotrebovávať 

substrát (Tab. 26).  

 

Vzorka 
 
 
 

 
Inkorporácia             
(ug celkového 
prot./mg vzorku) 
 

Maximálna 
inkorporácia        
(ug celkového 
prot./mg vzorku) 

% inkorporácie 
 
 
 

Koncentrácia aktívnej 
formy (ug akt.  
prot./mg vzorku) 
 

Aktivita 
enzýmu 
 
 

K-LIP 0,67 1,78 37,5 0,40 60,5 

  1,04 1,78 58,0 0,58 55,6 

  0,69 1,78 38,7 0,49 71,0 

  PRIEMER % inkorporácie 44,7 ± 11,5 Aktivita enzýmu 62,3 ± 7,90 

K-HRP 1,25 2,95 42,4 0,43 34,7 

  1,33 2,95 45,2 0,46 34,4 

  1,13 2,95 38,3 0,38 33,6 

  PRIEMER % inkorporácie 42,0 ± 3,45 Aktivita enzýmu 34,2 ± 0,56 

B-LIP 1,73 4,08 42,3 0,09 5,45 

  1,46 4,08 35,8 0,06 4,32 

  PRIEMER % inkorporácie 39,1 ± 4,63 Aktivita enzýmu 4,88 ± 0,80 

B-HRP 2,48 3,88 63,9 0,17 6,98 

  2,59 3,88 66,8 0,32 12,2 

  PRIEMER % inkorporácie 65,3 ± 2,00 Aktivita enzýmu 9,59 ± 3,69 

 

Tab. 26: Inkorporácia HRP do nanovláken a aktivita enzýmu. Inkorporácia enzýmu a jeho aktivita bola 

stanovená zo vzorkov pripravených koaxiálnym elektrostatickým zvlákňovaním s lipozómami (K-LIP) 

a bez lipozómov (K-HRP), a zvlákňovaním z blendu s lipozómami (B-LIP) a bez lipozómov (B-HRP).   
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Inkorporácia HRP do nanovláken bola medzi jednotlivými systémami porovnateľná 

(Obr. 27). Najvyššia inkorporácia bola nameraná pri vzorke B-HRP (65,3 %), 

najnižšia pri vzorke B-LIP (39,1 %). Pri koaxiálnych nosičoch sa miera inkorporácie 

pohybovala na úrovni 40 %.  

 

Obr. 27: Inkorporácia HRP do nanovláken. Porovnanie inkorporácie HRP do nanovláken s lipozómami 

(K-LIP, B-LIP) a bez lipozómov (K-HRP, B-HRP). Vzorky boli pripravené koaxiálnym elektrostatickým 

zvlákňovaním (K-LIP, K-HRP) alebo zvlákňovaním z blendu (B-LIP, B-HRP). Najvyšia inkorporácia 

bola zistená pri vzorke B-HRP, hodnoty inkorporácie pri ostatných systémoch boli podobné. 

 

Výsledky stanovenia aktivity HRP preukázali (Obr. 28), že systémy vytvorené 

koaxiálnym elektrostatickým zvlákňovaním umožňujú lepšie zachovanie aktivity 

enzýmu. Najvyššia aktivita bola detegovaná u vzorky s inkorporovanými lipozómami 

K-LIP (62,35 %). Aktivita vo vzorke bez lipozómov K-HRP bola podstatne nižšia 

(34,23 %). Aktivita enzýmu vo vzorkách vytvorených elektrostatickým zvlákňovaním 

z blendu bola zachované len vo veľmi nízkej miere. U vzorky B-HRP bola zachovaná 

mierne vyššia aktivita (9,59 %) ako u vzorky B-LIP ( 4,88 %). Hodnoty nameranej 

aktivity HRP jasne preukázali, že lipozómy inkorporované pomocou koaxiálneho 

elektrostatického zvlákňovania umožňujú výrazné zachovanie enzymatickej aktivity.  
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Obr. 27: Nameraná aktivita HRP v nanovláknach. Najvyššia miera zachovania aktivity enzýmu bola 

zistená pri vzorke pripravenej koaxiálnym zvlákňovaním s  lipozómami (K-LIP), ktorá mala aktivitu 

výrazne vyššiu ako koaxiálna vzorka bez lipozómov (K-HRP). Pri vzorkách pripravených zvlákňovaním 

z blendu B-HRP a B-LIP bola miera zachovania aktivity enzýmu pod 10 %. 
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4.3 Príprava nanovlákenného nosiča na báze alfa granúl pomocou 

koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania 
 

Výsledky predchádzajúcich pokusov nás viedli k vytvoreniu nanovlákenného 

nosiča na báze koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania s inkorporovanými 

trombocytárnymi preparátmi. Pre tieto účely sme vyvinuli nový trombocytárny derivát: 

izoláty alfa granúl trombocytov. Alfa granule sú sekrečnými vezikulami trombocytov 

s vysokým obsahom bioaktívnych látok. Veľkosť alfa granúl je porovnateľná 

s veľkosťou lipozómov enkapsulovaných do koaxiálnych nanovláken z PCL. 

Inkorporácia alfa granúl do nanovláken by mala predĺžiť vplyv trombocytárnych 

preparátov na proliferáciu chondrocytov.  

4.3.1 Izolácia alfa granúl a tvorba nanovlákenného nosiča 

 

Alfa granule boli izolované pomocou ultracentrifugácie v sacharózovom 

gradiente a izolované frakcie boli skladované pri - 70°C. Overenie obsahu alfa granúl 

prebehlo pomocou dot blotu s využitím protilátky proti P-selektínu (Obr. 29). Alfa 

granule boli detegované iba vo frakcii ALF. Vo frakciách FR1 a FR2 signál nebol 

detegovaný. 

 

Obr. 29: Dot blot analýza izolovaných frakcií. Stanovenie P - selektínu, ktorý je markerom alfa granúl, 

vo frakciách izolovaných zo sacharózového gradientu. Analýza preukázala prítomnosť alfa granúl 

v izolovanej frakcii ALF. Signál nebol detegovaný vo zvyšných frakciách FR1 a FR2. Ako pozitívna 

kontrola slúžil sonikát trombocytov (PRP). 
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Nanovlákenný nosič bol vytvorený pomocou koaxiálneho elektrostatického 

zvlákňovania z 10 % PCL ako obalového materiálu a z jadra s 5 % PVA s alfa 

granulami pri napätí – 23 kV, + 22 kV a vzdialenosti elektród 12 cm. Morfológia 

nosiča bola určená pomocou SEM (Obr. 30). Nosič mal nanovlákennú štruktúru 

s početnými guľovitými štruktúrami, ktoré pripomínajú štruktúry pozorované pri 

zvlákňovaní s lipozómami.  

 

Obr. 30: Morfológia koaxiálneho nosiča s alfa granulami. (A) Snímok koaxiálnych nanovláken s alfa 

granulami. (B) Detailný záber nanovlákennej vrstvy. 

Inkorporácia alfa granúl bola analyzovaná pomocou fluorescenčného značenia 

s CFSE. Označené alfa granule boli koaxiálne zvláknené a ich prítomnosť bola 

overená pomocou konfokálnej mikroskopie (Obr. 31, 32).  

 

Obr. 31: Vizualizácia inkorporovaných alfa granúl v koaxiálnych vláknach. (A) Alfa granule značené 

CFSE boli inkorporované do vláken. (B) Fluorescenčne značené alfa granule bez zobrazenia vláken.  
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Obr. 32: Detailná vizualizácia inkorporovaných alfa granúl v koaxiálnych nanovláknach. Alfa granule 

boli značené CFSE. (A) Kolokalizácia alfa granúl a vláken snímaných v prechádzajúcom svetle. (B) 

Vizualizácia alfa granúl bez zobrazenia vláken. 
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4.3.2 Nanovlákenný nosič s inkorporovanými alfa granulami stimuluje 

proliferáciu chondrocytov in vitro 

 

Nanovlákenný nosič bol pripravený koaxiálnym zvlákňovaním z obalu 10 % 

PCL a z jadra s 5 % PVA s alfa granulami. Nosič bol rozdelený na menšie kusy 

a sterilizovaný 70 % etanolom. Koaxiálny nosič (ALF) bol porovnávaný s nosičom 

s adherovanými trombocytmi (Adher) a nosičom bez trombocytov (PCL). Výsledky 

MTT testu preukázali pozitívny vplyv na proliferáciu chondrocytov. Pokles počtu 

chondrocytov medzi 1. a 5. dňom je pravdepodobne spôsobený pomalšiou 

stimuláciou proliferácie v dôsledku nižšej koncentrácie rastových faktorov. Medzi 5. 

až 15. dňom však dochádza k výraznej stimulácii proliferácie (Obr. 33).  

 
  

Obr. 33: Proliferácia chondrocytov. Proliferácia chondrocytov bola porovnávaná medzi nosičom 

s koaxiálne inkorporovanými alfa granulami (ALF), nosičom z PCL s adherovanými trombocytmi 

(Adher) a nosičom z PCL bez pridania trombocytov (PCL). Proliferácia bola meraná  1., 5., 10. a 15. 

deň. 
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4.3.3 Koaxiálny nosič s alfa granulami udržuje hladinu TGF-β1  

 

Koncentrácia uvoľňovaného TGF- β1 do média bola sledovaná pomocou 

metódy ELISA. Porovnávané boli nosiče s trombocytmi adherovanými na nanovlákna 

z PCL (Adher) a koaxiálny nosič s inkorporovanými alfa granulami (ALF). Alikvóty 

média boli odoberané po 1, 5, 7 a 14 dňoch. Výsledky merania preukázali, že 

koncentrácia TGF- β1 uvoľneného z nosiča s adherovanými trombocytmi (Adher) je 

výrazne vyššia ako z koaxiálneho nosiča s alfa granulami (ALF). U nosiča 

s adherovanými trombocytmi bola najvyššia koncentrácia TGF- β1 zaznamená v 1. 

deň a následne došlo k výraznému poklesu koncentrácie. Pri vzorke s koaxiálne 

inkorporovanými alfa granulami došlo k pomalšiemu poklesu. Hladina TGF- β1 bola 

vyrovnaná až do 7 dňa a až medzi 7. a 14. dňom došlo k poklesu koncentrácie. 

Z výsledkov je zrejmé že nosič s koaxiálne inkorporovanými alfa granulami umožňuje 

dlhodobejšie udržanie stabilnej hladiny TGF- β1 v médiu a tým aj predĺženie účinku 

trombocytárnych preparátov. 

 

Obr. 33: Porovnanie koncentrácie TGF-β1 v médiu pri nosiči s adherovanými trombocytmi (Adher) 

a koaxiálnom nosiči s inkorporovanými alfa granulami (ALF). Meranie prebiehalo odbermi v 1., 5., 7. 

a 14. deň. U nosiča s adherovanými trombocytmi došlo k rýchlemu počiatočnému uvoľneniu vysokej 

koncentrácie rastových faktorov. Koncentrácia v nasledujúcich dňoch prudko klesala. Nosič 

s inkorporovanými alfa granulami uvoľňoval výrazne nižšie množstvá TGF-β. Pokles koncentrácie 

v médiu TGF-β1 bol pozvoľnejší.  
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5. Diskusia 

 

Trombocytárne preparáty majú pozitívny vplyv na proliferáciu širokého spektra 

bunkových typov. Na zlepšenie výsledkov ich aplikácie v tkanivovom inžinierstve 

pozitívne vplýva kombinácia s nanovlákennými nosičmi, ktoré majú vhodnú 

biokompatibilitu. Podarilo sa nám vytvoriť nanovlákenný nosič z PCL s adherovanými 

frakciami trombocytov. Interakcia s nanovláknami bola overená pomocou konfokálnej 

mikroskopie a KryoSEM. Adhézia trombocytov bola pozorovaná na povrchu aj vo 

vnútri nanovlákenného nosiča. Pri kultivácii s chondrocytmi dochádzalo v porovnaní 

s nefunkcionalizovanými nosičmi k zvýšenej adhézii. Adhézia buniek na 

nanovlákenný nosič je sprostredkovaná pomocou proteínov ECM na povrchu buniek 

[200]. Trombocyty uvoľňujú proteíny ECM, ako napríklad fibronektín, ktorý je 

významným interakčným proteínom rozoznávaným napríklad integrínom a5ß1na 

povrchu chondrocytov [201]. Zvýšený počiatočný počet buniek adherovaných na 

nosič umožňuje dosiahnuť vyššieho celkového počtu buniek, a tým aj zvýšenie 

potenciálu nosiča pre účely regeneratívnej medicíny. Adherované 

trombocyty uvoľňujú rastové faktory do média a stimulujú proliferáciu chondrocytov 

v podmienkach in vitro. Proliferácia chondrocytov bola testovaná po dobu 14 dní. 

Výsledky preukázali pozitívny vplyv na proliferáciu buniek voči kontrolnej vzorke bez 

adherovaných trombocytov. Predĺžená doba inkubácie nosiča (PCL14) spôsobuje 

vyššiu adhéziu chondrocytov, avšak v porovnaní so vzorkou s kratšou dobou 

inkubácie (PCL2), dochádza k slabšej stimulácii proliferácie. Meranie hladiny TGF - 

β1 v médiu ukazuje, že k uvoľňovaniu rastových faktorov z trombocytárnych 

preparátov dochádza v najvyššej miere bezprostredne po aplikácii. Po prvom týždni 

koncentrácia TGF - β1 výrazne klesá, čo môže spôsobovať krátkodobý pozitívny 

efekt. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť nanovlákenný nosič, ktorý by 

umožňoval plynulejšie uvoľnenie inkorporovaných rastových faktorov z derivátov 

trombocytov.  

Najskôr bol vytvorený úplne nový systém riadeného uvoľňovania bioaktívnych 

látok tvorený koaxiálnymi nanovláknami s inkorporovanými lipozómami. Ako obalový 

polymér bol použitý PCL, ktorý bol biokompatibilný a nedegradovateľný vo vode. 

Jadro koaxiálnych nanovláken bolo tvorené z PVA s inkorporovanými látkami 

a lipozómami. Počiatočná štúdia zisťujúca prítomnosť fosfolipidov v nanovláknach 
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preukázala ich inkorporáciu do nosiča vytvoreného koaxiálnym elektrostatickým 

zvlákňovaním. Následne bola overená morfológia nanovláken pomocou KryoSEM 

mikroskopie. Na koaxiálnych nanovláknach s inkorporovanými lipozómami boli 

pozorované štruktúry ukazujúce na intaktné lipozómy. Táto hypotéza bola potvrdená 

pomocou inkorporácie lipozómov s fluoresceínom a následnou analýzou pomocou 

konfokálnej mikroskopie. Zistenie, že značná časť lipozómov je intaktná je 

zaujímavé, keďže lipozómy sú z termodynamického hľadiska v bezvodnom prostredí 

vysoko nestabilné. Pri procese elektrostatického zvlákňovania dochádza k odpareniu 

rozpúšťadla a akumulácii suchého nanovlákenného produktu. Vysvetlením stability 

lipozómov v suchých nanovlákenných vzorkách je vhodná voľba jadrového polyméru. 

PVA je polyalkohol, ktorého hydroxyskupiny mimikujú vodu a umožňujú zachovanie 

hydrofóbnych interakcií stabilizujúcich lipidovú dvojvrstvu.  

Intaktnosť lipozómov naznačuje zachovanie kvapalnej vody vo vnútri 

lipozómov, čo môže mať pozitívny vplyv na zachovanie bioaktivity 

u enkapsulovaných proteínov. V súčasnej literatúre existuje pomerne veľké množstvo 

prác zaoberajúcich sa s inkorporáciu proteínov pomocou koaxiálneho 

elektrostatického zvlákňovania [50, 96, 102] a zvlákňovania z blendu [96, 105]. 

Niektoré práce ukázali aj možnosť prenášania enzýmov s čiastočne zachovanou 

biologickou aktivitou pomocou tejto metódy  [96, 104-105]. Všetky tieto systémy však 

prenášajú proteíny v suchom stave, čo môže mať negatívny vplyv na bioaktivitu 

proteínu. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli porovnať systémy s lipozómami 

s enkapsulovanou HRP pripravené koaxiálnym elektrostatickým zvlákňovaním 

s inkorporovanými lipozómami (K-LIP) a samotným enzýmom bez lipozómov (K-

HRP). Ďalšie vzorky boli pripravené pomocou zvlákňovania z blendu s lipozómami 

(B-LIP) alebo bez lipozómov (B-HRP). Vlákna boli pripravené z PVA ako obalového 

aj jadrového polyméru z dôvodu dobrej rozpustnosti vo vode, čo bolo nutné 

z hľadiska detekcie aktivity HRP. Enzýmy enkapsulované koaxiálnym 

elektrostatickým zvlákňovaním preukazovali výrazne vyššie zachovanie aktivity, ako 

pri inkorporácii pomocou elektrostatického zvlákňovania z blendu.  

Najnižšia miera zachovania enzymatickej aktivity bola pozorovaná pri 

elektrostatickom zvlákňovaní lipozómov z blendu s PVA (B-LIP). Tieto výsledky spolu 

s vizualizáciou pomocou SEM a konfokálnej mikroskopie dokazujú, že  pri tomto type 

zvlákňovania nedochádza k zachovaniu intaktnosti lipozómov. Značné porušenie 
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nanovlákennej morfológie nosiča naznačuje, že lipozómy v priebehu tvorby vláken 

praskajú a voda z nich uvoľnená rozpúšťa vznikajúce nanovlákna. Enzýmy sa 

dostávajú do silného elektrického poľa a sú denaturované, čo vysvetľuje výrazné 

zníženie aktivity.  

Najvyššia miera zachovania aktivity HRP bola detegovaná pri vzorke 

pripravenej koaxiálnym elektrostatickým zvlákňovaním s lipozómami (K-LIP). Tento 

výsledok potvrdzuje hypotézu zlepšenia vlastností nanovlákenného nosičového 

systému vďaka zachovaniu kvapalnej vody udržujúcej enzýmy v natívnej konformácii. 

Porovnanie systémov ukazuje veľký potenciál nanovlákenného systému vytvoreného 

koaxiálnym elektrostatickým zvlákňovaním s inkorporovanými lipozómami pre 

uplatnenie v oblasti tkanivového inžinierstva a riadeného dodávania bioaktívnych 

látok. 

Výsledky dosiahnuté s modelovým systémom koaxiálneho nosiča 

s inkorporovanými lipozómami nás viedli k vytvoreniu nosiča na báze derivátu 

trombocytov inkorporovaného touto metódou do nanovláken. Trombocyty pre túto 

aplikáciu neboli vhodné z dôvodu svojej veľkosti, ktorá je niekoľkonásobne väčšia 

v pomere k veľkosti nanovláken. Ďalším dôvodom je možná degradácia obsahu 

v dôsledku prítomnosti proteáz. Najvhodnejším derivátom trombocytov využiteľným 

pre tieto aplikácie boli alfa granule, ktoré sú novo vyvinutým preparátom zatiaľ 

nepoužitým pre účely tkanivového inžinierstva a riadeného dodávania bioaktívnych 

látok. Jedná sa o sekrečné vezikuly trombocytov s vysokým obsahom rastových 

faktorov a veľkosťou podobnou lipozómom inkorporovaných v modelovom systéme. 

Alfa granule boli izolované pomocou ultracentrifugácie v sacharózovom gradiente. 

Úspešnosť izolácie bola overená pomocou metódy dot blot s využitím protilátky proti 

markerovej molekule alfa granúl, P-selektínu.  

Nanovlákenný nosič na báze alfa granúl bol vytvorený koaxiálnym 

elektrostatickým zvlákňovaním. Ako obalový polymér bol využitý PCL a ako jadro 

zmes PVA s alfa granulami. Morfológia nanovláken bola stanovená pomocou SEM 

a boli pozorované štruktúry podobné inkorporovaným lipozómom, ktoré naznačovali 

prítomnosť inkorporovaných alfa granúl v koaxiálnych nanovláknach. Jednoznačný 

dôkaz inkorporácie alfa granúl poskytli výsledky fluorescenčného značenia 

a následná konfokálna mikroskopia. Výsledky ukázali prítomnosť jednotlivých granúl 
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a ich agregátov, ktoré boli spôsobné nedostatočnou resuspendáciou peletu po 

ultracentrifugácii.  

Schopnosť nosiča stimulovať proliferáciu bola overená pomocou kultivácie 

s chondrocytmi. Po počiatočnom poklese počtu buniek spôsobenom pravdepodobne 

nižším množstvom rastových faktorov v médiu došlo k výraznému zvýšeniu 

proliferácie medzi 5. - 15. dňom. Účinok systému bol porovnateľný so systémom 

s adherovanými trombocytmi. Koncentrácia aplikovaných rastových faktorov bola pri 

systéme s alfa granulami výrazne nižšia, podľa získaných výsledkov však bola 

dostačujúca na stimuláciu proliferácie chondrocytov. Meranie koncentrácie TGF- β1 

počas 14 dňovej inkubácie koaxiálneho nosiča s inkorporovanými alfa granulami v 

médiu preukázalo, že dochádza k dlhodobejšiemu udržaniu vyrovnanej koncentrácie 

TGF- β1 v porovnaní s nosičom s adherovanými trombocytmi. Pokles koncentrácie je 

spôsobený degradáciou TGF- β1 počas doby pokusu. Z tohto dôvodu je cieľom do 

budúcna zvýšiť koncentráciu rastových faktorov na mieru, aby rýchlosť uvoľnenia 

bola rovnaká alebo vyššia ako rýchlosť degradácie rastového faktoru. Tento systém 

umožňuje plynulejšie dodávanie rastových faktorov a ich nižšie aplikované množstvo, 

čím je zabezpečená vyššia bezpečnosť preparátu. Dosiahnuté výsledky jasne 

ukazujú veľký potenciál nosičového systému s koaxiálnymi alfa granulami 

v tkanivovom inžinierstve. 
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6. Záver 

 

Cieľom práce bolo vytvorenie nosičových systémov na báze trombocytárnych 

preparátov a nanovláken pripravených elektrostatickým zvlákňovaním.  

Prvý vytvorený systém je založený na povrchovej funkcionalizácii nanovláken 

pomocou adherovaných trombocytov. Táto modifikácia umožňuje dodávanie 

autológnych rastových faktorov s pozitívnym vplyvom na proliferáciu chondrocytov a 

zvýšenie ich adhézie na nosič. Jedná sa o prvý systém kombinujúci trombocytárne 

preparáty a nanovlákenné nosiče pripravené elektrostatickým zvlákňovaním pre 

aplikácie v tkanivovom inžinierstve. Vlastnosti nosiča z neho robia perspektívny 

systém v oblasti regeneratívnej medicíny hyalinnej chrupavky, ale má značný 

potenciál aj pre regeneráciu poškodení kostí, šliach a väzov. Hlavnou nevýhodou 

systému je rýchla aktivácia a uvoľnenie obsahu, čo môže spôsobovať len krátkodobý 

pozitívny efekt na regeneráciu. 

Druhým vytvoreným systémom je nosič na báze alfa granúl. Frakcie alfa 

granúl sú novo vyvinutým derivátom trombocytov prekonávajúcim nevýhody 

adherovaných trombocytov. Nanovlákenný nosič na báze alfa granúl bol pripravený 

koaxiálnym elektrostatickým zvlákňovaním. Intaktné alfa granule boli inkorporované 

do jadra koaxiálnych vláken a po uvoľnení stimulovali proliferáciu chondrocytov. 

Nižšia aplikovaná koncentrácia rastových faktorov je pre organizmus menej riziková 

a vyššia stabilita ich koncentrácie v médiu umožňuje prekonanie krátkodobého 

pozitívneho efektu. Vďaka týmto vlastnostiam je nosič s alfa granulami vhodným 

systémom pre zvýšenie úspešnosti regenerácie hyalinnej chrupavky, ale aj porúch 

väzov a šliach. 

Popri vývoji nosičov s trombocytmi sa nám podarilo vyvinúť aj nový systém na 

riadené dodávanie bioaktívnych látok, založený na inkorporácii lipozómov do 

nanovláken pomocou koaxiálneho elektrostatického zvlákňovania. Lipozómy 

inkorporované do nanovláken sú intaktné a umožňujú zachovávať biologickú aktivitu 

prenášaných enzýmov. Porovnanie s už popísanými metódami s koaxiálne 

inkorporovaným enzýmom bez lipozómov a elektrostatického zvlákňovania z blendu 

s enzýmom jasne preukázalo, že zachovanie biologickej aktivity až v dvojnásobnej 
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miere voči najlepšiemu konkurenčnému systému pri rovnakej inkorporácii. Tieto 

vlastnosti robia z koaxiálneho nosiča s inkorporovanými lipozómami nesmierne 

perspektívny systém s obrovským aplikačným potenciálom. 
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