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A BSTRAKT  

 

Tato práce shrnuje informace o interakcích mezi plazmatem modifikovaným nanovlákenným 

nosičem a mezenchymálními kmenovými buňkami. Na základě mechanizmů adheze, které jsou 

specifické pro jednotlivé buněčné typy lze vyrábět nosiče, které selektivně podporují růst 

vybraného buněčného typu. Využití nanovlákenných materiálů jako nosičů buněk poskytuje 

výhodu v tom, že takový nosič napodobuje morfologii extracelulární matrix. Ne vždy je však 

adheze buněk na takovýto povrch dostatečná. Plazmatická modifikace nanovlákenných nosičů 

vede k zvýšení adheze a ke zlepšení biokompatibility povrchových charakteristik. Dle 

zvoleného plazmatu se po plazmatické úpravě mění smáčivost, povrchová energie, hrubost 

nanovlákenného povrchu a složení jeho povrchových chemických funkčních skupin v různém 

rozsahu. Vhodným typem plazmatické modifikace dojde k vylepšení povrchových 

charakteristik tak, že jimi lze podpořit adhezi specifického buněčného typu, anebo řídit procesy 

diferenciace mezenchymálních kmenových buněk adherovaných na povrch nosiče. Tyto 

modifikace umožňují zlepšení kvality produkovaných tkání a jsou perspektivním nástrojem pro 

biomedicínské aplikace. 

 

K LÍ ČOVÁ SLOVA : mezenchymální kmenové buňky, nanovlákenné nosiče, plazma 
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A BSTRACT  

 

This work summarizes information about the interactions between the plasma modified 

nanofibres surfaces and mesenchymal stem cells. Knowledge of mechanisms of cell specific 

adhesion could be used for a development of artificial scaffolds which will support a growth of 

the particular cell type. Nanofibrous materials mimic the morphology of the extracellular 

matrix and serve as cell scaffolding materials. However, the cell adhesion to the material 

surface is often not sufficient for efficient tissue regeneration. Plasma modification of 

nanofiber scaffolds leads to an improvement of surface characteristics. Changes in wettability, 

surface energy, roughness and chemical composition occur in various extents according to the 

type of utilized plasma. Such modifications could lead to improvement of cell adhesion and 

could enhance the potential of scaffold application for biomedical use.  

  

K EY WORDS:  mesenchymal stem cell, nanofiber scaffold, plasma   
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  ÚVOD  

 

S rozvojem nanovlákenných technologií se otevírají nové možnosti v biomateriálních 

aplikacích. Pro vytvoření ideálního nosiče je nutné splnit široké spektrum požadavků 

zahrnujících biokompatibilitu, netoxicitu, vhodné biomechanické vlastnosti a mnoho dalších. 

Povrchová chemie hraje důležitou roli z toho důvodu, že je v přímého kontaktu s tkání 

pacienta. Chemické složení povrchu velké části materiálů, které mají jiné vhodné vlastnosti, 

omezuje jejich použití jako úspěšných systémů pro růst buněk. Z tohoto důvodu je plazmatická 

modifikace povrchu nanovlákenných materiálů vhodnou metodou pro vylepšení adheze buněk. 

Takové nosiče do budoucna poskytují slibný přínos v terapeutických aplikacích nebo tkáňovém 

inženýrství. Tato práce se zabývá plazmatickou modifikací nanovlákenných nosičů s ohledem 

na adhezi, viabilitu a proliferaci mezenchymálních kmenových buněk. Hlavním cílem je popsat 

provázanost mezi změnami fyzikálně-chemických vlastností plazmaticky upravených nosičů 

s biologickou odpovědí na nich kultivovaných buněk.  

Práce je rozdělena do kapitol s názvy plazma, interakce buněk s povrchem nosiče, 

elektrostatické zvlákňování a modifikace polymerních nanovlákenných nosičů plazmatem. 

V kapitole zabývající se plazmatem je popsán princip fungování plazmatu a její vliv na 

povrchy s důrazem na využití tohoto procesu při modifikaci materiálů. V části interakce buněk 

s povrchem nosiče jsou popsány principy interakcí buněk se svým okolím, a to jak s povrchem, 

tak se sousedními buňkami. V této kapitole je kladen důraz zejména na mechanizmus adheze 

mezenchymálních kmenových buněk a z nich diferencovaných buněčných typů s komponenty 

extracelulární matrix. Znalost těchto mechanizmů umožňuje porozumět adhezi a proliferaci 

buněk na plazmatem modifikovaném materiálu. Ke konci se tato kapitola zabývá vylepšenými 

charakteristikami povrchu, které buněčnou adhezi ovlivňují. Kapitola s názvem elektrostatické 

zvlákňování pojednává o výrobě nanovlákenných nosičů, napodobujících strukturu 

extracelulární matrix. Poslední kapitola nese název modifikace polymerních nanovlákenných 

nosičů plazmatem. Tato část je výstupem celé práce, jsou zde popsány změny povrchových 

charakteristik způsobených aplikací plazmatu na konkrétní nanovlákenné nosiče. Jsou zde 

shrnuty výsledky studií, které pomocí změny povrchových vlastností zkoumaly změnu 

v adhezivitě buněk. 

 Děkuji docentu Evženu Amlerovi za vedení mé bakalářské práce a Magistru Matěji 

Buzgovi za rady poskytnuté mi při jejím vypracování.  
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1 PLAZMA  

 

Plazma je chemicky aktivní médium, ionizovaný plyn, je čtvrtým skupenstvím hmoty [1]. 

Přírodní plazma zaujímá 99 % vesmíru. Uměle vytvořené plazma je produkováno 

laboratorními a technologickými zařízeními [2]. Je složeno z vysoce reaktivních druhů částic, 

jako jsou ionty, elektrony a neutrální částice, které jsou v základních i excitovaných stavech 

[1]. Dále se plazma skládá z radikálů a fotonů [3]. Z makroskopického hlediska je plazma 

neutrální, protože obsahuje stejný počet kladně a záporně nabitých částic. Obsahuje volné 

nosiče nábojů (ionty a elektrony) a je tudíž elektricky vodivá [1]. Jeho fyzikální a chemické 

charakteristiky jsou určovány parametry zařízení, které plazma produkuje. Těmito parametry 

jsou geometrie vakuové komory, tlak plynu v ní, velikost toku plynu, vložené elektrické napětí 

a jeho frekvence. Proces užití plazmatu záleží i na typu plnícího plynu a délce času působení 

plazmatu na vzorky [3]. Dalším parametrem je, zda jsou v plazmatu nebo okolní atmosféře 

přítomny aktivní částice, které napomáhají vyvolávat radikálové reakce [4]. 

 
Obrázek č. 1: Princip procesu plazmatické modifikace povrchu: V plazmové komoře po spuštění napětí dochází 
ke vzniku reaktivních částic plynu. Ty mezi sebou reagují, díky čemuž dochází k vytvoření volných elektronů a iontů z 
neutrálních částic obsažených v plazmě. Vysoce reaktivní částice reagují s povrchem substrátu, kde dochází ke vzniku 
radikálu. Těmito procesy se mění povrchové chemické složení substrátu. Upraveno podle [2]. 

 

Plazma je generováno elektrickou, chemickou, termální a nukleární energií nebo 

elektromagnetickým zářením [2]. Plazma vzniká tím, že plyn přijímá energii ze zdroje a 

dochází ke vzniku iontů a volných elektronů z elektricky neutrálních částic [1]. Plazma 

ztrácí svoji energii kvůli vyzářené energii do okolí a kolizím mezi částicemi. Energie tedy 
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musí být do systému kontinuálně dodávána, aby si plazma udrželo charakter elektrického 

výboje [2].  

Plazma je užíváno k modifikaci povrchů, včetně polymerních. Užití plazmatu je 

alternativní, k přírodě šetrná metoda v porovnání s tradiční chemickou aktivací. Použití 

plazmatu je vhodnou a uznávanou metodou úpravy povrchů díky vysoké rychlosti a účinnosti 

působení, nízké degradaci povrchu, stejnoměrnosti úpravy a v neposlední řadě proto, že je tato 

úprava založena na čistém a suchém chemicko-fyzikálním procesu [4]. Při plazmatické úpravě 

dochází k modifikaci mnoha povrchových vlastností materiálů. Například se mění schopnost 

adheze biologických částic na modifikovaný povrch, povrchové napětí, dochází ke změnám 

v hydrofilnosti povrchu. Tyto změny ve vlastnostech materiálů obvykle vedou ke zvýšení 

biokompatibility povrchu, což umožňuje úpravu materiálů pro specifické aplikace. Toto se 

obvykle děje bez změny vlastností většiny objemu materiálu pod povrchem [3]. Některé 

procesy, které byly pozorovány na plazmatem upravených vzorcích, jsou vratné. Po delším 

čase, kdy jsou vzorky vystaveny okolní atmosféře, může dojít k vrácení změněných vlastností 

na původní hodnotu před modifikací [5]. 

1.1 DĚLENÍ PLAZMATU  
 

Plazma se dělí na studené a horké. Dělení probíhá dle typu kinetické energie částic, které 

generují plazmu [1]. Horké plazma má extrémně vysokou hustotu energie, které způsobuje 

rozpad všech organických molekul na jednotlivé atomy. Z toho vyplývá, že toto plazma může 

být použito pouze ke generování vysokých energií částic nebo k modifikaci tepelně stabilních 

anorganických materiálů (kovy, oxidy kovů). V horkém plazmatu dochází neustále 

k vyrovnávání gradientů fyzikálních veličin a je nutno mu neustále dodávat energii [2].  

Studené plazma je takto označováno, jelikož jeho částice mají teplotu mnohem nižší, 

než částice tvořící horké plazma [6]. Je iniciováno a udržováno například díky stejnosměrnému 

zdroji vysokého napětí, radiofrekvenčnímu nebo mikrovlnnému zdroji [2]. Rozdílem od 

horkého plazmatu je chování elektronů a iontů. Elektrony se pohybují velmi rychle, zatímco 

ionty mohou být považovány za statické. Elektrony jsou tedy ty, co ve studeném plazmatu 

způsobují kolize vedoucí k přechodovým jevům (ionizace, excitace a fragmentace). U horkého 

plazmatu tyto změny způsobují jak elektrony, tak ionty, které mají téměř shodnou teplotu. Ve 

studeném plazmatu na rozdíl od horkého existují velké gradienty fyzikálních veličin, například 

tlaků, teploty, koncentrací částic [1].  

Pro všechny typy plazmatu je společné to, že výboje jsou iniciovány a udržovány díky 

elektronovým kolizím při působení například elektrického pole. Urychlené elektrony způsobují 
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procesy ionizace, excitace a molekulové fragmentace vedoucí ke komplexní směsi aktivních 

částic, ve které následně probíhají rekombinační procesy, dokonce i po pominutí působení 

plazmy [2]. 

1.2 A PLIKACE  
 

Účelem použití plazmatu je rozložit stabilní molekuly na chemicky aktivní částice 

a transportovat je na povrch, na kterém pak dojde ke změně pouze povrchových vlastností [7]. 

Další výhodou plazmatické úpravy je, že chemických reakcí, kterých se normálně dosáhne jen 

za velmi vysokých teplot, lze dosáhnout ve studené plazmě s relativně jednoduchou aparaturou 

[7]. Horké plazma lze užít za stejným účelem na tepelně stabilní povrchy. Pro biomedicínské 

účely je výhodou, že plazma má na povrch sterilizační účinky. Navíc plazmatická úprava na 

povrchu zůstává stabilní relativně dlouhý čas a povrchové vlastnosti plazmatem upraveného 

materiálu se tak nemění. Pokud se k materiálové úpravě použije neplazmatická modifikace, 

například použití katalyzátorů a rozpouštědel, může docházet k poškození materiálu a špatné 

manipulaci s ním. Další riziko pro biomedicínu je kontaminace toxickými látkami, například 

rozpouštědly nebo detergenty, které mohou snižovat viabilitu buněk v místě poškození.  

Existuje mnoho způsobů plazmatických úprav povrchů, jako je leptání, sterilizace, 

aktivace, plazmová polymerace a potažení povrchu. Při užití plazmatu obvykle nedochází jen 

k jednomu z těchto kroků [1]. Při leptání povrchů plazmatem nabité částice modifikují 

povrchové vrstvy materiálu. Tímto způsobem dochází k odnímání materiálu z povrchu, 

na který je plazmatem působeno, a na povrchu vzniká reliéf. Selektivní leptání povrchu lze 

využít pro výrobu specifických povrchových nerovností a vzorů na polymerním povrchu [2]. 

Leptání plazmatem se užívá pro úpravu adheze buněk k povrchu, výrobě čipů 

v mikroelektronice [6]. Zajímavou alternativou plazmatického leptání je plazmatem 

inicializované mikroleptání. Tato metoda využívá vrstvu polydimethylsiloxan (PDMS), která 

selektivně odhaluje či chrání povrch materiálu vystavený plazmatu. Vrstva PDMS se 

přizpůsobuje obrysům nanovláken a vytváří relativně těsné napojení, a tím zabraňuje úniku 

plazmatu do oblastí chráněných PDMS vrstvou. Povrch je po selektivní adsorpci PDMS 

vrstvou nejprve vystaven plazmatu a poté biomolekulám. Ty preferenční adsorbují buďto na 

regiony vystavené plazmatu (hydrofilní) nebo na regiony chráněné před plazmatem 

(hydrofobní), což vede k biomolekulárnímu mikrovzorování [8].  

Plazma může být také použito k úplnému odstranění živých mikroorganismů z povrchu. 

Tento proces sterilizace plazmatem se provádí převážně za použití studeného plazmatu. 

Sterilizace plazmatem je založena na leptání biologických molekul plazmatem po předchozí 
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aplikaci UV záření, které rozrušuje v biologickém materiálu chemické vazby. Nejprve dochází 

k porušení plazmatické membrány a dále ke zničení všech buněčných komponent. Fotony 

emitované zdrojem UV záření rozpojují chemické vazby makromolekul, což vede k formaci 

malých nestálých chemických molekul. Dalším krokem je eroze těchto molekul na povrchu, 

která probíhá přes reaktivní částice generované plazmatem. Ty jsou adsorbovány na molekuly 

tak, že dochází k formaci nestálých složek, které jsou z povrchu postupně odčerpávány. Tato 

eroze při sterilizaci je v podstatě leptání mikroorganismů plazmatem [6]. 

Povrchová aktivace plazmatem je metoda vytváření chemických funkčních skupin 

na povrchu materiálu, což materiálu dodá specifické vlastnosti. Složení plazmatu ovlivňuje 

povrchové vlastnosti upravovaného materiálu. Například kyslíko-argonové plazma vede 

ke vkládání polárních a hydrofilních skupin, které zvyšují povrchovou energii materiálu. 

Povrchová aktivace zůstává stabilní i během relativně dlouhého časového úseku, a tedy 

upravený materiál může být skladován [1]. Povrchové aktivace se využívá ke zlepšení 

kompatibility různých polymerních povrchů, ke generování plazmatem vylepšených 

biokompatibilních povrchů [2]. 

Metodou vložení větších molekul na povrch materiálu je plazmatická polymerace. 

Při polymeraci plazmatem je pára organických rozpouštědel zaváděna do plynu v plazmové 

komoře. Polymerace plazmatem je umožněna díky reagentům, které jsou vystaveny působení 

plazmatu. Tyto částice jsou přeměněny ve vysoce reaktivní částice, které formují tenkou vrstvu 

na modifikovaném povrchu. Rychlost růstu této vrstvy je v některých případech až 100 mm/h. 

Díky tomu patří plazmová polymerace mezi nejvhodnější metody pro nechemickou tvorbu 

polymerních vrstev na biomateriálech [4]. Vedlejším efektem procesu fragmentace molekul 

a následné polymerace je, že použitím jednoho druhu organického rozpouštědla můžou být 

vyvářeny chemicky rozdílné polymery, a proto se vrstva nemusí skládat z chemicky 

homogenních molekul. To je velký rozdíl od klasické polymerace, kdy například polymerací 

etylenu vzniká pouze polyetylen. Plazmatická polymerace se v biomedicínských aplikacích 

využívá zejména pro tvorbu antikoagulačních vrstev pro krevní biokompatibilitu náhrad, pro 

tkáňovou biokompatibilitu implantátů, pro řízené uvolňování léčiv jelikož polymerace povrchu 

mění rozpustnost a řídí difúzi substancí [9].  

Procesy polymerace a aktivace plazmatem jsou ve své podstatě stejné. Při polymeraci 

dochází ke vkládání delších řetězců polymerů na povrch, při aktivaci povrchu plazmatem 

dochází k vkládání funkčních skupin na modifikovaný povrch. 

Potažením povrchu nazýváme nekovalentní navázání molekul na povrch nosiče. 

Práškový materiál, kterým má být povrch potažen, je injektován do plazmatické trysky, dojde 
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k tání prášku, který je ve formě kapek vkládán na povrch, viz [2]. Pomocí plazmatu je možné 

regulovat sílu adheze molekuly na nosič. Tímto způsobem lze řídit biologické procesy 

na povrchu substrátu, jako je buněčná adheze, růstové charakteristiky či prevence proteinové 

adsorpce na površích. Potažením povrchu lze vyrobit materiál s antiadhezivními 

či antimikrobiálními vlastnostmi. Tuto metodu lze tedy užít například pro ovlivnění 

biokompatibility medicínských implantátů, zařízení anebo tvorbu biosenzorů [2].  

1.3 T YPY PLAZMATU PODLE POUŽITÉHO PLYNU  
 

Plazma může způsobit různou chemii povrchu v závislosti na tom, jaký plyn se použije. 

Dochází zde ke vzniku specifických funkčních skupin, které mění vlastnosti plazmatem 

modifikovaného povrchu. Významnou roli hraje i chemické složení modifikovaného povrchu, 

to ovlivňuje, jak moc bude modifikace plazmatem znatelná.  

 Argon je inertní plyn, po jeho užití na povrchu modifikovaného materiálu dochází 

ke vzniku radikálů. Tyto radikály reagují s molekulami z okolní atmosféry, což má za následek 

formování kyslíkových a dusíkových funkčních povrchových skupin. Argonové plazma se 

často kombinuje s jiným druhem plynu, jelikož argon nabudí modifikovaný povrch, vytvoří 

zde mnoho radikálů a ty pak reagují s molekulami přimíseného plynu. Argon se například 

používá ve směsi s kyslíkem. Použití samotného kyslíkového plazmatu má na hydrofobním 

povrchu za následek nárůst hydrofilnosti díky polárním kyslíkovým funkčním skupinám 

generovaným plazmatem na povrchu a poklesu koncentrace povrchových uhlíkových 

funkčních skupin [10, 11]. Při užití dusíkového plazmatu dochází na povrchu k nárůstu 

zastoupení povrchového dusíku, což činí povrch ve většině případů biokompatibilní [12]. Užití 

amoniaku jako plnícího plynu do plazmatu má za následek pokles koncentrací uhlíku a nárůst 

dusíku [13]. Ve většině případů užití jakéhokoliv typu plazmatu dochází k nárůstu koncentrace 

kyslíku po skončení procesu plazmatické úpravy. Tento jev nastává díky vystavení povrchu 

atmosféře. Povrch se tedy poté stává ještě o trochu hydrofilnějším, než by byl bezprostředně po 

modifikaci plazmatem. 

 Pro vnesení dalších funkčních skupin je možné použít například isopropylalkoholové, 

acetonové, acetaldehydové, atmosférické, metanové či trifluormetanové plazma a další [1, 14-

16].  



 

 
 

10 

2 I NTERAKCE BUN ĚK S POVRCHEM NOSI ČE  

 

Adheze buněk či jiných biologických částic na polymerní nosiče závisí na hydrofobnosti, 

chemii a biofunkcionalizaci povrchu. Adheze buněk k povrchu je kritickým krokem, jelikož se 

objevuje před roztažením, diferenciací a migrací buněk po povrchu nosiče. Adheze je buněčně 

specifická. Různé buněčné typy vyžadují pro adhezi a růst různou chemii povrchu. Jednotlivé 

buněčné typy se liší typy adhezivních molekul, což vede k rozdílným odpovědím na dané 

materiály. Výsledky studií ukazují, že povrchová chemie hraje zásadní roli při adhezi buněk na 

nosiče [17, 18]. Tyto procesy mají stejný molekulárně biologický význam jako fyziologická 

adheze na biomolekuly.  

2.1 M OLEKULÁRNÍ ZÁKLADY BUN ĚČNÉ ADHEZE  
 

Interakce buněk mezi sebou a interakce buněk s povrchem je zprostředkována v přirozené tkáni 

i v umělých náhradách pomocí propojení integrinů a kadherinů se složkami extracelulární 

matrix (ECM). Jsou to různé druhy receptorů přítomné na plazmatické membráně buněk. 

Jednou z hlavních rodin receptorů zúčastňujících se buněčné adheze jsou integriny. 

Jsou široce exprimovanou rodinou transmembránových receptorů, které jsou centrálními 

regulátory interakcí buňka-povrch a buňka-buňka. Integriny hrají důležitou roli ve vývoji, 

organizaci, udržení a opravě různých tkání díky poskytnutí kotvícího a spouštěcího signálu, 

který směřuje buňku k přežití, migraci, progresi buněčného cyklu a expresi různých fenotypů. 

Integriny zprostředkovaná adheze je vysoce regulovaným procesem zahrnujícím vazbu 

receptor-ligand, stejně jako postvazební interakce s dalšími vazebnými partnery. Pro podporu 

adheze, roztažení a migrace buněk tyto receptory aktivují různé intracelulární signální cesty. 

Ty  kontrolující genovou expresi a proteinovou aktivitu, která reguluje vyšší buněčné funkce. 

Umožňuje tak modulovat adhezivní aktivitu, která zajistí požadovanou buněčnou a hostitelskou 

odpověď, se kterou lze tímto způsobem manipulovat. Integriny zprostředkovávají buněčnou 

interakci s povrchem biomateriálu přes interakce s adhezivními extracelulárními ligandy, které 

mohou být adsorbovány na povrch z roztoku, synteticky navázány na povrch nebo 

syntetizovány buňkami. [19].  

Integriny jsou unikátní molekuly, které při signalizaci přes buněčnou membránu mohou 

fungovat oběma směry. Při signalizaci dovnitř buňky dojde k vazbě ligandu na extracelulární 

doménu integrinu, dojde ke konformační změně receptoru a signál je přenesen do buňky. 
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Opačný typ signalizace se objeví díky cytoplazmatickým molekulám, které aktivují signální 

dráhy v buňce a vedou k aktivaci či deaktivaci integrinů [20].  

Všechny integriny jsou membránové proteiny typu I. V lidských buňkách je možno 

nalézt 24 různých typů interginů [20]. Integrinové receptory jsou heterodimery složené 

z nekovalentně asociovaných α a β podjednotek vázaných ke specifickým aminokyselinovým 

sekvencím, například sekvence arginin-glycin-kyselina asparagová (RGD) [19]. Další sekvencí 

rozeznávanou integriny je tripeptid kolagenu glycin-histidin-lysin (GHK). Integrinové 

receptory se skládají z jedné z 18 α podjednotek a jedné z 8 β podjednotek. Extracelulární část 

integrinového receptoru má vazebnou doménu pro vazbu ligandů. Transmembránová doména 

se skládá z alfa helixu α a β domény. Intracelulární doména je až na výjimku β4 domény krátká 

a postrádá enzymatickou aktivitu. β domény jsou velmi konzervovány, zatímco podobnost α 

domén je limitována [20].  

                                          
Obrázek č. 2: Schéma integrinového receptoru: Integrinové receptrory jsou tvořeny heterodimery nekovalentně 
vázaných α a β podjednotek. Je zde vidět extracelulární část receptoru, která váže ligandy z okolí buňky. 
Transmembránová část procházející plazmatickou membránou a intracelulární část integrinového receptoru, která 
váže intracelulární ligandy. Upraveno podle (Alberts B., Molecular Biology of the Cell, 2002, Garland Science). 
 

Některé integriny vykazují vysokou specificitu ve vazbě ligandu a jiné naopak širokou 

škálu svých vazebných ligandů. Integriny reagují s molekulami ECM a s proteiny buněčné 

membrány. Například RGD sekvence je rozpoznávací sekvence na většině proteinů ECM 

a v mnoha případech se užívá jako vazebné místo na integrinu. Tato sekvence se vyskytuje 

například i u proteinů fibronektinu (FN) a vitronektinu (VN), je vazebnou doménou pro α5β1, 

α8β1, αIIbβ3 a všechny αV interginy. Sekvence leucin-kyselina asparagová-valin (LDV), která se 

vyskytuje u FN či adhezních molekul cévních buněk (vascular cell adhesion molecule) je 
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rozpoznávána α4β1, α4β7, α9β1, αEβ7 a všemi β2 integriny. Rodina β1 integrinů reaguje 

s kolagenem, laminy, FN i fibrinogenem (FGN) [20]. 

Z intracelulární strany integriny asociují s aktinovým cytoskeletem, se kterým tvoří 

klastry, které společně formují fokální adheze [19]. Podle lokace, velikosti a kompozice se dělí 

na fokální komplexy, fokální adheze, fibrilární adheze. Fokální komplexy bývají na periferii 

buněk a často předchází fokálním adhezím, které jsou větší a vyskytují se jak na periferii, tak i 

centrálně. Fibrilární adheze vznikají prodloužením fokálních adhezí [21].  

Fokální adheze jsou supramolekulárními komplexy, které se skládají z různých 

komponent, jako jsou strukturální proteiny, například vinculin, talin a α-actinin, signální 

molekuly zahrnující fokální adhezivní kinázu, Src a paxilin [19]. Dále GTPázy, a enzymy jako 

jsou kinasy, fosfatázy, proteázy a lipázy [21]. Tyto fokální kontakty jsou centrálními elementy 

v adhezivním procesu, fungují jako strukturální spojky mezi cytoskeletem a ECM. 

V kombinaci s receptory signálních molekul (hormony, růstové faktory, ionty) tyto adhezivní 

klastry aktivují signální dráhy, které regulují aktivitu transkripčních faktorů a směrují buňky 

v růstu a diferenciaci [19].  

Obecně integrinové vazby umožňují buňkám vnímat okolí. Ne každý ligand vyskytující 

se v blízkosti buněk je vhodný pro adhezi daného buněčného typu. Po vazbě integrinu na daný 

ligand se aktivuje specifická signální dráha, která vyvolává buněčnou odpověď (např. adheze a 

proliferace buňky). Pokud k vazbě na ligand nedojde, chybí informace potřebná pro růst buněk 

a může tak dojít k apoptóze. Vazba integrinů je dynamickou odpovědí na měnící se podmínky 

okolí. Pomocí exprese různých druhů integrinů je buňka schopna modulovat specificitu 

buněčné odpovědi na měnící se okolí. Modulací  interakcí buněk s ECM lze docílit proliferace 

daného buněčného typu, například pro regeneraci tkáňového poškození.  

Kadheriny jsou rodinou transmembránových glykoproteinů zprostředkovávajících 

kontakt mezi buňkami. Pro jejich vazbu je nutná přítomnost vápenatých iontů, které 

zprostředkovávají interakci mezi jednotlivými kadheriny. Mnoho z nich vykazuje signální 

aktivitu či je součásti komplexů signálních receptorů. Jsou zahrnuty v tkáňovém pohybu díky 

adhezivní a signální funkci těchto molekul [22]. Až na pár výjimek jsou kadheriny samostatně 

procházející transmembránové molekuly charakteristické přítomností specifického 

extracelulárního kadherinového opakování, transmembránovou doménou a variabilní 

intracelulární vazebnou sekvencí. Často jsou asociovány s adhezivními spoji. Kadheriny se 

skládají z kotvících proteinů, jako je například katenin, vinculin a α-aktinin. Spojují aktinová 

filamenta s daným spojem a tím ho stabilizují. Kadheriny dimerizují díky extracelulárním 

doménám. Tyto dimery zprostředkovávají homofilní adhezi. Vytváří po obvodu buňky 
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struktury podobné zipu a formují laterální klastry, které pomáhají v síle mezibuněčné adheze. 

Kadheriny se dle výskytu dělí na E- (epiteliální buňky), N- (buňky nervového systému, hladké 

svaloviny, endoteliální buňky a fibroblasty), VE- (endotelium), T-, P- a R-kadheriny. 

Kadherinová rodina zahrnuje klasické, desmosomální a atypické kadheriny a protokadheriny 

[23].  

Kadheriny přispívají k udržení buněčné morfologie, jsou zahrnuty v migraci buněk 

a tkáňovém pohybu. Tento pohyb je důležitý zejména v rané embryogenezi, formaci orgánů 

a vývoji tumorů. Při migraci buněk je důležitá dynamika kadherinového spojení buněk, která se 

neustále mění a umožňuje tak změny v polaritě migrujících buněk a tkání [22]. Kadheriny 

zajišťují interakce mezi buňkami a umožňují tak existenci kontinuální vrstvy buněk. 

Integrinové receptory na rozdíl od kadherinů zajišťují interakci buněk s povrchem nosiče. 

Nejprve dochází k adhezi buněk na nosič, buňky se začínají dělit a tím získávají partnery 

po interakci přes kadherinové spoje. Pro biomateriálové aplikace je ve výzkumu hlavním 

fenoménem vazba integrinů na specifické peptidy, které jsou na povrch syntetizovány cíleně 

jako proadhezivní částice. Peptidy mimikující kadherinové spoje se zatím nevyužívají 

pro modulaci vazby buněk na materiály.  

 Interakce sousedních buněk je dále zprostředkována pomocí Notch signalizace. Signály 

přenášené přes Notch signalizaci v kombinaci s dalšími buněčnými faktory ovlivňují 

diferenciaci, proliferaci a apoptotické události ve všech stádiích buněčného vývoje. Notch 

receptor se skládá z extracelulární a intracelulární části. Extracelulární doména interaguje se 

svými ligandy Delta nebo Jagged-1 během přímého kontaktu mezi buňkami. Tato vazba vyvolá 

štěpení intracelulární Notch domény (NICD), což vede k jejímu vypuštění. Tato doména pak 

moduluje aktivitu buněčného chování. Podle interakcí Notch receptorů s okolními buněčnými 

faktory dochází k regulaci diferenciace buněk [24].  

2.2 M EZENCHYMÁLNÍ KMENOVÉ BU ŇKY A MECHANIZMUS JEJICH ADHEZE  
 

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou multipotentní progenitorní buňky, které mají 

potenciál diferencovat v mnoho buněčných typů mezenchymálního původu. Je možno je nalézt 

i v dospělé pojivové tkáni, a to nejčastěji v kostní dřeni [25]. Jejich hlavní biologickou úlohou 

je modulace mikroprostředí v okolí hematopoetických kmenových buněk (HSC) a regenerace 

tkání mezenchymálního původu.  

Při poškození tkáně je zahájena produkce MSC chemoatraktantů (SDF-1α), které 

stimulují MSC uložené v nice. Dochází k mobilizaci a migraci MSC ze svých nik krevním 
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řečištěm a jejich prostoupení do místa poškození. Zde dochází k diferenciaci MSC v závislosti 

na tkáňovém mikroprostředí, čímž tkáň regeneruje [26].  

MSC mohou dát vzniknout mesenchymálním buněčným liniím, a to adipogenní, 

chondrogenní, osteoblastické, tenocytické, myoblastické a fibroblastické linii. Zároveň z nich 

však mohou vznikat i nemezenchymální buňky jako, jsou neuronální či epiteliální [26]. 

Diferenciace buněk in vitro může být indukována jak chemickými, tak biologickými stimuly. 

Toto zahrnuje specializovaná kultivační média, unikátní izolační protokoly a modifikaci 

povrchu nosiče [27]. Multipotence těchto buněk, snadná izolace a kultivace spolu s vysokým 

ex vivo expanzivním potenciálem dělají z těchto buněk atraktivní terapeutický nástroj 

pro potenciální užití v terapeutické medicíně a tkáňovém inženýrství.  

Přenos terapeutického potenciálu MSC do klinické praxe vyžaduje vývoj dobře 

kontrolovaných procedur pro in vitro expanzi, diferenciaci a udržování. Strategie pro řízenou 

diferenciaci MSC do specifické linie typicky závisí na specifické kombinaci rozpustných 

faktorů. Tento koktejl růstových faktorů, cytosinů a dalších sérových proteinů je dobře 

zdokumentován v případě alespoň tří linií (osteoblasty, chondrocyty, adipocyty) a je komerčně 

dostupný pro in vitro diferenciaci MSC [25].  

MSC nabízejí velký biologický potenciál, ovšem aplikace do in vivo systémů je 

znesnadněna tím, že diferenciace MSC je ovlivněna přítomnosti dalších signalizačních 

molekul, odplavováním dodávaných bioaktivních molekul a v neposlední řadě interakcí s ECM 

v místě poškození. Chemie povrchu a způsob interakce buněk s okolím je kritická pro tvorbu 

umělých náhrad a rozhoduje o úspěchu systému v podmínkách in vivo. 

 MSC jsou buňky, které pro svou viabilitu vyžadují receptory zprostředkovaný kontakt 

s okolím. Důležitý je pro ně nejen substrát, ale také solubilní proteiny přítomné v jejich 

mikroprostředí [28]. Biomateriálová adheze se z hlediska času skládá z krátkodobé 

nespecifické adheze v podobě fyziochemického propojení mezi buňkou a materiálem pomocí 

nekovalentních, iontových a van der Waalsových sil.  Mechanizmus adheze dále probíhá jako 

biologická adheze pomocí integrinů [29]. Tato dlouhodobá buněčná adheze, proliferace 

a opravné signální dráhy jsou ovlivňovány biochemickými adhezivními faktory na povrchu. To 

zahrnuje biologické molekuly jako ECM proteiny, proteiny buněčné membrány a proteiny 

cytoskeletu, které spolu interagují a indukují v buňce signální dráhy vedoucí k expresi genů, 

diferenciaci a proliferaci buněk [28]. Dále adheze probíhá jako chemicky řízená adheze 

přes složení a smáčivost substrátu a nakonec jako fyzikálními vlastnostmi řízená adheze, tedy 

přes porozitu a hrubost substrátu [29].  
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 Setrvání MSC v nice je řízeno distinktními extracelulárními signály. MSC jsou ve svých 

nikách v přímém fyzickém kontaktu se sousedními nekmenovými buňkami, které sekretují a 

organizují ECM a umožňují udržení kmenovosti MSC. Buňky jsou navzájem propojeny přes 

kadheriny napojené na aktinový cytoskelet uvnitř buněk. Další důležitý signál v nice je 

integriny zprostředkovaná adheze k bazální lamině. Lokalizace nik je velice variabilní. 

Například MSC pro regeneraci svalu se vyskytují na bazální lamině, která obklopuje svazky 

svalových fibril. Dále se vyskytují niky ve vlasových folikulech, odtud migrují buňky 

regenerující kůži. Dobře je popsána nika v kostní dřeni. V procesu uvolnění MSC z její niky 

hraje důležitou roli rozrušení komponent ECM prostřednictvím matrixmetalloproteináz, díky 

čemuž dochází ke ztrátě kontaktní informace a uvolnění buněk. Uvolněné buňky migrují do 

místa poškození [30]. 

Adheze MSC z pohledu regenerace tkáně závisí primárně na interakci s molekulami 

ECM. MSC v místě poškození adherují, proliferují a diferenciují na základě solubilních 

a kontaktních signálů. Klíčovou roli v tomto procesu hrají integriny. Hlavní rozpoznávací 

sekvencí pro integriny je RGD sekvence přítomná u proteinů ECM jako jsou FN, kolagen, 

laminin, VN a pronektin [28]. Vazba na FN, FGN a VN je přes RGD sekvenci díky integrinům 

α5β1, αvβ3, αIIbβ3 [31]. Bylo dokázáno, že FN, VN a kolagen jsou na základě výzkumu proteiny 

ovlivňující úspěšnost a rychlost adheze hMSC (lidské mezenchymální kmenové buňky) na 

povrch a následné roztažení hMSC. Naopak laminin počáteční adhezi hMSC nepodporuje, 

jelikož s ním reaguje α3β1 integrin, který není přítomen v raném stádiu adheze [28].  

Studie Chastain et al. se zabývala vlivem povrchu na adsorpci ECM proteinů a jak tato 

adsorpce ovlivní diferenciaci hMSC. Ukázalo se, že adsorpce proteinů FN, VN a kolagenu I 

byla na površích filmů z polymeru kyseliny mléčné (PLGA) a polykaprolaktonu (PCL) 

rozdílná. Tyto odlišnosti v adsorpci vedly k rozdílné integriny zprostředkované odpovědi 

hMSC na substrát. Na povrchu PLGA bylo možno detekovat více adsorbovaného kolagenu I 

a FN, než na PCL povrchu. To bylo způsobeno rozdílnými povrchovými charakteristikami, 

například PCL je hydrofilnější. Kolagen I je primárně zodpovědný za adhezi hMSC a stimuluje 

charakterizaci na osteogenní charakter. Tento výsledek koreluje se schopností PLGA indukovat 

osteogenní diferenciaci adherovaných hMSC v porovnání s PCL nosičem. Naopak v případě 

PCL docházelo k zvýšené adhezi VN v porovnání s PLGA. VN je asociovaný s chondrogenní 

diferenciací, díky čemuž předurčuje využití PCL pro účely regenerace chondrálních defektů 

[32]. Ze studie vyplývá, že prostřednictvím adsorpce proteinů ECM lze modulovat 

diferenciační odpověď hMSC a nebo vytvořit nosič se specifickou adhezí vybraného 

buněčného typu. 
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Buňky diferencované z MSC, jako jsou zejména osteoblasty, chondrocyty a fibroblasty, 

produkují široké spektrum molekul ECM. Část těchto komponent ECM je syntetizovaná 

specificky, a tím pádem taky adheze na biomolekuly je zprostředkovaná jinými molekulárními 

mechanizmy. MSC diferencované na osteoblasty produkují ECM, která se skládá z 90 % 

z kolagenu I a V a z 10 % z nekolagenních proteinů, jako jsou osteokalcin, osteonektin, kostní 

sialoprotein, proteoglykany, osteopontin, FN. Tyto proteiny jsou syntetizovány osteoblasty a 

jsou zahrnuty do adheze [33]. Aktivace α2β1 integrinu díky kolagenu I vede ke zvýšení exprese 

markerů pro osteoblastickou diferenciaci, a to i bez osteogenního indukčního média [31]. 

V osteoinduktivním médiu při diferenciaci MSC byla pozorována exprese různých druhů 

integrinů. Ze začátku jsou na povrchu přítomny integrinové podjednotky β1, α5, α2,  αv, ale 

intergin αvβ3 byl exprimován velmi slabě. Po 14 dnech v médiu nebyly pozorovány žádné 

signifikantní změny fenotypu, ale byla zjištěna zvýšená exprese podjednotek  α5, α1,  αv [34]. 

Osteoblasty vykazují expresi α1β1, α3β1, α5β1, αVβ5, α2β1, α4β1, αVβ1, αVβ3, α11β1. β1 

podjednotka je predominantním receptorem zahrnutým v adhezi osteoblastů na kolagen a 

laminin a částečně i na FN [33].  

Chondrogenní diferenciace MSC zahrnuje expresi genů ECM, jako jsou kolagen II 

a IX, VN, agrekan, biglykan, dekorin a chrupavkový oligomerní protein. Chondrocyty se 

vyznačují tím, že exprimují značné množství α1β1, α5β1, αVβ5 a v menší míře α3β1, αVβ3 

integrinové receptory, kterými dochází k vazbě na ECM a její složky [35]. Goessler et al. 

pozorovali zvýšenou expresi integrinové podjednotky β1, β3 a β5. K expresi integrinových 

podjednotek β2, β4, β6, β7 a β8 nedocházelo. U α integrinových podjednotek docházelo 

k expresi α5, α3, α10, α2b a αV. K největší expresi docházelo u integrinu α5β1, receptoru 

pro FN[36]. Wyre et al. zkoumali expresi integrinových podjednotek na nosiči potaženém FN a 

VN. Prokázali expresi integrinového receptoru α5β1, jehož ligandem je FN a expresi 

integrinových receptorů pro VN, αVβ3 a αVβ5 [37]. N-kadherin je důležitý při embryogenezi pro 

vznik chondrocytů.  Nejprve dochází k agregaci MSC ve středu místa vzniku chrupavky díky 

N-kadherinu. Dále dochází k sekreci kolagenu II a agrekanu. MSC ve středu se začínají měnit 

na chrupavčité struktury a přestávají exprimovat N-kadherin. MSC na periferii, které stále 

kondenzují na vznikající strukturu naopak N-kadherin terpve začínají exprimovat. Při blokaci 

N-kadherinu nedochází k chondrogenní diferenciaci MSC [38].  

Fibroblasty produkují ECM skládající se hlavně z kolagenu I a FN. Pro fibroblasty je 

důležitý integrin α2β1 pro interakci s kolagenem I. Celkově je β1 podjednotka důležitá, jelikož 

její exprese a vazba přes ni chrání fibroblasty před apoptózou. Tato podjednotka zaručuje 

viabilitu fibroblastů [39]. Další interginové receptory zprostředkující adhezi u fibroblastů jsou 
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například α5β1, α6β4 a αVβ5 integrin [33]. Tenocyty jsou složením ECM podobné fibroblastům, 

a proto je jejich mechanizmus adheze podobný.  

Buňky tvořící tkáň menisku jsou složeny z chondrocytů, fibroblastů nebo 

fibrochondrocytů, buněk s morfologií fibroblastů a chondrocytů. Produkují ECM, která se 

skládá převážně z kolagenu I, v malém množství je exprimován i kolagen II. Z proteinů jsou 

hojně zastoupeny agrekan, dekorin, biglykan a fibromodulin. Tkáň menisku má nízkou 

schopnost regenerace, jelikož je málo vaskularizována. Pro regeneraci tkáně se užívá implantát 

menisku osídlený diferencovanými buňkami produkujícími vlastní ECM menisku nebo MSC, 

které in vivo diferencují do požadovaného buněčného typu v závislosti na expresi integrinu dle 

okolí buněk [40].  

 

Tabulka č. 1: Vazebné ligandy integrinových receptorů na daných buněčných typech. Převzato z [33, 35].  

Integrinový receptor Ligand Buněčný typ 

α1β1 Kolagen I a IV, laminin 
Kostní buňky, kultivované osteoblasty, 

chondrocyty 

α2β1 Kolagen I a IV, laminin 
Kostní buňky, kultivované osteoblasty, 

fibroblasty, endoteliální buňky 

α3β1 Kolagen I, FN, lamini Kultivované osteoblasty, B-lymfocyty 

α5β1 FN 
Kostní buňky, kultivované osteoblasty, 

fibroblasty, chondrocyty 

α6β1 Laminin 1,2,4,5 Lymfocyty, krevní destičky, epiteliální buňky 

α6β4 Laminin 1 Fibroblasty, Schwanovy buňky 

αVβ1 FN, VN Kultivované osteoblasty 

αVβ3 FGN, VN, FN 
Kostní buňky, kultivované osteoblasty, 

chondorcyty 

αVβ5 VN Kultivované osteoblasty, fibroblasty, chondrocyty 

 

Několik studií se zabývalo vlivem Notch signalizace na diferenciaci MSC. Kurpinksi et 

al. zjistili, že vazba ligandu Jagged-1 je důležitá pro diferenciaci MSC na buňky hladké 

svaloviny [41]. Grogan et al. zkoumali diferenciaci MSC na chondrocyty v závislosti na Notch 

signalizaci. Během diferenciace došlo k poklesu v počtu NICD, což indikuje potřebu snížení 

Notch signalizace pro uskutečnění chondrogenní diferenciace [24].  

2.3 K RITICKÉ VLASTNOSTI NOSI ČE MODULUJÍCÍ INTERAKCI S BU ŇKAMI  
 

Velké množství polymerů, například polyvinylalkohol (PVA), polyester či polyamid (PA), 

nemá na svém povrchu dostatek vhodných funkčních skupin, na které by se buňky mohly 
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přichytit. Není zde dostatečná povrchová energie nebo nosič nevykazuje dostatečné hydrofilní 

či hydrofobní vlastnosti. Takovéto povrchy nejsou vhodné pro růst buněk a buňky na ně 

adherují zřídka. Buněčná afinita k nosičům hraje zásadní roli v biomateriálových aplikacích. 

Teoreticky ideální nosič pro buňky napodobuje topografickou, biochemickou 

a biomechanickou podstatu přirozené tkáně [42].  

Porozumění interakcím mezi buňkou a povrchem je důležité pro terapeutické 

materiálové aplikace, stejně jako pro tkáňové inženýrství. Buněčná adheze je základním 

krokem v embryonálním vývoji, hojení tkáňových defektů, ale taky při zhoubném bujení. 

Ihned po vysetí buněk při 2D kultivaci v podmínkách in vitro začnou na ukotvení závislé 

buňky adherovat, roztahovat se, migrovat a proliferovat na substrátu, což vede k formaci 

tkáňové monovrstvy. Na začátku tohoto procesu musí dominovat interakce buňka-substrát, aby 

se docílilo pevného přichycení buněk. S pokračujícím časem začne ustupovat důležitost adheze 

buňka-substrát a buňka-buňka interakce začne být vládnoucím faktorem v procesu tkáňové 

formace díky kontrole buněčné migrace a proliferace. Buněčná adheze k proteinům ECM 

adsorbovaných na povrch substrátu je důležitá pro hostitelskou odpověď na povrch substrátu 

[43]. 

Další důležitou povrchovou charakteristikou je hydrofilnost povrchu. Absorpční povrch 

je kategorizován zejména na hydrofilní a hydrofobní dle jeho smáčivosti. Hydrofilní povrch má 

kontaktní úhel menší než 65o, hydrofobní má tento úhel vyšší než 65o. Tyto hodnoty byly 

stanoveny dle pozorování biologických odpovědí, jako je například bioadheze a proteinová 

adsorpce. Zvyšující se povrchová hustota funkčních skupin zvyšuje množství vodíkových 

můstků mezi vodou a povrchem, což vede k poklesu kontaktního úhlu a tím ke zvýšení 

hydrofobnosti povrchu [44]. Hydrofilní vlastnosti nosiče ovlivňuje i jeho povrchová energie. 

Charakterizuje volnou energii povrchu na rozhraní dvou prostředí. Energie povrchových 

molekul je větší v porovnání s molekulami nacházejícími se v hloubce materiálu. Molekuly na 

povrchu tedy mají tendenci na sebe vázat další částice [45]. Tato energie má tendenci stoupat 

při introdukci polárních skupin plazmatem na modifikovaný povrch [10]. Nízká povrchová 

energie nosičů, jako jsou například PE či polystyren (PS), limituje schopnost podporovat 

buněčnou adhezi a růst [11]. Dle literatury [10, 14, 16, 26, 46, 47] lze chování různých 

buněčných typů na površích s rozdílnou hydrofilností zobecnit. Na hydrofilním povrchu 

adherují hMSC, fibroblasty, osteoblasty, na hydrofobním povrchu k jejich adhezi dochází 

v omezené míře či vůbec. Výsledky studií jsou uvedeny v tabulce číslo 2. 
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Tabulka č. 2: Adheze buněk s ohledem na velikost kontaktního úhlu. Převzato z [10, 14, 16, 26, 46, 47]. 
Zkratka TCPS znamená tkáňový polystyren, PLLA znamená kyselina poly L mléčná, PU znamená polyuretan. 

Nosič 
Kontaktní úhel 

ve stupních 
Buněčný typ Adheze 

Sklo 45 hMSC, fibroblasty, osteoblasty Adherují 

TCPS 64 hMSC, fibroblasty, osteoblasty Adherují 

Titan 75 hMSC, fibroblasty, osteoblasty Adherují 

PLGA 75 Nervové buňky Omezeně 

Modifikované sklo 88 hMSC Omezeně 

PS 92 Fibroblasty Omezeně 

PU 120 Červené krvinky Omezeně 

PCL 130 
Fibroblasty, osteoblasty, 

chondrocyty Omezeně 

 
 

Kontaktní úhel materiálu může být ovlivněn i povrchovou hrubostí. Zvýšení hrubosti 

napomáhá rozprostření kapaliny na povrchu nosiče, na rozdíl od hladkého povrchu. Díky 

změně hrubosti povrchu, a tím i jeho smáčivosti, lze ovlivnit adhezivitu buněk na povrchu [48]. 

Ze studií provedených na površích s různou hodnotou hrubosti [48, 49] lze vyvodit závěr, že 

materiály se zvýšenou hrubostí vykazují lepší podmínky pro adhezi buněk než hladší materiály. 

Například povrch PCL vykazuje relativně vysokou hodnotu hrubosti (2 µm), která umožňuje 

adhezi lidské epiteliální buňky prostaty [11]. Pro porovnání PS má povrchovou hrubost pouze 

3,5 nm, což je nedostatečné pro adhezi fibroblastů [14].  

Chemie povrchu je další důležitou charakteristikou ve vztahu buněk k substrátu. 

Několik studií ukázalo rozdílnou buněčnou odpověď na substrát s různou chemií povrchu. 

Povrchová chemie také moduluje vazbu integrinů a specificitu vazby proteinů při 

biofunkcionalizaci substrátu, což má vliv na adhezi buněk [42]. Chemie povrchu se někdy dělí 

na aniontovou a kationovou dle povrchového náboje - negativního či pozitivního. Toto 

označení je jako takové neúplnou specifikací Lewisovy teorie kyselin a zásad. Aniontový 

hydrofilní povrch nese relativně slabé funkční skupiny Lewisových zásad (hydroxyl, karbonyl) 

a díky tomu odolává proteinové adsorpci, jelikož se tu objevuje silná vodíková vazba s vodou a 

proteiny, tedy nemohou nahradit interfázi vody a vstoupit tak na adsorpční povrch. Toto je 

v rozporu s tvrzením, že proteiny adsorbují na všechny povrchy, a to i na ty hydrofilní. 

Adsorpční povrch může nést různé povrchové hustoty funkčních skupin Lewisových kyselin a 
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zásad schopných tvořit vodíkové vazby s vodou. Existují povrchy s 0 funkčními skupinami 

(hydrofobní povrch jako například polyetylen (PE)) až po povrchy plné funkčních skupin 

(například oxidovaný PE) [44]. Z literatury vyplývá [10, 13, 14, 46], že adheze buněk probíhá 

nejlépe na nosiče obsahující kyslíkové a dusíkové povrchové funkční skupiny. Pokud je na 

povrchu přítomen pouze uhlík, pak například adheze hMSC neprobíhá vůbec. Výsledky jsou 

shrnuty v tabulce číslo 3. 

 
Tabulka č. 3: Adheze buněk s ohledem na vliv procentuálního zastoupení povrchového C, O a N. Převzato z 
[10, 13, 14, 46]. 
Zkratka BOPP znamená biaxiálně orientovaný polypropylen, Ny-PA znamená Nylon, polyamid 6. 

Nosič C/% O/% N/% Buněčný typ Adheze 

PCL 80 20 0 Fibroblasty, osteoblasty, chondrocyty Omezeně 

PS 100 0 0 Fbroblasty Omezeně 

BOPP 100 0 0 hMSC Neadherují 

modifikovaný 
BOPP 81 5 14 hMSC Adherují 

Ny-PA 76 9 15 hMSC Adherují 

modifikovaný 
Ny-PA 63 20 17 hMSC Adherují 

PU 77 20 3 Červené krvinky Adherují 

 

V mnoha případech je buněčná adheze k povrchu biomateriálů zprostředkována vrstvou 

adsorbovaných proteinů, jakými jsou například imunoglobuliny, VN, FGN a FN. Mnoho studií 

ukázalo, že typ, kvantita a aktivita adsorbovaných proteinů jsou ovlivněny povrchovými 

substrátovými vlastnostmi, což zahrnuje chemii a hydrofobicitu. Tyto na substrátu závislé 

odlišnosti v proteinové adsorpci mají výrazný efekt na buněčnou aktivitu, což zahrnuje i vazbu 

integrinového receptoru a následnou buněčnou adhezivní událost [42]. Z literatury [26, 42, 43] 

vyplývá, že adsorpce proteinů na povrch nosiče usnadňuje buněčnou adhezi. Buňky mohou 

lépe adherovat na povrch díky integrinům, vázajícím se na specifické motivy aminokyselin 

vystavených na proteinech. Samotná adsorpce proteinů je ovlivněna chemií a smáčivostí. 

Například jedna ze studií zkoumala vliv čtyř funkčních skupin. Hydrofobní methylové, 

hydroxylové, která je neutrálně hydrofilní, negativně nabité karboxylové skupině při pH 7,4 a 

pozitivně nabité aminoskupině při pH 7,4. Adsorpce FN je nejlepší na hydroxylových 

skupinách a aminoskupinách, o hodně horší je na zbylých dvou površích. Jsou zde tedy patrné 

rozdíly závislé na povrchové chemii [42]. 
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3 ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁK ŇOVÁNÍ  

 

Elektrostatické zvlákňování je jednoduchá a všestranná metoda pro formování netkaných 

vlákenných nosičů o rozměru vláken od pár mikrometrů po desítky nanometrů. Tuto metodu 

lze provádět za pokojové teploty a za atmosférických podmínek. Je to proces, při kterém 

dochází k formování syntetických vláken za pomoci elektrostatických sil. Při tomto procesu se 

využívá zdroje vysokého napětí, který injektuje náboj dané polarity do polymerního roztoku 

nebo taveniny (melt) a je akcelerován směrem ke kolektoru opačné polarity. Parametry procesu 

zvlákňování jsou různé a mohou velmi ovlivnit formaci a strukturu vláken. Těmito parametry 

je síla napětí, rychlost toku polymeru, vzdálenost kapiláry od kolektoru, okolní vlhkost, 

viskozita polymerního roztoku, vodivost. Díky vhodné volbě parametrů tak dochází 

k vytváření polymerních vláken namísto kapiček polymerní tekutiny [50]. Materiálů, které lze 

touto metodou zvlákňovat, je velké množství. Lze zvláknit jak syntetické, tak přírodní 

polymery či směsi polymerů, chemicky modifikované nebo navržené polymery, například 

PVA, PCL, PLLA, PLGA [51]. Většina polymerů je před zvlákněním rozpuštěna 

v rozpouštědle a vytvoří tak polymerní roztok, kterým je poté naplněna kapilára.  

Klasické zařízení pro elektrostatické zvlákňování se skládá z kapiláry, kterou je vedena 

tekutina podstupující proces zvlákňování, vysokonapěťového zdroje s pozitivní či negativní 

polaritou (obvykle o hodnotě vyšší než 5 kV), který injektuje náboj do kapaliny a uzemněného 

kolektoru. Elektroda s vysokým napětím je ponořena do zvlákňované kapaliny, nebo lze použít 

kovovou kapiláru, která funguje jako elektroda. Po zapnutí napětí je náboj injektován do 

polymerního rozpouštědla. Zvyšující se síla elektrického pole způsobí odpudivé interakce mezi 

stejnými náboji v kapalině a přitažlivé síly mezi kapalinou a kolektorem začnou vyvíjet síly 

v tahu na kapalinu. V důsledku toho se začne prodlužovat visící kapka na špičce kapiláry. Jak 

se síla elektrického pole zvyšuje, dosáhne se bodu, kdy jsou síly v rovnováze a povrchové 

odpuzování v kapalině vede ke vzniku Taylorova kužele. K formaci Taylorova kužele tedy 

dochází v důsledku zvyšujícího se odporu mezi stejnými náboji v kapalině, tento odpor začne 

být silný a vedoucí okraj rozpouštědla se změní z kruhového menisku na kužel. Pokud se 

napětí stále zvyšuje i po dosažení tohoto vyváženého stavu a odpudivé síly v kapalině 

překonají povrchové napětí, pak se z vrcholu Taylorova kužele vypudí tryska polymerního 

roztoku a směřuje na kolektor [50].  

Ačkoliv u vrcholu Taylorova kužele je tryska kapaliny stabilní, během letu ke kolektoru 

podstupuje ohýbající nestabilnosti, které zvyšují dobu letu ke kolektoru a tím pomáhají ve 
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ztenčování vláken a odpařování rozpouštědla. Pevná polymerní vlákna jsou poté usazována na 

kolektoru. V závislosti na typu aplikace vyrobeného nanovlákenného nosiče lze užít řadu 

různých kolektorů. Například pro vznik náhodně formovaných vláken lze užít stacionární 

kolektor. Užití rotujícího kolektoru vede k formaci orientovaných vláken. Lze užít i kolektor 

v podobě rozpouštědla, například vody. Užití rotujícího kolektoru vede k formaci 

orientovaných vláken. Průměr vláken je menší, čím větší pole je použito [50].  

Elektrostatického zvlákňování se využívá v mnoha odvětvích, jako jsou například 

biomedicínské aplikace (tkáňové inženýrství, hojení ran, drug delivery systémy, imobilizace 

enzymů), filtry, ochranné materiály, elektrické a optické aplikace, senzory, složeniny pro 

nanovlákenné výztuže. Základní výhodou použití elektrostatického zvlákňování pro 

biomedicínské aplikace je to, že materiály vytvořené elektrostatickým zvlákňováním mají 

potenciál generovat nosiče schopné napodobovat ECM a poskytovat interakce buňka-matrix a 

buňka-buňka. Buňky rozpoznávají nejen topografické stopy, ale i chemickou strukturu, která 

významně ovlivňuje buněčné chování [51]. 

Velmi důležitý je rozměr architektury polymerního nosiče z důvodu přichycení, 

proliferace a prorůstání buněk do nosiče [51]. Rozdílná tloušťka vláken má vliv na velikost 

pórů, se zvyšujícím se průměrem vláken se zvyšuje i jejich velikost. V nosiči jsou důležité 

pro prorůstání buněk. Velikost pórů závisí na buněčném typu, pohybuje se v rozmezí od 5 do 

500 µm. Snaha o výrobu  nanovlákenných nosičů pochází z faktu, že nanovlákna lépe mimikují 

ECM oproti mikrovláknům. Ovšem velikost pórů nanovlákenného nosiče se pohybuje 

v rozmezí do 100 µm. Pham et al. studovali vliv nosiče vyrobeného z nano a mikrovlákenné 

vrstvy elektrostaticky zvlákněného PCL. Pokud je horní vrstva nanovlákenná, mimikuje ECM, 

což umožní adhezi a proliferaci buněk. Infiltrace takovýmto nanoprostředím je obtížná, a proto 

jako spodní vrstvu použili mikrovlákna PCL, která umožní buňkám prorůst do hloubky nosiče 

[52]. 

3.1 POLYMERY  
 

Polymery, které je možné zpracovat elektrostatickým zvlákňováním, se dělí na syntetické 

a přírodní. Syntetické polymery jsou takové, které jsou vyrobeny člověkem a nejsou vzaty 

z přírody. Snahou v biomateriálových aplikacích a zejména v tkáňovém inženýrství je vytvořit 

nosič, který bude biodegradabilní a biokompatibilní. Syntetické polymery nabízí mnoho výhod 

pro výrobu takovýchto nosičů. U těchto polymerů lze upravit mechanické vlastnosti či 

degradabilnost vzniklého nosiče, aby se tak hodil pro různé aplikace [53]. 
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Syntetické polymery lze vyrobit s různou porozitou, tvarem a s chemickými funkčními 

skupinami, které umožní vrůstání buněk dovnitř nosiče. Syntetickými polymery, které jsou 

degradabilní jsou například PVA, polyglykolová kyselina (PGA), PLA, PLGA, PCL [53]. 

Přírodní polymery vykazují vylepšenou biokompatibilitu a biofunkční motiv. Při jejich 

zvláknění je nutné, na rozdíl od syntetických polymerů, užívat rozpouštědla, která neovlivňují 

jejich integritu. Často se používá kolagen, jelikož je součástí ECM, a tedy nosič vyrobený 

metodou elektrostatického zvlákňování z kolagenu má chemické i biologické vlastnosti 

mimikující ECM. Dále byly zvlákněny biologické substance jako hedvábí (bez zánětlivé 

reakce po testech in vivo, podporuje adhezi a proliferaci MSC), FGN (lze užít jako gázu pro 

hojení ran), elastin (dodává elastické vlastnosti nosiči), deoxyribonuklová kyselina, dextran a 

chitosan pro výzkum biomedicínských aplikací. Pokud se přidá například kyselina hyaluronová 

či škrob nebo kolagen do syntetického polymeru zlepší celkové vlastnosti nosiče. Lze vyrobit i 

nosiče z více polymerních rozpouštědel, například zvlákněním dohromady kolagenu I a III 

s elastinem vede ke vzniku nosiče pro buňky hladké svaloviny. Pokud se elektrostaticky 

zvlákněná vlákna kolagenu potáhnou vrstvou PCL, napodobuje takovýto nosič mechanické 

vlastnosti kůže a podporoval adhezi lidských dermálních fibroblastů. Lze použít dva druhy 

polymerů s různou rychlostí degradace, což vede ke vzniku mikroprostorů, které umožňují 

vrůstání buněk. Například tak lze zvláknit PCL s želatinou, želatina degraduje rychleji a 

umožní prorůstání buněk [54]. Výroba nosičů z přírodních polymerů nese rizika, jako jsou 

možné kontaminace či odlišné zdroje pro zisk přírodního polymeru a tedy 

nereprodukovatelnost postupu výroby. Proto se klade velký důraz na výrobu nosičů ze 

syntetických materiálů. ��  
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4 M ODIFIKACE POLYMERNÍCH NANOVLÁKENNÝCH NOSI ČŮ  PLAZMATEM  

 

Povrchové modifikace biodegradabilních syntetických polymerů může být dosaženo 

působením plazmatu na takový povrch. Modifikace plazmatem je účinná a rychlá metoda, 

která vhodně upraví polymerní povrch tak, aby buněčná adheze probíhala v co nejvyšší možné 

míře. Působení plazmatem na nanovlákenný nosič je vhodnou metodou pro vymýšlení 

biomimetických materiálů pro dlouhodobé přežití, stabilní imobilizaci a udržení bioaktivity 

žijících buněk. To vše díky schopnosti plazmatu poskytnout různé funkční skupiny na povrchu 

materiálů. Povrch, na který bylo působeno plazmatem, pak poskytuje mikroprostředí lépe 

mimikující ECM a usnadňuje tak buněčnou aktivitu. Každý polymerní nosič vykazuje jiné 

vlastnosti v závislosti na materiálu, ze kterého byl vyroben. Z toho vyplývá, že působení 

plazmatu na různé nosiče není jednotné.  

Výsledek působení plazmatu na nosiče nelze zobecnit. Vlastnosti plazmatem 

modifikovaných povrchů jsou studovány různými experimentálními technikami. Měření 

kontaktního úhlu se používá k měření změn smáčivosti materiálu po působení plazmatem 

na vybraný povrch. Vyšší hodnota kontaktního úhlu indikuje slabší nekovalentní síly mezi 

tekutinou a polymerním filmem a polymerní povrch je tedy méně smáčivý testovací kapalinou. 

Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) je kvantitativní spektroskopická analýza, 

která měří stavy prvkového složení na povrchu materiálu. Spektra XPS se získávají ozářením 

materiálu rentgenovým paprskem. Při ozáření dochází k emitaci elektronů uniklých 

z povrchových vrstev materiálu. Infračervená spektroskopie (FTIR) měří chemické složení 

povrchu. Pomocí této metody lze určit zastoupení chemických vazeb na povrchu na základě 

emisních a absorpčních spekter fotonů. Ty jsou emitovány či absorbovány na základě změn 

vibrací vazeb. Morfologie povrchu se vizualizuje pomocí mikroskopie atomových sil (AFM) a 

skenovací elektronové mikroskopie (SEM) [11].  

Modifikace plazmatem je metoda užívaná k úpravě různých povrchů, tímto způsobem 

lze upravit nejen nosiče vyrobené elektrostatickým zvlákňováním. Studií na téma působení 

plazmatu na povrchy, jako jsou polymerní filmy či sklo, s cílem změny adhezivity buněk 

na upravený nosič je v literatuře více. V kapitole 2.3 jsou tyto poznatky shrnuty, ovšem nelze 

je zobecnit na nanovlákenné nosiče, jelikož se nevyznačují stejnými vlastnostmi a od filmů se 

liší hlavně svou mikrohrubostí, mechanickými a stereologickými vlastnostmi. Studií na téma 

modifikace nanovlákenných nosičů plazmatem s cílem změny biokompatibility nosiče je 

v literatuře omezené množství.  
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Tabulka č. 4: Vliv plazmatické modifikace na generování povrchových funkčních skupin a změnu 
hydrofiolnosti:  V závislosti na různém složení nanovlákenných nosičů jsou na povrchu generovány rozdílné 
chemické funkční skupiny kyslíkovým, argonovým a dusíkovým plazmatem. Na povrchu dochází také ke změně 
v kontaktním úhlu. Převzato z [10, 12, 55]. 

Nanovlákenný 
nosič 

Typ 
Plazmatu 

Generované povrchové 
skupiny 

Povrch před 
plazmatickou 

modifikací 

Povrch po 
plazmatické 
modifikaci 

PCL O2 C-OH, C=O, C-O, OH Hydrofobní Hydrofilní 

PCL Ar 
C=O, C-H, OH, C-OH, C-O, 

C=O 
Hydrofobní Hydrofilní 

PU O2 C=O, N-C, O-C=O, N-C-O Hydrofobní Hydrofilní 

Bakteriální 
celulóza 

N 
C-C, C-H, CONH2, OH, O-C-

O, CO, COOR 
Hydrofobní Hydrofobnější 

 
Obrázek č. 3: Vzorce polymerů: A) PCL B) PU C) PA D) Bakteriální celulóza. Upraveno podle [56]. 

4.1 POLYKAPROLAKTON  
 

PCL je biokompatibilní, řízeně degradabilní a lze ho použít pro biomedicínské aplikace. PCL 

je hydrofobní materiál, na svém povrchu obsahuje koncentraci 80,5 % uhlíku a 19 % kyslíku. 

Struktura PCL je na obrázku 3A. PCL nosič byl vyroben procesem elektrostatického 

zvlákňování a bylo na něj působeno kyslíkovým a argonovým plazmatem [10]. 

Po působení plazmatem došlo ke změně hydrofobních vlastností materiálu, materiál se 

z hydrofobního (130o) stal hydrofilním (pokles zhruba o 20o pro obě plazmata). Ke změně 

došlo hlavně po působení kyslíkovým plazmatem, jelikož skupiny obsahující kyslík mají 

výrazný vliv na hydrofilnost povrchu, a to hlavně díky funkční skupině C=O. Působení 

plazmatem mělo za následek nárůst hrubosti povrchu, u argonového plazmatu došlo k nárůstu 

na 4,72 µm, u kyslíkového plazmatu na 2,51 µm. Plazma způsobilo tání tenčích nanovláken, 

což umožnilo vznik otevřených prostorů, do kterých mohou buňky lépe pronikat [10].  

 Po působení oběma typy plazmatu došlo k poklesu obsahu uhlíku, nejspíš v důsledku 

procesu tání a zvýšení obsahu kyslíku díky oxidačním procesům na povrchu substrátu. Oxidace 
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je způsobena radikálovými reakcemi mezi polymerními řetězci na povrchu a atomárním 

kyslíkem v plazmatu. Tato reakce vede ke vzniku různých funkčních skupin s vyšším obsahem 

zejména těch, které obsahují kyslík (hydroperoxidy, karbonyly, karboxylové kyseliny). Argon 

je inertní plyn, ale i působení tímto plynem má za následek introdukci kyslíkových skupin na 

povrch materiálu. To je způsobeno reakcemi mezi volnými radikály na povrchu, vzniklými 

během působení plazmatem, a kyslíkem existujícím ve vzduchu. Všechny tři povrchy, PCL 

nemodifikovaný a PCL modifikovaný dvěma typy plazmatu, měly na svém povrchu funkční 

skupiny C-C, C-H, C-OH, C-O, C=O. Povrchy se lišily v intenzitě jednotlivých funkčních 

skupin. Například pro kyslíkové plazmu došlo k nárůstu C=O a OH skupiny a k poklesu C-C a 

C-H skupin. Genenrované skupiny jsou sepsány v tabulce číslo 4 [10]. 

 Testování fibroblastů (L929), chondrocytů (ATDC5) a osteoblastů (Saos-2) na površích 

ukázalo, že buňky na nosičích modifikovaných jak kyslíkovým, tak argonovým plazmatem 

vykazovaly roztaženou morfologii a pokrývaly skoro celý prostor nosiče. Všechny testované 

buňky reagovaly na nosiče po působení plazmatu lépe, adherovaly, reagovaly s povrchovými 

 funkčními skupinami a rozprostřely se po celém nosiči. Na vzorcích, na které bylo působeno 

plazmatem, byl nejvyšší obsah kyslíku. Díky tomu, že buňky na povrchu vykazovaly adhezi i 

růst, kyslík může být označen jako jeden z nejdůležitějších prvků v povrchové chemii pro 

buněčnou adhezi. Kyslíkový atom může být součástí karbonylové, karboxylové, esterové nebo 

hydroxylové skupiny. Zatím není jasné, která skupina je nejefektivnější pro interakci buňka-

povrch. Karboxylová skupina je nejspíš důležitější než esterová nebo hydroxylová skupina. 

Ovšem i přítomnost hydroxylové skupiny je prospěšná pro buněčnou adhezi. Zablokování 

hydroxylové skupiny inhibovalo adhezi křeččích jaterních buněk a leukocytů, zatímco u 

karboxylové skupiny tento efekt nebyl pozorován [10].  

V další studii bylo na PCL nosič působeno atmosférickým plazmatem. Po této modifikaci 

byl nosič méně hydrofobní a bylo možné pozorovat zvýšení iniciální adheze fibroblastů oproti 

samotnému PCL nosiči na 66 %. Po imobilizaci povrchu lamininem bylo možné pozorovat 

84% nárůst v adhezi fibroblastů. Při užití kyslíko-argonového plazmatu a imobilizaci povrchu 

lamininu, došlo k 94% nárůstu iniciální adheze [55].  

4.2 POLYURETAN  
 

Polyuretan (PU) je biokompatibilní materiál, vykazuje nepříznivé povrchové charakteristiky 

a často vyžaduje modifikaci povrchu. Má nízkou povrchovou energii, která se projevuje skrz 

hydrofobnost povrchu (120o). Na povrchu PU bylo možno před použitím plazmy detekovat 

20,3 % koncentrace kyslíku, 2,4 % koncentrace dusíku a 77,3 % koncentrace uhlíku. Struktura 
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PU je zobrazena na obrázku 3B. PU byl vyroben metodou elektrostatického zvlákňování. 

Na PU bylo působeno kyslíkovým plazmatem [46].  

Kyslíkové plazma mělo na PU vliv leptání a modifikace díky volným kyslíkovým 

radikálům. Nárůst koncentrace obsahu kyslíku na povrchu je zhruba na 27 %, nárůst 

v koncentraci dusíku na povrchu je na 3,5 %, pokles koncentrace u dusíku je na 69,3 %. Povrch 

se během procesu působení plazmatu stal hydrofilním (60o). Za změnu hydrofilnosti povrchu 

může zejména nárůst C=O, O-C=O funkčních skupin, dále došlo k nárůstu COOH, C-N, N-

C=O a k poklesu C-C a C-H funkčních skupin, viz tabulka číslo 4. Díky užití kyslíkového 

plazma došlo i k vylepšení povrchové energie PU, což lze vyvodit z poklesu kontaktního úhlu 

[46].  

Pro studium buněčného přichycení byly vybrány erytrocyty. Buňky na povrchu mají 

diskoidní tvar a migrují do hloubky maximálně 15 µm. Bližší zkoumání odhalilo, že interakce 

buněk s vlákny PU neprodukuje dramatické změny buněčného tvaru. Nevalná buněčná 

odpověď na vzrůstající hydrofilnost díky působení kyslíkového plazma na vlákna je nečekaná. 

Transformace tvaru erytrocytů, prorůstání buněk do hloubky povrchu a fyziologická odpověď 

na vystavení buněk vláknům byla zjištěna podobná na povrchu vystaveném i nevystaveném 

působení plazmatu. Tento fenomén může být způsoben tím, že došlo k poklesu hrubosti 

povrchu PU a povrch se tak stal hladším. Dalším zjištěním bylo, že inkorporace hydrofilních 

komponent na PU v případě erytrocytů redukuje fungování  aktuální adhezi k polymernímu 

povrchu. Je zde minimální energie adheze, která nepřekoná vazebnou energii asociovanou 

s termálním vlněním plazmatické membrány zabraňující adhezi erytrocytů [46].  

4.3 BAKTERIÁLNÍ CELULÓZA  
 

Bakteriální celulóza je lineární glukózou, je to polymer sekretovaný Gluconacetobacter 

xylinus. Na svém povrchu obsahuje koncentraci 0,01 % dusíku, 45,2 % kyslíku a 54,79 % 

uhlíku. Struktura bakteriální celulózy je na obrázku 3D. Bakteriální celulóza je málo porózní 

materiál bez většího kontaktu vláken. Pro biomedicínské aplikace je vhodným materiálem díky 

své hydrofilnosti (27o), vysoké krystalinitě, vysoké síle v tahu a hlavně je biokompatibilní. 

Bakteriální celulóza byla získána z membrán G. xylinus, nebyla vyrobena metodou 

elektrostatického zvlákňování, ale svými vlastnosti se podobá nosičům vyrobeným touto 

metodou. Pro modifikaci celulózy byla použita dusíkové plazma [12].  

Po procesu působení plazmatu na povrch došlo k mírnému zvýšení hydrofobicity 

materiálu (38o). To bylo způsobeno díky odnětí fyzikálně absorbované vody a dalších 

nestálých molekul, což umožňuje materiálu zvýšení hydrofilnosti. Po procesu působení 
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plazmatu na povrch došlo k nárůstu koncentrací dusíku na povrchu na 5,9 %, u kyslíku došlo 

k poklesu na 38,31 % a u uhlíku k nárůstu na 55,79 %. Tyto změny odpovídají poklesu C-O a 

COOH skupiny a nárůstu C-C, C-H, CONH2 a OH skupiny a relativně stejnému množství O-

C-O, C=O a COOR skupin, viz tabulka číslo 4. Působení plazmatem vede k formaci 

poróznějšího a hrubšího materiálu s více rozloženými vlákny. Tyto změny jsou způsobeny 

hlavně díky chemické a fyzikální erozi způsobené atomy a ionty v plazmatu [12].  

Endoteliální buňky a neuroblasty vykazovaly lepší adhezivitu na plazmatem upraveném 

povrchu oproti samotné bakteriální celulóze. Buňky adherovaly ve vyšším počtu a 

proliferovaly výrazněji. U fibroblastů (3T3) nedošlo ke změně v afinitě k nosiči. Různé buňky 

vykazují totiž různé chování v kontaktu s modifikovaným nosičem [12].  

4.4 POLYAMID  
 

Struktura PA je na obrázku 3C. Nanovlákna PA byla vyrobena metodou elektrostatického 

zvlákňování a upravena pomocí plazmatem indukovaného mikrovzorování. Využilo se 

pruhového vzoru PDMS vrstvy, tímto způsobem byly vytvořeny pruhy o 30µm s mezerami 

50µm. Tento vzor se položil na PA nanovlákna, a tak byly chráněny pruhy povrchu před 

kyslíkovým plazmatem. Po procesu působení plazmatu se odstranila PDMS vrstva a povrch byl 

pokryt lamininem, který se vázal na hydrofilní oblasti vzniklé působením kyslíkového 

plazmatu. Na nemodifikovaném povrchu bylo možné pozorovat náhodně orientované gliové 

buňky (RG3.6). Na povrchu s mikrovzorováním byly přítomny buňky s bipolárně 

prodlouženou morfologií v oblasti, která nebyla pokryta PDMS vrstvou [8].  

 

Obrázek č. 4: Mikrovzorovaný PU s adherovanými gliovými buňkami: D) Foto z fluorescenčního mikroskopu 
ukazující gliové buňky kultivované na PA s mikrovzorováním s lamininem-1. E) SEM fotografie gliových buněk 
ukazující jejich bipolární morfologii při kultivaci na mikrovzorovaném PA. Převzato z [8]. 
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D ISKUZE  

 

Buněčná fyziologie je modulovaná širokým spektrem fyzikálních a chemických signálů. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je interakce s okolím. Interakce buněk s okolím je 

zprostředkována skrz skupiny receptorů, zajišťující jejich adhezi na povrch a zároveň kontakt 

s okolními buňkami. Adhezi buněk na ECM zprostředkovává skupina integrinových receptorů. 

Různé buněčné typy produkují různé molekuly ECM a exprimují specifické skupiny integrinů 

reagujících s ligandy ECM. Na základě toho dochází k různé interakci buňka-ECM mezi 

buněčnými typy a tedy k různé buněčné odpovědi. Pro viabilitu a proliferaci buněk jsou dále 

klíčové signály, přijímané prostřednictvím interakcí buňka-buňka. Tyto signální dráhy jsou 

spouštěny díky adhezi kadherinových a Notch receptorů sousedních buněk. Pokud dochází k 

příjmu všech těchto signálů z okolí, buňka úspěšně proliferuje, produkuje ECM, dělí se a 

v mnoha případech také diferencuje do dalších buněčných typů. Buněčné receptory jsou 

dynamickou strukturou, v průběhu buněčného cyklu dochází ke změně jejich exprese 

v závislosti na stavu okolí.  

V biomateriálových aplikacích je důležité porozumět procesu adheze buněk na různé 

materiály. Jednotlivé buněčné typy se totiž liší požadavky na povrchové charakteristiky 

materiálu. Ty jsou důležitým faktorem majícím vliv na úspěšnost buněčné adheze. Buněčné 

nosiče je možné vyrobit z široké škály materiálů. Lze použít materiály jako je sklo či titan nebo 

gely. Výhoda užití materiálů vyrobených z polymerů spočívá v tom, že jsou na rozdíl od skla 

anebo titanu degradabilní a buňky mohou vrůstat do hloubky celého nosiče. Polymery 

používané v biomedicínských aplikacích jsou přírodní a nebo syntetické. Nosiče vyrobené 

z přírodních polymerů mají velkou výhodu v tom, že jsou i bez modifikace materiálu 

biokompatibilní, mají na povrchu funkční motivy vhodné pro vazbu biologických částic a jsou 

biodegradabilní. Buňky na takovém povrchu adherují a proliferují velice ochotně. Ovšem užití 

takového materiálu je nevýhodné vzhledem k nemožnosti standardizace postupu výroby. 

Přírodní materiál vždy vykazuje rozdílné vlastnosti v závislosti na zdroji, odkud byl vzat. 

Navíc může obsahovat řadu kontaminací, které mohou být zásadní pro užití takového materiálu 

v biomateriálových aplikacích. Na rozdíl od přírodních mají nosiče vyrobené ze syntetických 

polymerů reprodukovatelný a standardizovaný postup výroby, kde je možnost vyhnutí se 

případným kontaminacím. Často je velkou nevýhodou nízká adhezivita buněk a biologických 

částic na syntetické nosiče.  

Syntetické povrchy postrádají na povrchu vhodné funkční motivy umožňující buňkám 

dlouhodobou adhezi. Iniciální kroky adheze jsou tedy na takovém povrchu zprostředkovány 
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fyzikálními interakcemi pomocí nekovalentních sil a van der Waalsových či iontových 

interakcí. Tento typ adheze není dlouhodobý, nedochází k aktivaci signálních drah nutných pro 

viabilitu a proliferaci buněk a po čase dochází k apoptóze buněk z důvodu nedostatečného 

přichycení k podkladu. Syntetické povrchy je tedy nutné modifikovat tak, aby byl materiál 

biokompatibilní a vykazoval vhodné povrchové charakteristiky umožňující dlouhodobou 

adhezi, proliferaci a viabilitu buněk. Vhodným typem modifikace syntetických nosičů je užití 

plazmatu, při kterém se v závislosti na typu použitého plynu mění povrchové charakteristiky. 

Ke změně povrchu dochází díky tomu, že plazma generuje vysoce reaktivní částice, jako jsou 

elektrony, ionty a radikály, které reagují s neutrálními částicemi v plazmatu. Tím vzniká směs 

reaktivních druhů, které iniciují rekombinační procesy s molekulami na povrchu nosiče a 

v okolní atmosféře. V důsledku těchto reakcí dochází ke změně stávajících a usazování nových 

chemických funkčních skupin na povrchu materiálu, a tím se mění smáčivost, hrubost a 

povrchová energie nosiče. Obecně tedy plazma generuje biokompatibilní nosiče vhodné pro 

adhezi buněk a biologicky aktivních molekul. Výhoda působení plazmatem je v tom, že tato 

modifikace nemá vliv na celkové vlastnosti materiálu. Záleží na vhodné kombinaci mezi typem 

materiálu a druhem plazmatu.  

Ideální nosič mimikuje vlastnosti přirozeného prostředí buněk. Vhodným procesem pro 

výrobu takových nosičů je elektrostatické zvlákňování. Touto metodou jsou vyráběny 

nanovlákenné nosiče s průměrem vláken v rozměru několika mikrometrů po desítky 

nanometrů. Vhodnou kombinací je mikrovlákenný nosič s nanovlákenným povrchem. 

Nanovlákna napodobují morfologii ECM, což umožní adhezi buněk na povrch přes stejné 

fyzikální síly a integrinové receptory, které zprostředkovávají tento proces v tkáních. 

Mikrovlákenná podstata nosiče umožní prorůstání buněk do hloubky. Použitím vhodného typu 

biofunkcionalizace povrchu proteiny dochází k dalšímu vylepšení podmínek pro adhezi. 

Jelikož je jak adheze buněk, tak adsorpce proteinů specifická, s ohledem na povrchové 

charakteristiky nosiče lze výběrem vhodného materiálu řídit specifickou adsorpci proteinů. 

Tím lze cíleně navodit podmínky pro adhezi daného buněčného typu. Výsledkem je buněčné in 

vitro chování shodném s tím, které probíhá v in vivo podmínkách. V závěru tedy nosič 

napodobuje strukturu i složení ECM, což je ideální případ pro adhezi buněk na takto 

modifikovaný povrch. Takto připravený nanovlákenný nosič lze osadit buňkami. Ty na něj 

adherují přes specifické integrinové receptory a buňky se začnou dělit a navzájem spolu 

interagovat pomocí kadherinových receptorů. Signální dráhy spuštěné přes tyto interakce 

způsobí produkci ECM buňkami. Tou se začnou obalovat jak buňky, tak povrch nosiče, což 
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umožní další interakce podporující adhezi, proliferaci a v mnoha případech i diferenciaci 

buněk.  

Adheze hMSC je prozkoumána hlavně s ohledem na interakci buněčných receptorů přes 

proteiny adsorbované na povrch. Adheze hMSC probíhá podle typu proteinů na povrchu přes 

specifické druhy integrinových a kadherinových receptorů. Pomocí vhodné kombinace 

proteinů adsorbovaných na povrch lze řídit diferenciaci hMSC do dalších buněčných typů. 

Například vazbou integrinů na proteiny ECM vitronektin a fibronektin adsorbovaných na 

povrch PLGA dochází k indukci osteogenní diferenciace hMSC, jelikož tyto proteiny simulují 

prostředí osteoblastů. V literatuře je málo experimentů provedených na plazmatem 

modifikovaném nosiči s cílem zlepšit adhezi hMSC. Ty experimenty, které provedeny byly, 

vyvozují závěry pro adhezi hMSC shodné s ostatními buněčnými typy. Změna v hydrofilnosti 

povrchu nosiče zvyšuje jeho povrchovou energii díky změně povrchových funkčních skupin. 

To vede ke snížení zábran majících vliv na adhezi buněk a proteinů.  

Vliv plazmatické modifikace je prozkoumán zejména na nosičích ve formě filmů. 

Poměrně málo studií klade důraz na nanovlákenné nosiče a nezkoumají všechny plazmatem 

měněné parametry. Z přehledu literatury vyplývá, že plazmatická modifikace je přínosná pro 

vylepšení adheze buněk na povrch. Pro pochopení mechanizmu akce zmíněné modifikace by 

bylo přínosné interpretovat výsledky buněčných studií s ohledem na všechny měněné 

parametry. Velký rozpor v jednotlivých článcích je v určení hlavního měněného parametru, 

který má zásadní vliv na adhezi buněk. Rozpor panuje zejména ohledem vlivu změny 

smáčivosti povrchu a změny chemických funkčních skupin na povrchu. Ovšem jelikož změna 

smáčivosti závisí na měněné chemii povrchu, obě charakteristiky jsou velice důležité.  

Modifikace plazmatem je slibnou metodou v biomateriálových aplikacích díky 

nenáročnosti provedení a vysoké efektivitě výsledku na adhezi buněk. Lze změnit v podstatě 

jakýkoliv povrch. Tyto měněné parametry jsou ovlivňovány typem plazmatu. Pro modifikaci 

není bezpodmínečné užití pouze jednoho druhu plazmatu. Kombinací více druhů lze dospět 

k lepším povrchovým vlastnostem nosiče. Díky znalosti působení plazmatu na různé povrchy 

lze vyrobit ideální nosiče, které budou podporovat adhezi, viabilitu a proliferaci všech 

buněčných typů. Velký potenciál této modifikace spolu se slibnými výsledky poskytuje do 

budoucna široké možnosti v biomedicínských aplikacích. 
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Z ÁV ĚR 

 

Adheze buněk na syntetické nanovlákenné povrchy je v mnoha případech nedostatečná kvůli 

hydrofobnosti povrchu, nízké povrchové energii a výskytu povrchových funkčních skupin, 

které nepodporují dlouhodobou adhezi biologických částic na takový povrch. Modifikace 

plazmatem je účinnou a rychlou metodou pro vylepšení povrchových charakteristik 

nanovlákenných nosičů, které jsou vhodné pro adhezi buněk, jelikož svou strukturou 

napodobují uspořádání ECM. Reaktivní částice vyvolané procesem působení plazmatu 

modifikují nanovlákenný nosič, na který je působeno, a tím vylepšují jeho povrchové 

charakteristiky. Působení určitého typu plazmatu na rozdílné povrchy nelze zobecnit. Důležitá 

je vhodná kombinace plazmatu a povrchu. Snahou současného výzkumu je získání povrchu, 

který bude po modifikaci plazmatem hydrofilní, s vysokou povrchovou energií a vhodnými 

funkčními skupinami pro adsorpci proteinů a adhezi buněk.  

 Takto modifikovaný povrch lze použít v biomateriálových aplikacích. Literatura uvádí, že 

vylepšení hydrofilnosti povrchu a vhodná změna funkčních skupin vede ke zlepšení adheze 

většiny buněčných typů. Vylepšené adheze buněk lze dosáhnout i přes proteiny adsorbované na 

povrch nosiče. Tato adheze probíhá ve dvou krocích. Nejprve dojde k adsorpci proteinů na 

povrch nosiče a tyto proteiny pak podporují dlouhodobou adhezi buněk přes integrinové 

receptory. Pokud dojde k úspěšné adhezi buněk na nanovlákenný nosič, buňky začnou 

produkovat ECM, což jim umožní proliferovat, dělit se a diferencovat do specifických 

buněčných typů na základě složení ECM.  

 Plazmatická modifikace je relativně novou metodou. Je to zajímavá metoda, při které lze 

kombinací druhů plazmatu a typů povrchů objasnit důležitost a vliv jednotlivých aspektů 

ovlivňujících adhezi buněk na nanovlákenné syntetické materiály. Doposud nebyl proveden 

dostatek experimentů, které by zkoumaly všechny měněné charakteristiky povrchu a jejich vliv 

na adhezi buněčných typů. Z tohoto důvodu se do budoucna zdá velmi perspektivní, z pohledu 

modifikace nanovlákenných nosičů a jejich vlivu na adhezi hMSC, se tomuto směru věnovat.  



 

 
 

33 

SEZNAM CITOVANÉ LITERATURY  

1. Tendero, C., et al., Atmospheric pressure plasmas: A review. 

Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2006. 61(1): p. 2-

30. 

2. Denes, F.S. and S. Manolache, Macromolecular plasma-chemistry: an 

emerging f ield of polymer science. Progress in Polymer Science, 2004. 

29(8):  p. 815-885. 

3. Riccardi, C., et al., Surface modification of poly(ethylene 

terephthalate) f ibers induced by radio frequency air plasma treatment. 

Applied Surface Science, 2003. 211(1–4): p. 386-397. 

4. Yaghoubi, H. and N. Taghavinia, Surface chemistry of atmospheric 

plasma modified polycarbonate substrates. Applied Surface Science, 

2011. 257(23): p. 9836-9839. 

5. Kowalonek, J., H. Kaczmarek, and A. Dąbrowska, Air plasma or UV-

irradiation applied to surface modificat ion of pectin/poly(vinyl 

alcohol) blends. Applied Surface Science, 2010. 257(1): p. 325-331. 

6. Moisan, M., et al., Low-temperature steri l ization using gas plasmas: a 

review of the experiments and an analysis of the inactivat ion 

mechanisms. International Journal of Pharmaceutics, 2001. 226(1–2): p. 

1-21. 

7. Itatani, R., Physics of reactive plasmas for material tai loring. Plasmas 

&amp; Ions, 1998. 1(1): p. 37-44. 

8. Delgado-Rivera, R., et al., Microscale plasma-init iated patterning of 

electrospun polymer scaffolds. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 

2011. 84(2):  p. 591-596. 

9. Yasuda, H. and M. Gazicki,  Biomedical applications of plasma 

polymerization and plasma treatment of polymer surfaces. 

Biomaterials, 1982. 3(2): p. 68-77. 

10. Martins, A., et al. , Surface Modification of Electrospun 

Polycaprolactone Nanofiber Meshes by Plasma Treatment to Enhance 

Biological Performance. Small , 2009. 5(10): p. 1195-1206. 



 

 
 

34 

11. Lee, H.-U., et al ., Role of reactive gas in atmospheric plasma for cell 

attachment and proliferation on biocompatible poly �-caprolactone 

fi lm. Applied Surface Science, 2008. 254(18): p. 5700-5705. 

12. Pert i le, R.A.N., et al., Surface modification of bacterial  cel lulose by 

nitrogen-containing plasma for improved interaction with cells. 

Carbohydrate Polymers, 2010. 82(3): p. 692-698. 

13. Mwale, F., et al .,  The effect of glow discharge plasma surface 

modif ication of polymers on the osteogenic differentiation of committed 

human mesenchymal stem cells. Biomaterials, 2006. 27(10): p. 2258-

2264. 

14. Mitchel l, S.A., et al. , Isopropyl alcohol plasma modif ication of 

polystyrene surfaces to influence cell attachment behaviour. Surface 

Science, 2004. 561(1): p. 110-120. 

15. Mitchel l, S.A., M.R. Davidson, and R.H. Bradley, Improved cellular 

adhesion to acetone plasma modified polystyrene surfaces. Journal of 

Colloid and Interface Science, 2005. 281(1): p. 122-129. 

16. Tsuji , H., et al. , Surface modification of si l ica glass by CHF3 plasma 

treatment and carbon negative-ion implantation for cell pattern 

adhesion. Surface and Coatings Technology, 2011. 206(5): p. 900-904. 

17. France, R.M., et al. , Plasma Copolymerization of Allyl Alcohol/1,7-

Octadiene:� Surface Characterization and Attachment of Human 

Kerat inocytes. Chemistry of Materials, 1998. 10(4): p. 1176-1183. 

18. Curtis, A.S., et al .,  Adhesion of cells to polystyrene surfaces. The 

Journal of Cell  Biology, 1983. 97(5): p. 1500-1506. 

19. García, A.J., Get a grip: integrins in cell–biomaterial interactions. 

Biomaterials, 2005. 26(36): p. 7525-7529. 

20. Gahmberg, C.G., et al. , Regulation of integrin activity and signall ing. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, 2009. 

1790(6): p. 431-444. 



 

 
 

35 

21. Wozniak, M.A., et al. , Focal adhesion regulation of cell  behavior. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 2004. 

1692(2–3): p. 103-119. 

22. Becker, S.F., et al.,  Giving the right tug for migration: Cadherins in 

t issue movements. Archives of Biochemistry and Biophysics, (0). 

23. Cavallaro, U., S. Liebner, and E. Dejana, Endothelial cadherins and 

tumor angiogenesis. Exp Cell  Res, 2006. 312(5): p. 659-667. 

24. Grogan, S.P., et al .,  Repression of chondrogenesis through binding of 

notch signaling proteins HES-1 and HEY-1 to N-box domains in the 

COL2A1 enhancer si te. Arthrit is & Rheumatism, 2008. 58(9):  p. 2754-

2763. 

25. Phil l ips, J.E., et al .,  Human mesenchymal stem cell differentiation on 

self-assembled monolayers presenting different surface chemistries. 

Acta Biomaterialia, 2010. 6(1): p. 12-20. 

26. Lavenus, S., et al ., Behaviour of mesenchymal stem cells, f ibroblasts 

and osteoblasts on smooth surfaces. Acta Biomaterial ia, 2011. 7(4): p. 

1525-1534. 

27. Curran, J.M., et al.,  The use of dynamic surface chemistries to control 

msc isolation and function. Biomaterials, 2011. 32(21): p. 4753-4760. 

28. Hidalgo-Bastida, L. and S. Cartmell,  Mesenchymal Stem Cells, 

Osteoblasts and Extracellular Matrix Proteins: Enhancing Cell  

Adhesion and Differentiation for Bone Tissue Engineering. Tissue 

Engineering Part B-Reviews, 2010. 16(4): p. 405-412. 

29. Lee, J.W., et al ., Importance of integrin β1-mediated cell  adhesion on 

biodegradable polymers under serum depletion in mesenchymal stem 

cells and chondrocytes. Biomaterials, 2004. 25(10): p. 1901-1909. 

30. Fuchs, E., T. Tumbar, and G. Guasch, Socializing with the Neighbors: 

Stem Cells and Their Niche. Cell,  2004. 116(6):  p. 769-778. 

31. Hennessy, K.M., et al. , The effect of collagen I mimetic peptides on 

mesenchymal stem cell adhesion and differentiat ion, and on bone 



 

 
 

36 

formation at hydroxyapatite surfaces. Biomaterials, 2009. 30(10): p. 

1898-1909. 

32. Chastain, S.R., et al ., Adhesion of mesenchymal stem cells to polymer 

scaffolds occurs via distinct ECM ligands and controls their osteogenic 

differentiat ion. 

33. Anselme, K., Osteoblast adhesion on biomaterials. Biomaterials, 2000. 

21(7):  p. 667-681. 

34. Martino, M.M., et al., Controll ing integrin specif icity and stem cell  

differentiat ion in 2D and 3D environments through regulation of 

f ibronectin domain stabil i ty. Biomaterials, 2009. 30(6):  p. 1089-1097. 

35. Woods, V.L., et al. , Integrin expression by human articular 

chondrocytes. 

36. Goessler, U.R., et al ., Differential modulation of integrin expression in 

chondrocytes during expansion for t issue engineering. In Vivo, 2005. 

19(3):  p. 501-7. 

37. Wyre, R.M. and S. Downes, The role of protein adsorption on 

chondrocyte adhesion to a heterocyclic methacrylate polymer system. 

Biomaterials, 2002. 23(2):  p. 357-364. 

38. Oberlender, S.A. and R.S. Tuan, Expression and functional involvement 

of N-cadherin in embryonic l imb chondrogenesis. Development, 1994. 

120(1): p. 177-187. 

39. Tian, B., et al., β1 Integrin Regulates Fibroblast Viabil i ty during 

Collagen Matrix Contraction through a Phosphatidylinositol 3-

Kinase/Akt/Protein Kinase B Signal ing Pathway. Journal of Biological 

Chemistry, 2002. 277(27): p. 24667-24675. 

40. Zellner, J., et al., Role of mesenchymal stem cells in t issue engineering 

of meniscus. J Biomed Mater Res A, 2010. 94(4): p. 1150-61. 

41. Kurpinski, K., et al. , Transforming Growth Factor-β and Notch 

Signaling Mediate Stem Cell Differentiation into Smooth Muscle Cells. 



 

 
 

37 

42. Keselowsky, B.G., D.M. Collard, and A.J. Garcı �a, Surface chemistry 

modulates focal adhesion composition and signaling through changes 

in integrin binding. Biomaterials, 2004. 25(28): p. 5947-5954. 

43. Tzoneva, R., N. Faucheux, and T. Groth, Wettabil i ty of substrata 

controls cell–substrate and cell–cell  adhesions. Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, 2007. 1770(11): p. 1538-

1547. 

44. Vogler, E.A., Protein adsorption in three dimensions. Biomaterials, 

2012. 33(5):  p. 1201-1237. 

45. Comelles, J., et al., The role of surface energy of technical polymers in 

serum protein adsorption and MG-63 cells adhesion. Nanomedicine: 

Nanotechnology, Biology and Medicine, 2010. 6(1): p. 44-51. 

46. Zandén, C., et al.,  Surface characterisation of oxygen plasma treated 

electrospun polyurethane fibres and their interaction with red blood 

cells. European Polymer Journal, 2012. 48(3): p. 472-482. 

47. Khorasani, M.T., H. Mirzadeh, and S. Irani, Plasma surface 

modif ication of poly (l-lactic acid) and poly (lactic-co-glycolic acid) 

f i lms for improvement of nerve cells adhesion. Radiation Physics and 

Chemistry, 2008. 77(3): p. 280-287. 

48. Keshel, S., et al., The relationship between cellular adhesion and 

surface roughness for polyurethane modified by microwave plasma 

radiation. International Journal of Nanomedicine, 2011. 6:  p. 641-647. 

49. Biazar, E., et al ., The relationship between cellular adhesion and 

surface roughness in polystyrene modified by microwave plasma 

radiation. Int J Nanomedicine, 2011. 6:  p. 631-9. 

50. Sil l , T.J. and H.A. von Recum, Electrospinning: applications in drug 

delivery and tissue engineering. Biomaterials, 2008. 29(13): p. 1989-

2006. 

51. Agarwal, S., J.H. Wendorff, and A. Greiner, Use of electrospinning 

technique for biomedical applications. Polymer, 2008. 49(26): p. 5603-

5621. 



 

 
 

38 

52. Pham, Q.P., U. Sharma, and A.G. Mikos, Electrospun poly(epsilon-

caprolactone) microfiber and multi layer nanofiber/microfiber 

scaffolds: characterization of scaffolds and measurement of cellular 

infi l tration.  Biomacromolecules, 2006. 7(10): p. 2796-805. 

53. Gunati l lake, P.A. and R. Adhikari, Biodegradable synthetic polymers 

for t issue engineering. Eur Cell Mater, 2003. 5: p. 1-16; discussion 16. 

54. Pham, Q., U. Sharma, and A. Mikos, Electrospinning of polymeric 

nanofibers for t issue engineering applications: A review. Tissue 

Engineering, 2006. 12(5): p. 1197-1211. 

55. Siri, S., et al. , Surface modif ication of electrospun PCL scaffolds by 

plasma treatment and addition of adhesive protein to promote 

fibroblast cell adhesion. Materials Science and Technology, 2010. 

26(11): p. 1292-1297. 

56. Puppi, D., et al., Polymeric materials for bone and carti lage repair. 

Progress in Polymer Science, 2010. 35(4): p. 403-440. 

 

 


