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ABSTRAKT 

Modifikace vláken za účelem funkcionalizace je aktuální trend v problematice tkáňového 

inženýrství. Polyvinylalkohol (PVA) je netoxický, biodegradabilní polymer vhodný k přípravě 

nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování. Jeho nevýhodou je však velká rozpustnost ve 

vodě, která vede k okamžité degradaci vláken. Jako výhodné se pak ukazuje jeho chemické složení, 

kdy je možné modifikovat volné hydroxyskupiny PVA. Pro modifikace byla připravena PVA 

nanovlákna metodou elektrostatického zvlákňování z hladiny. Metodou acylace se podařilo 

navázat na povrch nanovláken linker tvořený z polyetylenglykolu (PEG) zakončený molekulou 

biotinu (PEG-b). Tato modifikace nenarušila vlákenný charakter PVA vrstvy. Vazbou linkeru PEG-b 

na PVA nanovlákna (PVA-PEG-b) došlo ke zvýšení stability vláken ve vodném prostředí a to až po 

dobu 41 dní, což je výrazné zvýšení oproti nemodifikované formě. Stabilita vláken ve vodném 

prostředí se zvyšuje s množstvím linkeru a metoda tedy umožňuje připravovat PVA nanovlákna o 

různé rozpustnosti. Výsledná modifikace se ukázala jako biokompatibilní pro mezenchymální 

kmenové buňky (MSC) i chondrocyty. Proliferace buněk na nosiči však byla nízká a kultivace obou 

typů buněk vykazovala postupný úbytek buněk, pravděpodobně z důvodu velké hydrofility nosiče. 

Z tohoto důvodu byly navrženy další chemické modifikace pomocí aminokyselin, které vedly ke 

snížení rozpustnosti vláken, žádná z těchto modifikací však nevykázala výraznou podporu adheze 

a proliferace buněk. Zvýšení adheze buněk bylo navozeno kombinací polymerů PVA s chitosanem. 

Pomocí systému biotin – avidin byla na povrch nanovláken navázána protilátka anti-CD29, jako 

modelový protein a systém tedy umožňuje povrchovou vazbu proteinů v různých kombinacích. 

Námi navržené modifikace vedou k přípravě biokompatibilních nanovláken s možností 

řízené rozpustnosti ve vodném prostředí a umožňují povrchovou funkcionalizaci pomocí proteinů. 

Tato modifikace umožňuje navazovat na povrch nanovláken protilátky a růstové a diferenciační 

faktory. Takto modifikovaná nanovlákna mohou být rovněž dobrým základem pro přenos aktivních 

látek. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

MODIFIKACE NANOVLÁKEN, MEZENCHYMÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY, POLYVINYLAKOHOL, 

ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ, REGENERACE A NÁHRADY CHRUPAVKY 
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ABSTRACT 

Modification of nanofibers is an actual trend in tissue engineering. Polyvinylacohol (PVA) is 

nontoxic and biodegradable polymer suitable for preparation of submicron fibers by 

electrospinning. Main disadvantage of PVA fibers is rapid degradation in aqueous environment. On 

the other hand surface of fibers contains free hydroxyl group that could be chemically 

modified.  In recent work, chemical modification of PVA nanofibers prepared by needleless 

electrospinning was investigated. Polyethylenglykol (PEG) linker was introduced to the fiber 

surface by acylation (PVA-PEG) and further modified by biotin (PVA-PEG-b) as a function agent. 

Process of chemical modification does not affected fibrous morphology of samples. Interestingly, 

linkage of PEG-b linker promoted stability of PVA in aqueous environment. PVA-PEG-b sample was 

stable for 41 days. Stability of samples was strongly dependent on amount of introduced PEG-b 

linker, thus proposed method of modification allows to prepare nanofibers of different solubility. 

Additionally, biocompatibility of chemically modified nanofibers with both mesenchymal stem 

cells (MSC) and chondrocytes was determined. Proliferation of both cell types was not sufficient 

and number of cells decreased in time, probably because of high hydrophility of modified PVA 

scaffold. To eliminate this disadvantage, blend PVA-chitosan nanofibers were prepared and 

modified by PEG-b linker. Such modifications also promoted stability of PVA nanofibers in water 

and improved cell adhesion and proliferation. Finally, binding of avidin conjugated anti-CD29 

antibody to PVA-PEG-b was confirmed by confocal microscopy. In conclusion, introduced chemical 

modification enables preparation of nanofibrous scaffolds controlled solubility and surface 

functionalization using biotin – avidin system. Such system supports selective binding of different 

proteins like antibodies, growth and differentation factors.  

KEY WORDS:  

MODIFICATION OF NANOFIBERS, MESENCHYMAL STEM CELLS, POLYVINYLACOHOL, 

ELECTROSPINNING, TISSUE ENGINEERING OF CARTILAGE 
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SEZNAM ZKRATEK 

anti-CD29 protilátka proti fibronektinu 

 APC allophycocyanin 

  BMP bone morphogenetic factor-2 

 BSA hovězí sérový albumin 

 CO2 oxid uhličitý 

  CSC srdeční kmenové buňky 

 DCM dichlormetan 

  DIC diisopropylkarbodiimid 

 DIEA diisopropyletylamin  

 DIOC6 3, 3’- dietyloxacarbocyanin iodid 

DMF N, N-dimetylformamid 

 DNA deoxyribonukleová kyselina 

 ECM extracelulární matrix 

 EDTA etylendiaminotetraoctová kyselina 

EGF epidermální růstový faktor 

 FAEEAA [2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]octová kyselina 

FBS fetální hovězí sérum 

 FGF fibroblastový růstový faktor 

 FITC fluorescein isothiocyanate 

 Fmoc fluorenylmethoxykarbonyl 

 HABA 2-(4’-hydroxy-azo-benzen)benzoová kyselina 

HOBt 1-hydroxybenzotriazol  

 IGF-1 insulin-like growth factor I 

 IMDM Iscove’s modified Dulbecco’s medium 

ITS směs inzulínu, transferinu a seleničitanu sodného 

LIF leukemický inhibiční faktor 

 MEM minimum essential medium Earle’s Salts with L-Glutamine 

MMP matrixové metaloproteázy 

 MSC mezenchymální kmenové buňky 
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MTT 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyl tetrazolium bromid 

NaCl chlorid sodný 

  NaOH hydroxid sodný 

  NIPAM N-isopropylakrylamid 

 PBS fosfátový pufr (Phosphate Buffered Saline) 

PCL poly-ε-kaprolakton 

  PDGF Platelet-derived growth factor 

 PEG polyetylenglykol 

  PGA kyselina polyglykolová 

 PHB polyhydroxybutyrát 

  PLA polymer kyseliny mléčné 

 PLGA kopolymer tvořený kyselinou mléčnou a glykolovou 

PLLA poly-L-laktid 

  PVA polyvinylalkohol 

  PVA-PEG-b polyvinylalkohol modifikovaný linkerem z polyetylenglykolu a biotinu 

SDS sodium dodecyl sulfát 

 SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TBS Tris- buffer saline 

  TGF-β transforming growth factor-β 

 TRITC tetramethyl-rhodamin-isothiocyanate 
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1 ÚVOD 

Nanovlákenné nosiče jsou již několik let hojně využívány jako nosiče buněk pro účely 

tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Hlavní předností je jejich struktura, která 

napodobuje přirozené buněčné prostředí. Samotná nanovlákna však často nevedou k dostatečné 

proliferaci a diferenciaci. Proto je aktuálním trendem v tkáňovém inženýrství modifikace těchto 

nanovlákenných vrstev, která zlepší vlastnosti nosiče a zajistí jejich funkcionalizaci. Zejména se pak 

jedná o možnost funkcionalizovat nosiče biologicky aktivními látkami a úprava fyzikálních 

vlastností nosiče, aby lépe odpovídali potřebám samotné aplikace.  

Novým přístupem v tkáňovém inženýrství je modifikace nanovláken z polyvinylalkoholu 

(PVA). Tento polymer je netoxický a biodegradabilní a díky svému chemickému složení nabízí 

široké možnosti modifikace pro přípravu funkcionalizovaného nosiče. Tento nosič může mít velký 

aplikační potenciál s využitím mezenchymálních kmenových buněk, které mohou diferencovat do 

několika buněčných linií. 

Hlavním cílem této práce je popsat vliv chemických modifikací PVA, které byly navrženy ke 

zvýšení stability nosiče ve vodném prostředí a možnosti navazovat na povrch nosiče dalš látky. 

Cílem této funkcionalizace je zvýšení adheze a proliferace MSC a podpora diferenciace těchto 

buněk. Při práci jsme se zaměřili na diferenciaci směrem na chondrocyty. Chemické modifikace 

byly navrženy ve spolupráci s partnerským pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci, katedrou 

organické chemie, skupinou vedenou Doc. Janem Hlaváčem, CSc. Hlavními body práce jsou: 

1) Modifikace PVA nanovláken za účelem zvýšení stability ve vodném prostředí a ověření 

této stability. 

2)  Ověření biokompatibility nosiče pomocí MSC a chondrocytů. 

3) Využití povrchové modifikace biotinem pro navazování biologicky aktivních látek. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ 

Metoda elektrostatického zvlákňování (elektrospinning) byla vyvinuta na základě poznatků 

z 18. století o chování kapalin v elektrickém poli. První patent na metodu elektrostatického 

zvlákňování byl podán v roce 1902 (Cooley a Morton), od tohoto roku však byla metoda 

mnohokrát pozměněna a znovu patentována. Z těchto poznatků byla rovněž vyvinuta metoda 

elektrospraye, která využívá podobného principu jako elektrostatické zvlákňování a kterou 

zdokumentoval a popsal v roce 1917 Čecho - Američan Zeleny.  

Největší výhodou této metody je možnost připravovat vlákna o velmi malém průměru, 

několika nanometrů až po rozměry mikrometrů. Díky velmi malému průměru vláken, velkému 

povrchu a délce vláken se jedná o struktury napodobující struktury extracelulární matrix (ECM) [1]. 

Díky tomu našly nanovlákenné struktury široké uplatnění v oblasti tkáňového inženýrství. Velkou 

pozornost si získala nanovlákna také jako transportéry pro přenos léčiv a dalších biologicky 

aktivních látek. Toto odvětví je momentálně na vzestupu a je jen otázkou jak kvalitní transportní 

systémy mohou nanovlákna poskytnout. Navíc jsou nanovlákna značně adhezivní, což je předurčilo 

pro mnohé biologické aplikace. Postupem času nacházela metoda širší uplatnění a v současné 

době je hojně využívána nejen pro medicínské účely, ale i pro potravinářství a vývoj nových 

technologií, jako jsou například možnosti čištění kontaminovaných a odpadních vod [2]. 

PRINCIP METODY ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ 

Elektrostatické zvlákňování bývá prováděno pomocí speciálního vysokonapěťového 

přístroje (v původním označení spinner). Základní součásti přístroje jsou zdroj napětí, kladná 

a záporná elektroda, kolektor a dávkovač polymeru, nejčastěji injekční stříkačka zakončená 

kapilárou, ze které je polymeru vytlačován (Obr. 1).  

Základním principem elektrostatického zvlákňování je využití silného elektromagnetického 

pole, vytvořeného mezi dvěma elektrodami, které jsou připojeny na silný zdroj napětí. Elektrické 
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pole se ustanovuje mezi povrchem tzv. zvlákňovací elektrody, která přivádí roztok polymeru 

a kolektorem, kde dochází ke sběru vláken. V důsledku přitažlivých sil mezi elektrodami vznikají 

silné elektrostatické síly, výsledné pole interaguje s volnými náboji, které se nalézají na povrchu 

roztoku polymeru. Na základě těchto elektrostatických sil jsou molekuly polymeru nuceny 

k pohybu směrem k opačně nabité elektrodě. Molekuly na povrchu kapky vytlačeného polymeru 

jsou vytahovány polem vzhůru, dochází k překonání povrchového napětí kapaliny a vzniku tzv. 

Taylorova kužele. Vlivem elektrických sil dochází k dalšímu vytahování polymeru a formování 

stabilního útvaru tzv. vlákenné trysky, která se pohybuje velkou rychlostí po směru elektrického 

pole, tedy ke kolektoru. Při tomto pohybu dochází k odpařování rozpouštědla, což vede 

k formování a postupnému ztenčování vláken. Při formování vláken se významně uplatňuje tzv. 

ohybová nestabilita, která zakřivuje a prodlužuje dráhu polymeru směrem ke kolektoru, což 

podporuje odpařování rozpouštědla a napomáhá formování vláken [3].  

Principiálně podobná je metoda elektrosprayingu, která rovněž využívá pohybu kapalin 

v elektrickém poli.  Elektrostatické zvlákňování se liší od elektrosprayingu vznikem vláken, kdežto 

při elektrosprayingu dochází k úplnému rozptylu roztoku do kapek až k jeho atomizaci a nejsou 

formována žádná vlákna (obr. 1). 

 

Obr. 1: Rozdíl mezi elektrostatickým zvlákňováním a elektrosprayingem. V rámci 

elektrostatického zvlákňování dochází k formování vláken, oproti tomu při použití elektrosprayingu 

dochází k naprostému rozptylu polymeru. Obrázek převzatý z [4]. 
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2.1.1 VYBRANÉ TYPY ZVLÁKŇOVÁNÍ 

Jako základní typ zvlákňování považujeme jednoduché vytlačování polymeru z tenké 

kapiláry, tento způsob bývá označován jako zvlákňování z jehly a je to nejpoužívanější možnost 

zvlákňování. Druhý způsob zvlákňování bývá označován jako zvlákňování z hladiny (bezjehlové 

zvlákňování). Zatímco při jehlovém zvlákňování dochází k vytlačení pouze malé kapky roztoku 

polymeru, při hladinovém zvlákňování je roztok vytlačován na nástavce s větší plochou a tím 

dochází ke zvýšení počtu vlákenných trysek a větší výtěžností zvlákňování [5]. 

V rámci jehlového i hladinového zvlákňování je možné provést tzv. zvláknění z blendu, kdy 

jsou polymery před zvlákněním smíseny do společného roztoku a zvlákněna je výsledná směs. 

Výsledkem jsou nanovlákna tvořená ze dvou různých polymerů.   

Zřejmě nejvýznamnější modifikace jehlového zvláknění je tzv. koaxiální zvlákňování, 

označované také jako „core-shell spinning“. Tento název charakterizuje uspořádání koaxiálních 

vláken, která jsou tvořena vnějším pláštěm a vnitřní částí označovanou jako jádro vláken. Poprvé 

byla metoda představena v roce 2003 [6] a díky svému aplikačnímu potenciálu se stala převratnou 

metodou zvlákňování. Hlavní výhodou koaxiálního zvlákňování je totiž možnost uzavírat do jádra 

nejrůznější látky a připravit tak nanovlákna, která v sobě nesou další funkční složku. 

Základní princip koaxiálního elektrostatického zvlákňování je využití dvou dávkovacích 

trysek, které mají koaxiální uspořádání. Vnější tryskou je dodáván roztok polymeru, který tvoří 

obal vlákna. Vnitřní tryskou je dávkováno jádro, které se může skládat rovněž z polymeru, ale 

může se jednat i o nepolymerní látky. Z dávkovače je tedy vytlačována kapka, která je tvořena 

dvěma polymery, kdy jeden z nich tvoří střed kapky a druhý povrchovou část, toto rozložení se 

zachovává i při samotném zvlákňování, což je principem koaxiálního zvlákňování. Speciální případ 

je tzv. emulzní elektrostatické zvlákňování, které využívá jedinou trysku [7], [8].  

Dalším typem jehlového zvlákňování je tzv. „bubble electrospinning“, který využívá 

vhánění stlačeného vzduchu do kapaliny, což vede k deformaci povrchu kapaliny a formování 

útvaru, který je obdobou Taylorova kuželu [9]. Metoda není náročná na provedení a umožňuje 

vyšší produkci vláken než běžné způsoby zvlákňování. 

Při hladinovém zvlákňování není polymer vytlačován pomocí kapiláry, ale jsou využívány 

elektrody, které umožní vytlačení většího objemu kapaliny a vzniku hladiny na povrchu této 
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elektrody. Například bývá využita tzv. tyčová elektroda, jedná se o kovový nástavec ve tvaru válce. 

Na vrchol elektrody je vytlačen roztok polymeru, který se na povrchu elektrody rovnoměrně rozlije 

za vzniku hladiny.  Z této hladiny je následně vlivem elektrického pole vytahováno hned několik 

vlákenných trysek. Větší počet trysek pak vede ke zvýšené produkci vláken, což je hlavní výhoda 

zvlákňování z hladiny oproti jehlové elektrodě [5]. 

Významný posunem v metodě zvlákňování z hladiny byl vývoj přístroje NanospiderTM
. 

vyvinutý na Technické univerzitě v Liberci. Tento přístroj rotující válcovou elektrodu dlouho až 

několik desítek centimetrů, která je ponořena do roztoku polymeru. Na povrchu této elektrody 

vzniká velké množství vlákenných trysek, ze kterých dochází k formování nanovláken, díky 

rotačnímu pohybu elektrody je navíc roztok polymeru kontinuálně doplňován. Toto uspořádání tak 

má několikanásobně větší výtěžnost než zvlákňování z jehly. Kromě válcovité elektrody je možné 

využít i rotující disky, ty však mívají menší povrch než válce [10]. 

Ze složitějších hladinových systémů je pak možno zmínit tzv. dvojvrstevný systém 

zvlákňování, který využívá dvě oddělené funkční vrstvy. Spodní vrstva obsahuje suspenzi, která má 

magnetické vlastnosti, horní vrstva pak obsahuje roztok polymeru. V elektrickém poli dochází 

k pohybu magnetických částic, což vede k vytvoření hrotů na povrchu roztoku polymeru, které 

usnadňují zvlákňování a vedou k větší vyšší produkci vláken [11]. Nevýhodou systému je jeho 

složitost oproti jiným typům zvlákňování.  

2.1.2 CHARAKTERIZACE NANOVLÁKEN 

Pro charakterizaci nanovláken se používají hlavně 3 parametry: geometrická 

charakterizace, porózita, mechanické vlastnosti a molekulární struktura [12]. Geometrie vláken se 

určuje zejména pomocí mikroskopie, nejčastěji SEM. Na základě které se určují morfologické 

parametry jako poloměr vláken a jejich plošná distribuce.  

Průměr a vláken závisí vždy na konkrétním provedení, zpravidla se však jedná o směs 

vláken o rozměrech od několika nanometrů do několika mikrometrů. Výsledná struktura vláken je 

ovlivněna mnoha faktory, například koncentrací a viskozitou roztoku, teplotou, vlhkostí, hodnotou 

napětí, rychlostí dávkování polymeru, tvarem kolektoru a dalšími faktory. Pokud je některý 

z těchto parametrů chybně zvolen dochází k formování tzv. korálků a kapek, které jsou propleteny 

mezi nanovlákny (obr. 2) [13].  
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Obr. 2: Vznik artefaktů při zvlákňování. (A) Správně zformovaná nanovlákna, (B) vznik korálků 

(převzato z [14]). 

USPOŘÁDÁNÍ VLÁKEN 

Při základním typu zvlákňování s využitím jehly a kovového plátu jako kolektoru dochází 

k elektrostatickým interakcím mezi povrchovým nábojem polymeru a vnějším elektrickým polem. 

To vede k zakřivení dráhy polymeru na cestě kolektoru, často do tvaru spirály, a náhodnému 

dopadu vláken na kolektor. Výsledná vlákna jsou tedy vlákna náhodně rozložena (anizotropní 

uspořádání) a jedná se o nejčastější přípravu vláken. Pro konkrétní aplikace je však možné připravit 

uspořádaná nanovlákna orientovaná jediným směrem (izotropní vlákna) [15], [16] (Obr. 3).  

 

Obr. 3: Příprava uspořádaných vláken. (A) Nanovlákenný svazek připravený metodou „self-

bundling electrospinning“ (převzato z [17]). (B) Paralelní orientovaná nanovlákna (převzato z  [16]). 

Pro orientování směru vláken a změny jejich uspořádání je rozhodující typ kolektoru.  

Kolektor je vždy tvořen z vodivého materiálu, nejčastěji kovu, zejména pak hliníku, a nese opačný 

náboj než roztok polymeru. Vlákna jsou tak elektrickým polem akcelerována směrem ke kolektoru, 

na který se zachytávají.  
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Tvar kolektoru má vliv na výsledné uspořádání vlákenné vrstvy, proto jsou kromě 

statického plátu využívány i kolektory jiného tvaru a dynamické kolektory. Zajímavé je použití 

dynamických rotujících kolektorů kruhovitého tvaru, které fungují jako cívka navíjející nanovlákna, 

která jsou ve výsledném efektu orientována jediným směrem (Obr. 4), [15].  

 

 

Obr. 4: Kolektory pro přípravu orientovaných vláken. (A) Rotující diskový kolektor fungující jako 

cívka (převzaté z [15]). (B)Příprava nanovláken pomocí kolektoru o dvou oddělených částech 

(převzato a upraveno podle [16]).  

Paralelní nanovlákna je také možné připravit pomocí kolektoru, který se skládá ze dvou 

oddělených vodivých částí. Mezi jednotlivými částmi je mezera několik mikrometrů až centimetrů, 

přes kterou jsou nabitá vlákna ukládána jedním směrem, který udávají elektrostatické interakce 

[16].  

Pro přípravu pevnějších struktur s velkou mechanickou odolností byly připraveny svazky 

sdružující mnoho nanovláken do jednoho celku (Obr. 3). Tyto svazky byly připraveny metodou 

„self-bundling electrospinning“, která využívá změnu vodivosti roztoku, uzemněnou jehlu a rotující 

kolektor  [17].  
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PORÓZITA VLÁKEN 

porózita vláken je velmi významná pro biologické aplikace a musí být zvolena tak, aby 

vlákna vhodně interagovala s buňkami a umožňovala buněčnou migraci. Metoda elektrostatického 

zvlákňování částečně umožňuje modulovat i porózitu nanovlákenné vrstvy. Při snížení poloměru 

vláken dochází k těsnějšímu přikládání vláken a snížení pórovitosti vlákenné vrstvy [18]. Samotné 

rozměry pórů však nebývají dostatečné pro vstup buněk do hlubších částí nosiče a proto jsou 

nosiče dále upravovány, aby prostup buněk umožnily [19],[20]. Pro buněčné aplikace je tedy 

důležité najít správný poměr mezi velikostí vláken a porózitou vrstvy.  

2.1.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CHARAKTER VLÁKEN 

Ke zvlákňování dochází při různém napětí v závislosti na typu polymeru, konstrukci přístroje 

a vnějších podmínkách, rozdíl napětí mezi roztokem polymeru a kolektorem však bývá obvykle 

v rozmezí 5 až 30 kV při využití jehlové elektrody [21]. Proces zvlákňování však závisí i na vnějších 

podmínkách. Ke zvlákňování dochází zejména za pokojové teploty a běžných atmosférických 

podmínek. Je ale možné připravit vlákna i za podmínek vakua, kdy je možné využít větší elektrické 

pole [22]. Využití vakua je však velmi řídké.  

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE 

Zvlákňovací napětí je základní faktor ovlivňující charakter vláken. Napětí má vliv na tvar 

vznikajících vláken, probíhá-li zvlákňování při špatné intenzitě, nedochází ke tvorbě uniformních 

vláken a může dojít ke vzniku artefaktu typu korálků [4]. Elektrické pole spolu s viskozitou roztoku 

určuje první deformace na povrchu kapaliny, udává tvar kapky, ze které dojde ke zvlákňování a tím 

ovlivňuje i průběh dalšího zvlákňování [23]. Vliv napětí se projevuje na zvlákňování vždy s ohledem 

na daný roztok polymeru a další zvlákňovací podmínky, ale zvyšování napětí zpravidla vede k 

snižování průměru vláken a zvyšuje se pravděpodobnost vzniku korálků [4] .  

ROZPOUŠTĚDLA 

Polymer musí být před zvlákněním převeden do roztoku nebo taveniny. Výsledná směs 

musí vždy obsahovat volné náboje, které mohou interagovat s elektrickým polem. Rozpouštědlo je 

nezbytné nejen pro samotné zahájení zvlákňování, ale funguje rovněž jako přenašeč molekul 

polymeru směrem ke kolektoru. Kromě výsledného náboje roztoku hraje velký význam také to, jak 

rychle se dané rozpouštědlo odpařuje, což výrazně ovlivňuje formování vláken. Pro zvlákňování 
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jsou upřednostňována těkavá rozpouštědla s vysokou dielektrickou konstantou a vodivostí. 

Nejčastěji využívána rozpouštědla jsou chloroform, etanol a dimetylformamid (DMF) [24].  

Pro správnou morfologii vláken je nezbytná správná koncentrace polymeru v roztoku, 

výsledná viskozita a správná molekulová váha polymeru [25]. Pokud je koncentrace příliš nízká 

nebo je nesprávná molekulová váha polymeru, vznikají při zvlákňování i jiné útvary než vlákna [26]. 

Se zvýšením koncentrace dochází ke zvýšení průměru vláken a zvyšuje se uniformita vláken [4]. 

Viskozita roztoku těsně souvisí s okolní teplotou a bylo pozorováno, že při zvýšení teploty se 

snižuje průměr vláken [27].  

Na formování vláken má vliv i povrchové napětí roztoku [28], proto je nutné vybrat správné 

rozpouštědlo. Průměr vláken je ovlivněn také vodivostí. Zvýšení vodivosti bývá provázeno snížením 

průměru vláken [29], [30]. Pro zlepšení vodivosti je možné do roztoku polymeru přidat 

anorganické soli, které podporují proces zvlákňování, uniformitu vláken a snižují pravděpodobnost 

vzniku korálků [27].  

DÁVKOVÁNÍ POLYMERU 

Významným faktorem je i dávkování roztoku polymeru. Rychlost a objem kapaliny, která je 

přiváděna do elektrického pole určuje charakter vláken, například tím, že ovlivňuje odpařování 

rozpouštědla. Množství přidávaného polymeru se odvíjí od typu zvlákňovací elektrody, zpravidla se 

však jedná o dávkování malého množství polymeru pomocí jehlové elektrody, což vede k vytvoření 

drobné kapky, na jejímž povrchu dojde k hromadění náboje a interakci s elektrickým polem. Rychlé 

dávkování roztoku snižuje odpařování rozpouštědla, což vede k formování tenčích vláken a zvyšuje 

riziko vzniku korálků, které vznikají často jako důsledek nedostatečného odpaření rozpouštědla 

[24]. Charakter vláken je tedy ovlivněn i vzdáleností kolektoru od povrchu kapaliny, tato 

vzdálenost musí být dostatečná, aby došlo k odpaření rozpouštědla. 

TYPY POLYMERŮ 

Pro zvlákňování bývají využity nejrůznější polymery, jednak přírodní látky jakou je třeba 

hedvábí, chitosan nebo kyselina hyaluronová, kolagen, celulóza a další, ale i o látky syntetické, jako 

je například PVA, poly-ε-kaprolakton (PCL) a mnoho dalších. Přírodní látky mívají zpravidla lepší 

biokompatibilitu a při transplantaci do organizmu jsou lépe snášena imunitním systémem, proto je 

na ně v tkáňovém inženýrství upřena velká pozornost. Další velkou výhodou přírodních polymerů 
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je, že mnoho z nich má přirozeně koncipovanou strukturu tak, že jsou schopné interagovat 

s buňkami. Příkladem takového polymeru je kolagen, který po zvláknění dobře velmi dobře 

napodobuje prostředí ECM, interaguje s buňkami, podporuje jejich adhezi a proliferaci [31].  

Nevýhodou vrstev tvořených pouze z přírodních polymerů však je jejich velká rozpustnost ve vodě 

a nedostatečná pevnost. Proto se často přistupuje k přípravě tzv. kompozitních nosičů, které jsou 

tvořeny kombinací přírodních a umělých polymerů.  

2.1.4 ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ POLYVINYLALKOHOLU 

Polyvinylalkohol je vhodný polymer pro biologické účely díky svým vlastnostem jako jsou 

netoxicita a biodegradabilita. Jeho nespornou výhodou je možnost elektrostatického zvlákňování 

z vodného roztoku, což umožňuje zvláknění tohoto polymeru spolu s biologicky aktivními látkami, 

což je velká přednost například proti polymeru PCL, který je hojně využíván pro účely tkáňového 

inženýrství, ale který je zvlákňován ze směsi etanolu a chloroformu, proto je jeho možnost 

zvlákňování s biologicky aktivními látkami značně omezena.  

Při zvlákňování 6-8% PVA z jehlové elektrody bylo prokázáno, že mírné zvýšení elektrického 

napětí vede ke zvýšení průměru vláken a k většímu rozptylu v průměru vláken. Při využití pole 

10 kV byla četně zastoupena vlákna různých poloměrů v rozmezí 50 – 400 nm a průměrný poloměr 

činil 230 nm. Při použití 5 kV vznikala vlákna téměř výhradně v rozmezí 150-300nm a průměrný 

poloměr byl 218 nm. Při zvlákňování nad 13 kV již byly pozorovány výboje, které neumožňují 

zvlákňování [28]. Zvyšování průměru vláken při zvýšení intenzity pole je v rozporu s teoretickým 

předpokladem a dosavadními poznatky, kdy by měl být jev opačný. V tomto případě však bylo 

zjištěno, že zvýšení elektrického napětí předčasně vytahuje polymer z Taylorova kužele, aniž by 

došlo ke zformování trysky.  

Při zvlákňování 6% PVA byla pozorována tvorba vláken o poloměru přibližně 87 nm avšak 

s přítomností korálků a teprve při zvýšení koncentrace na 7% došlo ke tvorbě vláken, která byla 

bez korálků, a průměrem přibližně 180nm. Další zvýšení koncentrace vedlo ke zvyšování průměru 

vláken nad 240 nm. K snížení poloměru PVA nanovláken z 214 nm na 159 nm došlo za pomoci 

přidání NaCl do zvlákňovací směsi [28]. 
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Téměř vůbec se při zvlákňování PVA nevyužívá možnost zvláknění z hladiny. Několik 

systémů bezjehlového zvlákňování však bylo provedeno. Pro tento systém zvláknění je potřeba 

vyššího napětí, které pohybuje až kolem 70 kV [10], [32].  

2.2 NANOVLÁKENNÉ NOSIČE A JEJICH MODIFIKACE 

Nanovlákenné struktury se staly významným nástrojem v tkáňovém inženýrství a toto 

odvětví se neustále rozvíjí a zdokonaluje. Hlavním výhodou pro použití nanovláken v tkáňovém 

inženýrství je poměr povrchu vláken k jejich délce a porózita vláken. Díky svým rozměrům 

a povrchovým vlastnostem nanovlákna imitují strukturu ECM a výrazně tak podporují kultivaci 

buněk na těchto strukturách, zesilují buněčnou adhezi, podporují proliferaci a migraci buněk [1], 

[33]. Díky porózitě vláken je navíc možné difundování molekul k buňkám a je tak umožněna 

komunikace přes signální molekuly. V současnosti je hlavním trendem zlepšování vlastností 

nanovlákenných nosičů, zejména jejich další funkcionalizace, která by zvýšila adhezi buněk, jejich 

specifickou vazbu, podpořila diferenciaci, nebo umožnila přenos biologicky aktivních látek, 

zejména léčiv a růstových faktorů.  

Nanovlákenné nosiče se uplatňují ve všech odvětvích tkáňového inženýrství. Pro regeneraci 

a léčbu kožních poranění byla připravena nanovlákna z polymerů PLGA, PCL nebo PVA a tyto 

nosiče vykazovaly dobré vlastnosti pro růst lidských epidermálních buněk a fibroblastů [34], [35], 

[36]. Pro imitaci cévních struktur byla připravena z kolagenu I a elastinu nanovlákna ve tvaru 

trubice. Vnitřní část byla osázena buňkami hladké svaloviny a po 3 dnech kultivace byly do lumen 

nasazeny endoteliální buňky. Výsledný konstrukt, tak svou strukturou napodoboval dobře cévu 

[37]. Kombinace nanovláken z polyglykolové kyseliny (PGA) s kolagenem vytváří 3D vrstvu, která 

napomáhá více imitovat ECM. Kultivace srdečních kmenových buněk (cardiac stem cells, CSC) na 

tomto nosiči kombinovaná s perfuzí vede ke zvýšené proliferaci a adhezi CSC, což může být 

významné pro léčbu postinfarktové tkáně [38]. Pro léčbu nervových poškození byl připraven 

například nanovlákenný konstrukt z polyakrylonitril-metakrylátu, který byl schopen překlenout 

mezeru v nervovém poškození a navozovat migraci Schwannových buněk do místa poškození a 

navodit regeneraci [39]. Pro regeneraci kostní tkáně bylo připraveno několik nosičů, zejména 

využívajících hydroxyapatit, který svou strukturou napodobuje fosforečnan vápenatý, který je 

hojně obsažen v ECM kostní tkáně. Takto byl připraven nosič z polymeru kyseliny mléčné (PLA) a 
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kolagenu, který obsahoval hydroxyapatit a podpořil proliferaci osteoblastů s následnou 

mineralizací, což výrazně podpořilo regeneraci kostní tkáně [40]. 

Aktuální trend tkáňového inženýrství je příprava 3D konstruktů, které svým tvarem 

podporují formování buněk pro účely tkáňového inženýrství. Samotná nanovlákenná síť již má 3D 

uspořádání, které však bývá ještě podporováno dalšími modifikacemi, hlavně obohacením o složky 

ECM. Zejména se jedná o 3D imitaci prostředí chrupavčité a kostní tkáně. Takto byl například 

připraven 3D nosič kombinující PCL a kolagen, jako prostředí napodobující chrupavku [41], nebo 

nosič kombinující chitosan a fibroin [42].  

Rovněž se rozvíjí možnost vytvořit více-vrstevnatý nosič, který díky další vrstvě získá lepší 

vlastnosti. Pro zlepšení migrace buněk do vnitřních částí nosiče byl připraven dvouvrstevný nosič 

kombinující nano- a mikrovlákna. Vrchní vrstva nosiče byla mohutnější a byla tvořena mikrovlákny, 

druhá tenčí vrstva pak byla tvořena z nanovláken. Toto uspořádání tak umožňuje, aby buňky 

vstupovaly přes vrchní poróznější vrstvu do hlubších částí nosiče, kde se mohou kontaktovat s 

nanovlákny napodobujícími prostředí ECM [19].  

Pro modifikaci nanovlákenných vrstev se využívá více přístupů, mezi nejvíce požívané patří 

povrchová úprava plazmou, prostá adheze molekul na povrch nanovláken, imobilizace molekul na 

povrch vláken a modifikace pomocí elektrostatického zvlákňování (Obr. 5). 

Pro chemickou modifikaci polymeru existují dva základní přístupy a to modifikace polymeru 

před zvlákněním nebo chemická modifikace již připraveného nosiče. Modifikace polymeru před 

zvlákněním má oproti druhému přístupu nespornou výhodu v tom, že samotnou modifikací 

nedojde k narušení struktury nanovláken. Naopak nevýhodou však je, že takto modifikovaný 

polymer může vykazovat zhoršenou schopnost tvořit vlákna při samotném elektrostatickém 

zvlákňování nebo že proces zvláknění naruší danou modifikaci. Modifikace již připraveného nosiče 

musí pak zohlednit chemické postupy tak, aby nedošlo k narušení vlákenné struktury. Další 

výhodou je možnost modifikovat samotných povrch nosiče, čímž se minimalizuje riziko, že 

modifikátor bude nedostupný pro cílové struktury.  
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Obr. 5: Základní způsoby modifikace vláken. (A) Úprava plazmou a změnou smáčivosti, (B) 

navazování polymeru na povrch nanovláken (graftování), (C) zvláknění směsi polymeru a funkčních 

molekul. Obrázek převzatý z  [43]. 
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2.2.1 POVRCHOVÁ MODIFIKACE POMOCÍ PLAZMY A ZMĚNY SMÁČIVOSTI 

Metoda modifikace plazmou umožňuje pomocí výboje plynů, nejčastěji kyslíku, dusíku, 

metanu nebo argonu, nanést na povrch polymeru funkční skupiny, typicky karboxy-, amino- 

a metylové skupiny, které mění povrchové vlastnosti vláken [43],[44], [45]. Na tyto skupiny je 

následně možné navazovat další chemické látky, zejména pak s biologickou aktivitou.  

U polymerních povrchů ošetřených plazmou bylo prokázáno, že došlo ke zvýšení adhezivity 

buněk. Například ošetření membrány z chitosanu argonovou plazmou vedlo k výraznému zlepšení 

adheze a viability u fibroblastů oproti neošetřené membráně [46]. Metodou kyslíkové plazmy byl 

ošetřen nanovlákenný nosič tvořený z poly-L-laktidu (PLLA), čímž na povrchu vznikly karboxy 

skupiny, na které byly navázány molekuly želatiny. Výsledná modifikace podpořila viabilitu, 

proliferaci a produkci ECM u chondrocytů in vitro a prokázala schopnost podpořit regeneraci 

poškozené chrupavky in vivo [47]. Analýza navíc ukázala, že oproti konstruktu bez želatiny si buňky 

uchovaly mnohem lépe charakter chondrocytů. 

Vznik volných reaktivních skupin pomocí plazmy lze využít i pro navazování dalších 

polymerů na povrch vláken, tato modifikace bývá také označována jako povrchové „graftování“ 

[48]. Vazba polymeru na povrch nanovláken vede k pozměnění povrchových vlastností nosiče nebo 

jsou na tyto molekuly navázány další funkční látky (Obr. 5). Takovéto úpravy jsou dělány zejména 

s úmyslem zvýšit adhezi a proliferaci buněk. Vzhledem k náročnosti provedení metody však tato 

modifikace není příliš využívaná. 

Smáčivost je možné zvyšovat hydrolýzou za kyselých nebo bazických podmínek. Metoda je 

založená na náhodném rozštěpení esterových vazeb polymeru, které mají uhlíkatou kostru 

tvořenou polyesterem. Rozštěpením těchto vazeb dojde ke tvorbě volných hydroxy- a karboxy- 

skupin, které mohou interagovat s molekulami vody, nebo je možné na ně navázat molekuly jiné 

látky. Vzhledem k tomu, že se jedná o metodu, která narušuje vazby v rámci polymeru, je nutné 

vhodně zvolit koncentrace chemikálií, aby nedošlo k úplnému rozrušení kostry polymeru a aby tak 

byla zachována alespoň částečná nerozpustnost polymeru. Další nevýhodou metody je, že je 

vhodná pouze pro polymery s esterovými vazbami, hodí se tedy dobře například pro jeden 

z nejčastěji využívaných polymerů PCL [49]. 
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Takto byla modifikována například nanovlákenná membrána tvořená PCL, která po ošetření 

roztokem NaOH vykazovala lepší adhezivitu buněk [49]. U kopolymeru z kyseliny mléčné 

a polykaprolaktonu byla využita aminolýza pomocí 1,6-hexandiaminu, která vedla ke vzniku 

volných amino skupin na polymeru, na které byl následně navázán fibronektin, který podpořil růst 

buněk a zvýšil tak regenerační potenciál nosiče [50]. 

2.2.2 MODIFIKACE ADHEZÍ BIOLOGICKÝCH LÁTEK NA POVRCH NOSIČE 

Nanovlákna mají extrémně velký poměr délky vláken k průměru vláken, díky tomu vykazují 

velkou adhezivitu, kterou je možné využít pro povrchovou modifikaci látek. Hlavní nevýhodou této 

modifikace je připojení modifikátoru pomocí slabých nekovalentních interakcí, což sebou však 

nese riziko nechtěného odplavení látky pryč z nosiče. Adheze se však dá využít pro kombinování 

nanovláken s dalšími transportéry aktivních látek. Například nanopartikule naplněné biologickou 

látkou a adherované na nanovláknech umožňují efektivní uvolňování biologické látky, konkrétně 

doxorubicinu [51].  

Pro modifikace pomocí prosté adheze na nanovlákna byla několikrát využita schopnost 

heparinu adherovat na sebe růstové faktory. Pomocí elektrostatického zvlákňování byla 

připravena nanovlákna obohacená o heparin, na který byly následně adherovány fibroblastové 

růstové faktory (FGF), které podpořily migraci buněk [52]. Dalším příkladem jsou povrchově 

upravené vrstvy nanovláken s adherovanými antibiotiky, které jsou využívány jako prevence 

infekce v místě zranění nebo operace, která by mohla vést k pooperačním komplikacím [53]. 

2.2.3 MODIFIKACE CHEMICKOU IMOBILIZACÍ MOLEKUL 

Pro chemickou imobilizaci funkčních molekul je nezbytné, aby na povrchu nanovláken byla 

reaktivní skupina, přes kterou bude molekula navázána. Nejčastěji jsou pro tyto účely využívány 

skupiny karboxylové, hydroxylové nebo amino- skupiny. Tyto skupiny se vyskytují na polymeru buď 

přirozeně, nebo jsou zavedeny chemicky, například pomocí plazmy. Přirozeně se tyto skupiny 

vyskytují například na polymerech jako je PVA a chitosan, které jsou tedy dobrými kandidáty pro 

chemické modifikace. 

K navázání molekul dochází kovalentní vazbou a jedná se tedy o dlouhodobou modifikaci 

a nehrozí odplavování těchto molekul do roztoku. Naopak je zde riziko, že ke kovalentnímu 
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navázání molekuly dojde v aktivním místě a tím bude aktivita části molekul narušena. Nicméně 

byla připravena nanovlákna, která byla touto metodou obohacena o enzym, který si zachoval 

enzymatickou aktivitu. Takto byl na volné karboxy- skupiny nanovlakenné membrány tvořené 

z kopolymeru maleinové kyseliny a polyakrylonitrilu navázán například enzym lipáza. Následně 

byla u tohoto enzymu prokázána aktivita, která byla ale nižší než u neimobilizovaného enzymu 

[54]. Také však již byly imobilizovány enzymy, aniž bylo pozorováno výrazné snížení aktivity, jako 

tomu bylo například u lysozymu imobilizovaného na povrch nanovláken pomocí linkeru z PEG [55]. 

Zachování aktivity v tomto případě je přičítáno zejména linkeru, který umožnil imobilizovat enzym 

na povrch vláken a substrát se tak mohl dostat do kontaktu s enzymem, na rozdíl od případů, kdy 

byl enzym vázán rovnou na nanovlákna, čímž došlo k jeho uzavření v pórech, kde byl pro substrát 

těžko dostupný. Vazba proteinů na povrch nanovláken má velký potenciál pro medicínské účely, 

protože může ovlivňovat buňky ve svém okolí a tak výrazně podpořit efekt nosiče.  

Sterické bránění funkčních molekul okolními nanovlákny se ukázalo jako velká nevýhoda 

dosavadních modifikací a z tohoto důvody byla několikrát nanovlákna modifikována pomocí 

linkeru, zejména z PEG, na který byla navázána cílová molekula. Takovým způsoben byl navázán 

například pentapeptid o sekvenci GRGDY podporující adhezi buněk [56]. Pomocí PEG linkeru byl na 

povrch PCL nanovláken navázán i lidský růstový epidermální faktor (EGF), který dobře podporuje 

regeneraci kožních poranění. Faktor si zachoval svoji aktivitu a díky vazbě na linkeru byl schopen 

interagovat s keratinocyty, které vykazovaly zvýšenou proliferaci oproti vláknům bez EGF nebo 

samotnému roztoku EGF [57]. Použití linkeru je tedy důležitý faktor pro efektivní uplatnění 

biologicky aktivních látek na povrchu nanovláken. 

 Systémem využívající linker je i značně funkcionalizovaný nosič využívající biotin pro 

připojení proteinů na povrch vláken. Konkrétně se jedná o amfifilní biotinylovaný kopolymer 

složený z PEG, kyseliny mléčné a polylysinu, který byl zvlákněn s kopolymerem PLGA. Zformovaná 

vlákna byla pokryta ochrannou vrstvou roztoku želatiny a polyvinylpyrolidinu (PVP), který snižoval 

nespecifickou vazbu proteinů na vlákna, aniž by omezoval navazování streptavidinu na biotin 

(Obr. 6) [58]. Vazba biotin-streptavidin umožnila připojit na vlákenný povrch protilátky. Vlákna 

byla uniformní a poloměr byl přibližně 2μm, nejednalo se tedy o nanovlákna, navíc systém nebyl 

navržen jako nosič pro tkáňové inženýrství, ale jako nástroj pro specifické vychytávání biologických 

látek z roztoku. V tomto případě došlo k chemické modifikaci biotinem ještě před zvlákněním 
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a rozložení biotinu tak není preferenčně na povrchu vláken. Otázkou tedy zůstává, zda množství 

biotinu, které zůstalo na povrchu vláken, je dostatečné, aby mohl nosič plnit svou funkci. 

 

 

 

 

Obr. 6: Vlákna modifikovaná protilátkou pomocí systému biotin-streptavidin. Vlákna jsou 

obalená vrstvou chránící před nespecifickou adhezí proteinů, která však nebrání povrchovému 

biotinu interagovat se streptavidinem, který je spojen s protilátkou. Systém interaguje s antigenem 

značeným fluoroforem( fluorescein-isothiocyanate, FITC). Převzato z [58]. 

Vazba biotin – avidin je nejsilnější nekovalentní vazba (Kd= 10-15M) a je tudíž možné ji 

považovat za stabilní modifikaci. Navíc systém využívající biotin umožňuje navazovat na povrch 

nosiče kromě protilátek i další biologické molekuly. Nanovlákna modifikovaná biotinem by se 

mohla stát základem široce aplikovatelného nosiče díky možnosti připojovat na nosič přes biotin 

různé proteiny, zejména receptory a protilátky.  Na jednom nosiči by tak mohly být umístěny 

proteiny podporující adhezi, proliferaci i diferenciaci buněk. Pomocí připojené protilátky by nosič 

mohl vykazovat specifickou vazbu k určitému typu buněk, což by bylo velmi výhodné zejména při 

in vivo aplikacích. Takový nosič by měl široké uplatnění v oboru tkáňového inženýrství 

2.2.4 MODIFIKACE ELEKTROSTATICKÝM ZLÁKŇOVÁNÍM 

Modifikace v rámci metody zvlákňování má v zásadě dvě možné varianty a to zvlákněním 

směsi dvou látek (zvláknění z blendu), nebo zvláknění pomocí koaxiálního zvlákňování. Při 

zvláknění z blendu je výsledná struktura tvořena nanovlákny, mezi kterými jsou rozprostřeny 

molekuly modifikující látky. Jedná se o velmi častou možnost modifikace. Jedná se o nejjednodušší 

způsob modifikace, který má však řadu nevýhod. První limitace je výběr látek tak, aby je bylo 

možné zvláknit ze společného roztoku. Další nevýhoda je riziko, že při procesu zvlákňování dojde 

ke snížení aktivity biologické látky. A v neposlední řadě je možnost odplavování látky od vláken 
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v důsledku nekovalentního připojení. Naopak je metoda zvláknění z blendu vhodná pro přípravu 

konstruktů ze dvou různých polymerů, které mají odlišně vlastnosti. Výsledný nosič je tak 

kombinací vlastností obou nosičů. Takto byl připraven například nosič kombinující kolagen a PLGA, 

který podporoval buněčnou adhezi a proliferaci v závislosti na množství kolagenu [59], nosič 

kombinující fibroin a chitosan [42], nebo nosič navržený pro zlepšení proliferace chondrocytů, 

který kombinuje PVA a PGA [60].  

Přes výše uvedené limitace byla metodou zvláknění z blendu úspěšně připravena vlákna 

obsahující biologické látky. Například pro regeneraci kostní tkáně byla připravena vlákna obsahující 

hydroxyapatit, který byl rozmístěn mezi vlákny a po povrchu nosiče a zlepšil tak povrchové 

vlastnosti konstruktu [61]. Touto metodou byla připravena také nanovlákna PCL kombinovaná 

s chitosanem, který výrazně podpořil adhezi buněk [62]. 

Druhý způsob modifikace vláken pomocí úpravy metody zvlákňování je příprava koaxiálních 

vláken, která jsou tvořena dvěma oddělenými částmi, pláštěm a jádrem. Jádro je v tomto případě 

využito pro přenos látek, které jsou chráněny vnějším pláštěm.  

2.2.5 NOSIČE S UVOLŇOVÁNÍM AKTIVNÍCH LÁTEK  

Modifikace nosiče není omezena pouze na povrch vláken, ale je možné provést i vnitřní 

funkcionalizaci, nejčastěji se jedná přenos aktivních látek pomocí nanovláken. Hlavní výhodou 

těchto systémů je možnost přípravy z biokompatibilních materiálů a následná transplantace do 

těla, by tak zajistila lokální působení léčiva, snížila by se tak riziko nespecifického zatížení 

organismu a bylo by možné snížit dávky účinné látky. Toto uspořádání je vhodné nejen pro 

tkáňové inženýrství, ale jsou vyvíjeny i systémy pro přenos antibiotik a kancerostatik [63], [64].  

Nosiče pro přenos látek je možné připravit jak metodou koaxiálního zvlákňování, tak 

zvlákněním z blendu. Nevýhodou zvláknění z blendu je často pozorované velké prvotní uvolnění 

látky, tzv. „burst release“, kdy dochází k masivnímu odplavení látky z povrchových částí 

nanovláken [63], [64]. Z tohoto důvodu bývají upřednostňovány koaxiální vlákna, kde díky 

povrchové vrstvě polymeru, která tvoří plášť, nepozorujeme tak masivní uvolnění látky v první fázi.  

V případě tkáňového inženýrství je hlavní význam kladen na přenos a uvolňování růstových 

faktorů. Pomocí hovězího sérového albuminu (BSA) jako stabilizačního proteinu byl spolu 
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s polymerem zvlákněn β-NGF faktor ovlivňující vývoj nervových buněk, který byl schopný 

uvolňovat se z nosiče po dobu 3 měsíců [65]. Takto dlouhá doba uvolňování růstového faktoru by 

mohla vést k uplatnění nosiče v lékařské praxi. Pro regeneraci kostní tkáně byl připraven nosič, 

který obsahoval hydroxyapatit a „bone morphogenetic factor-2“ (BMP-2) [66].  

Pro regeneraci hepatocytů byl připraven dvouvrstevný funkcionalizovaný nosič. Horní 

vrstva byla nejprve upravena UV zářením, aby vznikly reaktivní skupiny, na které byly následně 

navázány molekuly galaktosy, které podpořily přichycení buněk k podkladu. Spodní vrstva pak byla 

zvlákněním z blendu modifikována 3-metylcholantrenem, který podporuje aktivitu cytochromu 

P450 u hepatocytů [67]. Jedná se tedy o funkcionalizovaný nosič s duální funkcí. Právě příprava 

podobných nosičů, které zohledňují povrchové vlastnosti i možnost přenosu aktivních látek jsou 

středem pozornosti tkáňového inženýrství a je v nich uložen velký potenciál. 

Pro přenos látek se zdají být výhodná koaxiální vlákna připravená z biodegradabilních 

polymerů, která dávají příslib pozvolného uvolňování léčiva do okolí [68]. Takový systém 

má obrovský terapeutický potenciál, protože se jedná o nanovlákenný nosič, který je kompatibilní 

s buněčným prostředím a zároveň pozvolna uvolňuje účinnou látku. Touto metodou byla 

připravena například vlákna nesoucí paxlitaxel. Látka sice v první den vykazovala rychlé uvolnění, 

ale poté se uvolňovala již pozvolna po dobu 60 dní [69].  

Pomocí koaxiálního elektrostatického zvlákňování byl jako modelový protein přenesen BSA 

a bylo u něj sledováno, zda dojde k narušení struktury důsledku procesu zvlákňování. 

Mikroskopická analýza neukázala, že by došlo k výraznějšímu poškození struktury a dá se tedy 

předpokládat, že tato metoda je vhodná pro přenos molekul se složitou terciární strukturou jako 

jsou proteiny [70].  Další testy s použitím lysozymu následně prokázaly, že v případě přenosu 

enzymů nedochází ke ztrátě enzymatické aktivity [71]. Koaxiální vlákna by tak mohla být vhodný 

systém pro přenášení aktivních biologických látek. 

NOSIČE S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM LÁTEK 

Aktuálním trendem v přenosu látek pomocí nanovláken je příprava nosičů s řízeným 

rozpadem. Kombinací polymeru polyakrylové kyseliny a polyallylaminhydrochlorid (PAH) byl 

připraven nosič, který vykazoval jak pH-, tak termosenzitivní vlastnosti a umožňoval tak řízené 

uvolňování látek [72]. Jedná se o směs polyelektrolytů, která reaguje na změny pH. Pro reakci na 

změny teploty byl nosič navíc obohacen o vrstvy z polyakrylové kyseliny, které byly kombinované 
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s N-isopropylakrylamidem (NIPAM). Aby nedošlo k příliš prudkému uvolňování látky, byla 

nanovlákna navíc překryta vrstvou perfluorsilanu, který reguluje uvolňování. Nosič byl navržen pro 

přenos léčiv a nebyl na něm proveden žádný test s buňkami, proto je tedy otázkou, jak by byl nosič 

uplatnitelný v biologickém systému.  

Byla také připravena vlákna, která nesla pH-senzitivní segmenty, které byly při změně pH 

degradovány, čímž byla narušena struktura nosiče a došlo ke zvýšenému uvolnění látky, v tomto 

případě paracetamolu [73]. 

2.2.6 MODIFIKACE MOLEKULAMI PODPORUJÍCÍMI ADHEZI A PROLIFERACI BUNĚK 

Jako prostředek pro zvýšení proliferace a adheze mezenchymálních kmenových buněk byl 

prokázán chitosan, který v kombinaci s polymery PCL i PVA zvýšil proliferaci a adhezi buněk oproti 

nosičům bez chitosanu [62], [74]. Přítomnost kolagenu na nosiči podporuje adhezivitu buněk, 

proliferaci a produkci extracelulární matrix [59].  

Jako další významná adhezivní molekula podporující proliferaci se ukázal fibronektin [50]. 

Další molekuly schopné výrazně podpořit adhezi a následnou proliferaci buněk jsou RGD peptidy 

(Arg-Gly-Asp) [56]. Jedná se o peptidy odvozené od struktury fibronektinu, ze které byly odvozeny 

i další adhezivní peptidy, například pentapeptid GRGDY (Gly-Arg-Gly-Asp-Tyr), který výrazně 

podpořil adhezi a následnou proliferací buněk [56]. 

2.3 POLYVINYLALKOHOL A JEHO VYUŽITÍ V MEDICÍNĚ 

PVA má v suché podobě formu bílého krystalického prášku. Je velmi dobře rozpustný ve 

vodě a nerozpustný v kyselinách [75]. Jedná se o polymer tvořený uhlíkatou kostrou s volnými 

hydroxy- skupinami, které jsou klíčové pro chemickou modifikaci tohoto polymeru (obr. 7). 

 

 

Obr. 7: Struktura polyvinylalkoholu. Převzato z [75]. 

Aplikační potenciál PVA není jen v medicíně, ale i v jiných odvětvích. Díky schopnosti 

gelovatět je hojně využíván v potravinářství zejména jako zahušťovadlo, ze stejného důvodu je 
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však využíván například i při výrobě barev [75]. Využít by se však mohlo například i pro čištění 

odpadních vod od těžkých kovů [2].  

Vzhledem k rozpustnosti PVA ve vodě a jeho velké smáčivosti je nezbytné před použitím 

PVA modifikovat, aby byl polymer stabilní, viz kapitola Chemická modifikace polyvinylalkoholu. Pro 

medicínské účely je využíván zejména síťovaný PVA ve formě hydrogelu. Hlavní předností těchto 

hydrogelů je jejich elasticita a schopnost zadržet velké množství vody, díky čemuž napodobují 

přirozenou ECM. Vzhledem k tomu, že samotný PVA snižuje adhezi buněk, jsou hydrogely 

připravovány na základě kombinace dvou a více polymerů. Jako vhodná kombinace pro přípravu 

hydrogelu se ukazuje například PVA a chitosan, tato kombinace oproti samotnému PVA podporuje 

adhezivitu a proliferaci srdečních endoteliálních buněk a buněk hladké svaloviny [76]. Pomocí 

chitosanu a PVA byl připraven i injektovatelný hydrogel, který vykazoval dobrou schopnost viability 

a proliferace MSC [74].  

2.3.1 POLYVINYLALKOHOL PRO LÉČBU A REGENERACI CHRUPAVKY 

Velmi používané jsou PVA hydrogely pro léčbu a náhrady chrupavek, většina těchto nosičů 

však byla popsána pouze z fyzikálního hlediska a jen málo z nich bylo testováno na schopnost 

osídlení buňkami s následnou proliferací, případně diferenciací, téměř žádná studie nevyužívá 

možnost osídlit tyto hydrogely MSC.  

Kombinací PVA a PLGA byl připraven porózní nosič osídlený chondrocyty, který uvolňoval ze 

svého nitra růstový faktor „insulin-like growth factor I“ (IGF-1). Nosič byl implantován do myší 

s poškozenou chrupavkou a tyto testy prokázaly, že došlo k podpoření regenerace chrupavky, testy 

však neprokázaly zásadní rozdíl mezi nízkou a vysokou dávkou IGF-1 [77]. Větší vliv na regeneraci 

měla tedy zřejmě konstrukce nosiče a jeho osídlení buňkami než přítomnost růstového faktoru. 

Pro regeneraci chrupavky byl také připraven nosič kombinovaný z polydioxanu a PVA. Nosič byl 

osázen MSC a byl testován jak in vitro, tak in vivo. V testech in vitro testech nosič prokázal dobrou 

biokompatibilitu a schopnost tvořit chrupavčitou tkáň. In vivo testy prokázaly schopnost 

regenerace chrupavky a opravy subchondrálního poškození [78].  

Složitěji konstruovaný je hydrogel kombinující PVA a chondroitin sulfát, do kterého byly 

uzavřeny chondrocyty a který měl za cíl co nejvíce napodobit přirozené prostředí chondrocytů. 

Z tohoto důvodu byl gel modifikován navíc tzv. RGD peptidy, které ještě více podpořily vazbu 
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chondrocytů do gelu a napomohly chondrocytům udržet si základní biologické funkce a vyrovnat 

se s cizím prostředím. Pro lepší simulaci přirozeného prostředí byl gel navíc enzymaticky 

degradovatelný chondroitinázou, která je významná pro přestavby v chrupavce. [79]. Gel sice 

vykázal dobrou schopnost chondrocytů tvořit proteiny typické pro ECM chrupavky, buňky však byly 

na nosiči kultivovány jen 3 dny a je tedy otázkou, jaké by byly výsledky dlouhodobější studie, 

zejména pokud se týká stability nosiče a viability buněk v dalších dnech.  

Pro léčbu defektů spojených s poruchou nosní chrupavky byl připraven hydrogel PVA, který 

byl obohacen o hydrogel z alginátu sodného. Hydrogel byl osázen buňkami izolovanými z lidské 

chrupavky tvořící nosní přepážku. Výsledný konstrukt byl kultivován v bioreaktoru po dobu 10 dní 

a poté implantován do myší pod kůži. Vyhodnocení in vivo studií ukázalo, že v konstruktu došlo ke 

zvýšené syntéze glykosaminglykanů, kolagenu II a v místě vpravení konstruktu došlo k formování 

nového chrupavčitého útvaru [80].  Pro náhrady chrupavek byla použita kombinace PVA 

a nanovláken z bakteriální celulózy, výsledný konstrukt měl formu hydrogelu. Tento hydrogel měl 

fyzikální vlastnosti podobné jako chrupavka zejména v elasticitě, a mohl by tak být vhodný pro 

účely tkáňového inženýrství [81]. Díky svým mechanickým vlastnostem byl PVA hydrogel několikrát 

navržen jako možná náhrada chrupavky u protézy kolene a v zátěžových testech prokázal dobré 

vlastnosti [82], [82], další studie však již tuto problematiku příliš nerozvíjí. 

Mezi nejnovější nosiče patří dvojvrstevný nosič kombinující PVA, hydroxyapatit 

a  polyamid-6 tak, že horní vrstva je tvořena PVA a spodní vrstva je kombinací hydroxyapaptitu 

a polyamidu-6. Tento nosič byl osázen MSC, které byly po dobu 14 dní in vitro stimulovány 

k osteogenní nebo chondrogenní diferenciaci. V oblasti PVA byly nasazeny MSC stimulované 

k chondrogenezi, do oblasti polyamidu-6 byly nasázeny buňky stimulované k osteogenezi, 

Následně byl nosič implantován do králíků. Při vyhodnocování in vivo studie bylo pozorováno, že 

v oblasti PVA probíhala chondrogeneze, kdežto v oblasti hydroxyapatitu a polyamidu-6 došlo 

k diferenciaci směrem k osteogennímu charakteru, což ve výsledku velmi dobře imituje 

subchondrální oblast a nosič by mohl být vhodný pro reparace chrupavčité tkáně [83].  

Zajímavé je zjištění, že dosud nebyly publikovány nanovlákenné nosiče z PVA, které by byly 

cíleně vyvíjeny za účelem náhrad a léčby chrupavky a veškerá pozornost je v tomto stále 

soustředěna na PVA hydrogely. Toto zjištění potvrzuje, že využití PVA nanovláken pro tkáňové 

inženýrství je teprve na počátku rozvoje této problematiky. 
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2.3.2 POLYVINYLALKOHOL PRO LÉČBU A NÁHRADY KOSTNÍ TKÁNĚ  

Využívané je PVA i pro regeneraci kostní tkáně, jednotlivé vědecké týmy zde usilují zejména 

o to, napodobit strukturou nosiče ECM kostní tkáně. Většina navržených systému však ještě nebyla 

otestována na biokompatibilitu a jejich vhodnost pro účely tkáňového inženýrství je pouze 

předpovězena. Pro napodobení kostní ECM se využívají zejména PVA nanovlákna připravená 

elektrostatickým zvlákňováním, která jsou kombinovaná s hydroxyapatitem, u kterého bylo rovněž 

prokázáno, že podporuje adhezi buněk na PVA, konkrétně fibroblastů [84].  

Kombinací PVA nanovláken a hydroxyapatitu vznikl porózní nosič, který má nejen strukturu, 

ale i složení podobné s ECM kostní tkáně [85]. Vhodně imitovat kostní ECM se podařilo rovněž 

kombinací nanovláken kombinujících polymery PVA, chitosan a hydroxyapatit. Na tomto nosiči 

dobře rostly a proliferovaly buňky [86], jednalo se však o fibroblasty a je otázkou, jak by na nosič 

reagovaly například MSC. Od tohoto nosiče byl odvozen i další nosič, který byl navíc obohacen 

o CaCO3 [87], i tento nosič byl však testován pouze pomocí fibroblastů.  

Syntéza kostní matrix byla navozena také pomocí kuliček kombinujících biokeramiku a PVA. 

In vitro testy ukázaly schopnost adheze a proliferace osteoblastů při kultivaci s těmito částicemi, 

in vivo testy neukázaly žádnou výraznou reakci na cizí předmět a v místě implantátu došlo ke 

zvýšené syntéze kostní matrix [88].  

Prací, které se zabývají využitím PVA pro regeneraci a náhrady kostní tkáně, není zatím 

mnoho, ale některé z již připravených nosičů by se mohly stát užitečnými nástroji tohoto odvětví 

tkáňového inženýrství.  

2.3.3 POLYVINYLALKOHOL V DALŠÍCH ODVĚTVÍCH TKÁŇOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Kromě regenerace a léčby chrupavek a kostních struktur je PVA vyvíjeno i pro léčbu 

spojenou s poškozením cévního oběhu. Kombinací PVA a bakteriální celulózy byly například 

simulovány mechanické vlastnosti srdeční chlopně [89], tato chlopeň však byla vytvořena zejména 

pro účely modelování mechanických vlastností a nebyla prozatím testována v biologickém 

systému. PVA se také ukazuje jako vhodný materiál pro opláštění cévních výztuží. Pro zlepšení 

vlastností výztuže a pro snížení komplikací spojených s implantací do cévního řečiště, byl PVA 

kombinován se submukózou a navíc byl modifikován heparinem. Díky modifikaci heparinem, došlo 
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ke snížení srážlivosti v reakci na výztuž. Navíc po implantaci došlo k porostení povrchu výztuže 

fibroblasty, což napomohlo včlenění výztuže do prostředí [90]. Tato úprava však ještě nebyla 

testována na biodegradabilitu, což je významná informace pro zavedení výztuže do praxe.  

Další uplatnění by mohl mít PVA pro náhrady a léčby poškození rohovky, za tímto účelem 

byl vyvíjen hydrogel z PVA modifikovaného kolagenem, fibronektinem a RGD peptidy. Díky této 

modifikaci na hydrogel více adherovaly a proliferovaly buňky epitelu rohovky [91], nicméně tato 

modifikace neměla dostatečnou stabilitu in vivo. Proto zlepšení stability tohoto nosiče byly 

následně použity nanovlákna vytvořená elektrostatickým zvlákňováním, což stabilitu výrazně 

podpořilo, tentokrát však nosič neměl dobré optické vlastnosti [92]. Jako slibnější se ukazuje 

náhrada rohovky kombinovaná z PVA a bakteriální celulózy, tento hydrogel vykázal dobré 

mechanické vlastnosti i transmitanci a mohl by být slibným nástrojem [93]. Materiál sice ještě 

nebyl testován v biologickém systému, ale vzhledem k výborné biokompatibilitě PVA i celulózy 

není důvod předpokládat komplikace s implantací, problémy by však mohly nastat v kontaktu 

s vrstvou epiteliálních buněk, se kterými musí rohovka vhodně interagovat a rovněž by byla 

zajímavá studie stability tohoto materiálu v biologickém prostředí, která doposud chybí.  

PVA se uplatňuje také v oblasti regenerace a příprav kožních náhrad. Za tímto účelem byl 

navržen dvouvrstevný nosič z nanovláken, kde jednu vrstvu tvoří polyhydroxybutyrát (PHB), druhá 

vrstva je kombinací PVA a PHB v poměru 1:1. Zatímco vrstva tvořená PHB podporuje adhezi 

a proliferaci fibroblastů a napodobuje tak vznik dermis, vrstva z PVA/PHB imituje epidermis tím, že 

je vhodná pro růst keratinocytů i fibroblastů. Ve výsledném efektu by tedy mělo dojít k tomu, že 

z horní strany nosiče se vytváří buněčná masa podobná epidermis a pod ní je vrstva podobná 

dermis [36]. Prozatím však byl otestován jen vliv jednotlivých vrstev, jak bude funkční samotný 

dvouvrstevný nosič, zůstává otázkou. 

2.3.4 POLYVINYLALKOHOL A PŘENOS AKTIVNÍCH LÁTEK 

Díky svým vlastnostem jako jsou biodegradabilita, biokompatibilita bývá PVA hojně využit 

i při přenosu aktivních látek nebo jako podpůrný nosič pro jiné biologické systémy. Výhoda PVA je 

možnost snadného přenosu hydrofilních látek. Časté je použití hydrogelů s postupným 

uvolňováním biologické látky. To by mohlo mít velký aplikační potenciál pro stimulaci buněk ke 

specifické diferenciaci a zvýšené proliferaci. Pomocí PVA hydrogelu byl přenesen například 
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„platelet-derived growth factor“ (PDFG), doba uvolňování tohoto faktoru byla 3 dny [94]. Tento 

růstový faktor byl použit pouze jako modelový protein a nosič by měl být schopen přenosu i jiných 

biologických látek, otázkou však je, zda uvolňování po dobu 3 dnů bude dostatečné. Pro přenos 

léčiv byl navržen také pH-senzitivní hydrogel tvořený kombinací PVA a akrylové kyseliny. Díky této 

vlastnosti by měl být gel určen hlavně pro přenos látek jako je například inzulín, které je vhodné 

podávat orálně a k jejich uvolnění dojde až ve střevech na základě působení bazického prostředí 

[95]. Samotný nosič se ukázal jako netoxický pro buňky a nosič by tak mohl být vhodný pro další 

aplikace.  

Pro léčbu ulcerózní kolitidy byl navržen hydrogel kombinovaný z PVA a polyakrylové 

kyseliny. Do tohoto hydrogelu byl vložen jitrocel indický (Plantago Psyllium), který má léčivé účinky 

při ulcerózní kolitidě a divertikulóze, a antibiotikum tetracyklin, které se z nosiče postupně 

uvolňovalo [96]. Podobně je navržen i hydrogel, který má působit proti divertikulóze. Do hydrogelu 

je opět začleněn jitrocel indický a navíc se z nosiče uvolňuje antibiotikum ciproflaxin, jedná se tedy 

rovnou o duální působení pro léčbu této choroby [97]. Gel je navíc navržen tak, aby odolal 

působení žaludečních šťáv a uvolňování látky začalo až v oblasti střeva. Pro zlepšení hojení v místě 

poranění byl připraven hydrogel, který uvolňuje gentamycin. Gel byl navíc kombinován 

s dextranem, který podpořil stabilitu a elasticitu gelu. Gel navodil lepší hojení ran, než běžná gáza 

nebo samotný gel bez gentamycinu [98]. U tohoto gelu však nebyla určena rychlost uvolňování 

antibiotika a není tak jasné, jaké jsou možnosti nosiče z pohledu dlouhodobého působení na ránu. 

Mimo tkáňové inženýrství má PVA potenciál pro zlepšení přenosu látek pomocí 

nejrůznějších nosičů, jako jsou liposomy, mikro- a nanosféry a další. Povrchová úprava mikrosfér 

připravených z polymeru PLGA pomocí opláštění PVA umožnila přenos BSA s postupným 

uvolňováním po dobu 24 dní [99]. BSA zde bylo použito pouze jako modelová molekula 

a mikrosféry by měly být schopné přenosu i různých látek s biologickou aktivitou. PVA byl využit 

také pro zlepšení vlastností liposomů. Přítomnost PVA stabilizovala liposomy, které jsou navrženy 

jako orální vakcína [100].  

Významné je i použití PVA v přenosu látek proti nádorovému bujení, například byly pomocí 

PVA opláštěny magnetické částice magnetitu (Fe304) schopné přenosu doxorubicinu. V průběhu 

80 hodin se uvolnilo více než 45% doxorubicinu. Partikule mohou být navíc cíleny do konkrétního 

místa pomocí vnějšího magnetického pole [101]. PVA je také základem mikrobublin, které jsou na 
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povrchu modifikovány kyselinou hyaluronovou (HA) a které nesou doxorubicin. HA zde funguje 

jako ligand pro molekulu CD44, která se typicky u některých nádorových buněk, navíc je zde HA 

oxidována což ještě in vitro podpořilo vazbu na nádorové buňky. Tyto kapsle by tak měly být 

schopny cíleného a řízeného dodávání léčiv, například doxorubicinu, do oblasti nádorů [102].  

Další systém, který by měl přispět k léčbě nádorů, jsou mikropartikule tvořené z PVA 

a  metakrylátu, které jsou plněné doxorubicinem. Tyto partikule byly testovány na buněčné kultuře 

střevních nádorových buněk a vykázaly schopnost potlačovat růst těchto buněk a působit na ně 

toxicky [103]. Tyto partikule však nemají schopnost cílit se do místa nádoru a je tedy otázkou, jaká 

část partikul bude zachytávána nespecificky a jaké budou nežádoucí vedlejší účinky tohoto sytému. 

U všech těchto systému zůstává otázkou, jak moc budou účinné in vivo, což je hlavní problém 

u všech systému pro dodávání léčiv a biologicky aktivních látek. 

Dále bývá PVA pro medicínské účely využito jako povrchově aktivní látka, například při 

přípravě nanopartikulí hydroxyapatitu [104]. PVA bylo pro biologické účely využito také například 

při výrobě DNA chipů [105] a pro přípravu antibakteriálního materiálu [106]. PVA se dokonce 

uplatňuje v oblasti techniky například při výrobě fotovoltaických článků [107] nebo pro přípravu 

samočisticích tkanin [108].  

2.3.5 CHEMICKÉ MODIFIKACE NOSIČŮ Z POLYVINYLALKOHOLU 

Z pohledu chemických modifikací je PVA vhodný polymer díky přítomnosti volných 

hydroxylových skupin na uhlíkové kostře. Vazba různých funkčních skupin a molekul na tyto volné 

hydroxy skupiny může vést například ke změně rozpustnosti polymeru ve vodném roztoku, změně 

termosenzitivity a v neposlední řadě k funkcionalizaci polymeru. Z pohledu reakční chemie dochází 

k  modifikaci hydroxy skupin poměrně snadno a dosud bylo připraveno mnoho modifikací, většina 

z nich však byla bez biologického uplatnění. Modifikace pro biologické a medicínské účely se 

objevuje téměř výhradně v posledních dvou letech a jen velmi málo se tyto modifikace týkají  

nanovláken získaných elektrostatickým zvlákňováním. Modifikace PVA nanovláken tak má ještě 

velký nevyužitý potenciál. 

Nejčastější povrchovou chemickou modifikací PVA nosičů je síťování tohoto polymeru 

zejména pomocí aldehydů, nejčastěji pomocí glutaraldehydu [109] nebo glyoxalu [110]. Tyto látky 
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vedou ke vzniku acetalu a k vyvázání volných hydroxylových skupiny PVA, čímž se vlákna stávají 

nerozpustná ve vodných roztocích. 

Příkladem, takové modifikace je příprava tzv. telechelického PVA pomocí tvorby acetalu za 

účasti acetaldehydu, tato modifikace byla provedena za účelem přípravy pH-senzitivních hydrogelů 

a mikrosfér, které by bylo možné využívat například pro přenos léčiv, autoři navrhují dokonce 

možnost využití modifikace jako injektovatelný gel [111]. Tyto mikrosféry jsou navíc pH-senzitivní 

a citlivé na ultrazvuk, což ještě více zvyšuje jejich potenciál. PVA je možné síťovat i pomocí UV 

záření [94]. Další možností síťování PVA je pomocí opakovaného mrazení a tání polymeru [112], 

touto metodou byly připraveny například hydrogely kombinující PVA a chitosan [113].  

Pro regulaci degradace PVA hydrogelu byla připravena modifikace vinylovými skupinami, 

takto připravený nosič byl testován pro kultivaci chondrocytů, které vykazovaly vyšší proliferaci 

a produkci extracelulární matrix [114].  

PVA má velmi hydrofilní charakter, který snižuje schopnost buněk navázat se na jeho 

povrch, proto je velmi častou modifikací zvýšení hydrofóbicity povrchu nebo vazba molekul, které 

napomáhají adhezi buněk. Vliv hydrofility PVA byl dobře popsán pomocí kultivace fibroblastů na 

PVA hydrogelu bez modifikace a PVA modifikovaným pomocí fibronektinu. PVA s fibronektinem 

vykazovalo mnohem lepší schopnost buněk vázat se na povrch polymeru [115]. Pro zvýšení adheze 

buněk byla přípravu hydrogelu použita směs PVA a chitosanu a PVA a želatiny, zatímco chitosan 

výrazně nepřispěl pro zvýšení adhezivity buněk, želatina měla výrazný vliv [116]. To je v rozporu 

s několika studiemi, které testovaly vliv hydrogelu PVA/chitosan a došly k závěru, že amino skupiny 

chitosanu jsou schopné dostatečně podpořit adhezi buněk oproti nemodifikovanému PVA [117], 

[76]. 

 Pro zvýšení adheze epiteliálních buněk byl povrch PVA hydrogelu modifikován 

fibronektinem, kolagenem a navíc ještě RGD peptidy, takto modifikovaný hydrogel vykazoval 

mnohem vyšší adhezivitu buněk než nemodifikovaný PVA [91]. Pro zvýšení adheze epiteliálních 

buněk byla PVA nanovlákna modifikována pomocí kolagenu, což podpořilo schopnost buněk 

adherovat na nosič [92].  

Bylo připraveno také několik modifikací využívající biologicky aktivní látky zejména enzymy. 

Jako například kovalentní připojení pankreatické lipasy na povrch polymeru PVA. Zajímavostí této 
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studie je, že imobilizací došlo ke stabilizaci aktivní konformace enzymu [118]. Tato modifikace však 

nevyužívá nanovlákenné uspořádání polymeru, na rozdíl od systému, kdy došlo k navázání enzymu 

katalázy na PVA nanovlákna [119].  

2.4 MEZENCHYMÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY A JEJICH VYUŽITÍ 

V TKÁŇOVÉM INŽENÝRSTVÍ  

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou multipotentní kmenové buňky, jejichž hlavním 

zdrojem je kostní dřeň. Poprvé byly tyto buňky identifikovány jako buňky schopné tvořit 

v monovrstvě útvary nazvané jako „colony-forming unit-fibroblasts“ (CFU-Fs) [120]. Hlavní 

zastoupení je v kostní dřeni, kde tvoří 0,001-0,01% všech jaderných buněk, jejich přibližně 

desetkrát méně než hematopoetických kmenových buněk a jejich množství postupně klesá 

s věkem [121]. Jsou schopné diferencovat do mnoha buněčných linií, a proto se staly středem 

pozornosti pro výzkum tkáňového inženýrství, zejména pokud se jedná o regenerace kostní 

a chrupavčité tkáně. 

2.4.1 ZDROJE A ZNAKY MEZENCHYMÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK 

MSC lze izolovat z mnoha tkání mezodermálního původu, ale nejčastějším zdrojem je kostní 

dřeň. Dále je možné je izolovat i z jiných zdrojů, například z tukové tkáně, pupečníkové krve, 

placenty, jater, sleziny, varlat, menstruační krve, amniotické tekutiny a dalších [121]. Z mnoha 

dalších orgánů, například z mozku, jater a plic, byly izolovány multipotentní buňky s podobným 

fenotypem jako MSC [122].  

MSC tvoří heterogenní populaci buněk a výsledkem izolačních technik je heterogenní směs 

progenitorových buněk [123], [124]. Místo izolace ovlivňuje diferenciační potenciál MSC [125], 

například MSC izolované z kostní dřeně mají vyšší chondrogenní potenciál než MSC z tukové tkáně 

[126].  

Dosud nebyly nalezeny žádné specifické markery, které by jednoznačně charakterizovaly 

MSC. Z tohoto důvodu se pro identifikaci MSC využívá kombinace pozitivních a negativních 

markerů. Za pozitivní markery jsou považovány CD73, CD90, STRO-1, CD105, CD44. Naopak jako 

negativní markery jsou využívány CD11b, CD31, CD33, CD34, CD45, CD117 a glykoforin-A [124], 
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[127], [121], [128]. Vždy však záleží na druhovém původu buněk, protože tyto povrchové markery 

nejsou druhově univerzální.  

MSC jsou buňky schopné migrace. Migrace MSC se uplatňuje také při tzv. homingu, kdy dochází 

k migraci buňky do vzdálených oblastí, například v důsledku poškození tkáně. Homing MSC je 

významným dějem v regeneraci poškozených tkání. V důsledku tohoto děje byly nalezeny MSC 

například ve svalové tkáni a bylo dokázáno, že poškozené svalové buňky dokážou stimulovat MSC 

k myogenní diferenciaci [129]. 

2.4.2 DIFERENCIAČNÍ POTENCIÁL MEZENCHYMÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK 

Tyto buňky mají schopnost diferencovat mnoha do buněčných linií (Obr. 8) a jsou tak 

základem kostí, chrupavek, a tukové tkáně [124] . Méně často se diferencují na svalovou tkáň, 

šlachy a stromální buňky pro podporu hematopoézy [130]. Po kontaktu MSC s neonatálním 

kardiomyocytem probíhá diferenciace na kardiomycyty [131]. MSC však mohou dát vznik 

i nemezenchymálním buňkám jako jsou buňky podobné  neronům (neuron – like cells) či epiteliální 

buňky [132].  

Diferenciaci MSC ovlivňují zejména specifické růstové transkripční faktory, cytokiny a okolní 

ECM, výrazný vliv na kultivaci MSC má i přítomnost a množství kyslíku. Za mírné hypoxie bylo 

pozorováno zvýšení proliferace buněk a větší exprese genů určujících kmenovost [133]. Vzhledem 

k hypoxii, která je přirozeně v kostní dřeni, je tento jev v souladu s očekáváním.  

Významný vliv na diferenciaci MSC mají mezibuněčné kontakty, například pro 

chondrogenezi je nezbytné těsné sousedství okolních buněk. Důležitý je i typ okolních buněk, 

například MCS při kontaktu s chondrocyty jsou stimulován k osteogenezi [134]. Pro účely 

tkáňového inženýrství je významná zejména osteogeneze a chondrogeneze. 
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Obr. 8: Diferenciační potenciál mezenchymálních kmenových buněk (MSC). MSC jsou schopny 

diferencovat na mnoho různých buněčných linií, například na buňky kostní, chrupavčité nebo 

svalové tkáně, ale i například na adipocyty. Převzato a upraveno podle  [135]. 

Pro udržení kmenovosti MSC je potřeba mnoha faktorů, mezi nejvýznamnější však patří 

leukemický inhibiční faktor (LIF), fibroblastové růstové faktory (FGF) a proteiny rodiny Wnt . Jako 

genové markery kmenovosti jsou pro MSC využívány geny oct-4, sox-2, a rex-1 [128]. 

2.4.3 CHONDROGENNÍ DIFERENCIACE 

Během chondrogeneze přechází MSC z tvaru podobného fibroblastu na protáhlý kulatý tvar 

a dochází k obklopování buněk matrix bohatou na kolageny a vysokomolekulární proteoglykany 

a glykosaminglykany. Chondrogeneze začíná, když dělící se prechondrocyty začnou produkovat 

ve zvýšené míře molekuly ECM, která zapříčiní jejich kondenzaci, následkem čehož přechází 
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prechondryocyty do stádia chondrocytů a začínají produkovat matrix specifikou pro chrupavčitou 

tkáň. Pro chondrogenezi jsou nezbytné růstové a diferenciační faktory z rodiny TGF-β 

(transforming growth factor β), BMP a Wnt proteiny. Konkrétně chondrogenezi podporují 

například proteiny TGF-β1 , TGF-β3, BMP-2, BMP-4, BMP-6, BMP-12, BMP-13 [130], [128]. 

 

Hlavní komponentou matrix chrupavky je kolagen II, který má dvě sestřihové formy. 

Prechondrocyty produkují kolagen IIA, který vyvazuje TGF-β , který jsou touto vazbou inhibován. V 

raném stadiu chondrogeneze dochází k syntéze MMP a ke štěpení kolagenu IIA tím dochází 

k uvolnění TGF-β což podpoří další děje chondrogeneze. Chondrocyty začínají produkovat kolagen 

IIB, který postupně nahrazuje kolagen IIA [136].  

Pro diferenciaci na chondrocyty jsou nezbytné vzájemné mezibuněčné kontakty, které 

pravděpodobně odpovídající embryonálnímu vývoji [137]. Tyto kontakty napodobují embryonální 

chondrogenezi, během které jsou nezbytné homotypické N-kadherinové interakce [138]. Největší 

požadavek při chondrogenní diferenciaci je na vysokou denzitu a kontakt buněk, pro robustní 

chondrogenezi jsou buňky nasazovány v mikromase nebo v peletě, kdy vykazují lepší diferenciaci 

než při kultivaci v jediné buněčné vrstvě [137].   

Jako nejúčinnější směs faktorů pro stimulaci chondrogeneze se ukázala kombinace TGF-β, 

dexametasonu, IGF a askorbátu [139], [121].  Dexametason zvyšuje expresi některých proteinů 

matrix, zejména kolagenů [140]. Askorbát navozuje hydroxylaci kolagenu modifikací zbytků Pro 

a Lys, zvyšuje proliferaci MSC a podporuje vznik kolagenu II [141]. TGF-β proteiny v buňkách 

spouští signální kaskádu pomocí Smad proteinů a spolu s dexametasonem jsou nepostradatelné 

pro chondrogenezi u kultivace lidských MSC. Proteiny rodiny TGF-β se podílejí také na tvorbě 

kolagenu a proteoglykanů, podporují raná stadia chondrogeneze a udržují chondrocyty 

v prehypertrofovaném stadiu. IGF stimuluje MSC k proliferaci, reguluje apoptózu, navozuje expresi 

markrových molekul chondrocytů, zvyšuje produkci kolagenu II a proteoglykanů, podporuje 

maturaci chondrocytů [121]. Za markery chondrogeneze u MSC je považována zejména 

transkripce genů pro Sox-9 a agrekan a produkce kolagenu II a IX [142].  
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2.4.4 OSTEOGENNÍ DIFERENCIACE 

Pro osteogenezi jsou z růstových a diferenciačních faktorů nejvýznamnější proteiny rodiny 

BMP a Wnt. Zejména pak BMP-2 a BMP-6 [143]. Při endochondrální osifikaci dochází nejprve ke 

vzniku chrupavky, která se posléze mění na kost. Samotné osifikaci, tak předchází chondrogeneze, 

kdy prechondrocyty kondenzují, přechází na chondrocyty, které začínají hypertrofovovat. V raném 

stadiu produkují prechondrocyty kolagen IIA, který je schopen na sebe vázat TGF-β a BMP-2, 

v místě budoucí kosti tak vzniká rezervoár těchto faktorů, které jsou z pozdějších fází uvolněny 

pomocí MMP a podporují další diferenciaci [136]. Matrix hypertrofovaných chondrocytů začíná být 

citlivá na invazi krevních váčků, kterými dochází k vplavování osteoprogenitorových buněk 

a následné sekreci osteogenní matrix. Chrupavkovitá tkáň je poté degradována, dochází 

k degradaci kolagenu a hypertrofované chondrocyty umírají.   

Při stimulaci MSC k osteogenezi se používají in vitro zejména směs dexametasonu,                     

β-glycerofosfátu a askorbátu. Kultivace probíhá po dobu několika týdnů. Dále bývá tato směs často 

doplněna o proteiny BMP-2, TGF-β a vitamin D3 [121].  Znakem osteogeneze je změna tvaru buněk 

na kubický tvar, zvýšená produkce kolagenu I a akumulace vápníku. Jako marker rané osteogeneze 

je považován kolagen I, alkalická fosfatáza, Runx-2 a TGF-β1, za znaky pozdní osteogeneze jsou 

považovány osteopontin a osteokalcin [144].  

  

2.4.5 MEZENCHYMÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY V TKÁŇOVÉM INŽENÝRSTVÍ 

Velkou výhodou MSC pro aplikace v tkáňovém inženýrství je to, že jsou neimunogenní a při 

alogenním získání je tedy lze transplantovat bez podání imunosuprese [145]. MSC jsou navíc 

schopny modulovat odezvy imunitního systému působením na B-, T- a dendritické buňky [146]. 

Další obrovskou výhodou je možnost izolovat je z tukové tkáně, která se snadno odebírá, aniž by 

odběr výrazně zatížil pacienta a bylo zde vysoké riziko infekce, a přitom se jedná o kvalitní zdroj 

MSC. MSC jsou hojně využívaným typem buněk pro účely tkáňového inženýrství, zejména kvůli 

jejich širokému diferenciačnímu potenciálu. Nejvíce jsou využívány pro účely léčby a regenerace 

chrupavkovité a kostní tkáně. Konkrétní příklady konstruktů pro tyto aplikace byly popsány 

v předchozích kapitolách této práce. 
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Opotřebování a poškození chrupavky je jedno z nejčastějších onemocnění současné 

populace, zejména artritida, a z pohledu tkáňového inženýrství je na tuto problematiku zaměřena 

velká pozornost. Léčba chrupavky si žádá komplexní pohled na problematiku a již bylo navrženo 

několik přístupů pro léčbu a obnovu této tkáně, uplatňované metody však stále mají své limitace 

[147]. Pro regeneraci a léčbu poškození chrupavky by bylo možné využít autologně získané 

chondrocyty. Jejich velkou nevýhodou však je, že počet a životaschopnost těchto buněk s věkem 

klesá a nejsou tak dobrým zdrojem pro tkáňové inženýrství [148], [147]. Jako mnohem výhodnější 

se tak ukazuje použití MSC.  

Pro léčbu chrupavky za pomoci MSC již bylo připraveno mnoho systémů, nejen 

nanovlákenných, ale i hydrogelů. Na diferenciaci MSC má vliv struktura okolní ECM, proto většina 

konstruktů podléhá modifikacím, které imitují složky ECM a tím podporují diferenciaci MSC, 

zejména se jedná o využití kolagenu a želatiny. Přítomnost kolagenu na vlákenném nosiči 

z chitosanu podpořila adhezi MSC a zároveň podpořila chondrogenní diferenciaci [149].  

Pro léčbu kostních defektů se pak nejvíc využívají nosiče kombinované s hydroxyapatitem 

[40],[83]. Pro regeneraci kostní tkáně byl například připraven nosič, který obsahoval hydroxyapatit 

a faktor BMP-2 [66]. Množství a rychlost uvolňování BMP-2 byla regulovatelná množstvím 

hydroxyapatitu. Nosič byl testován na MSC a prokázal, že je schopen podpořit adhezivitu buněk 

a uvolňovat BMP-2 až po dobu 8 týdnů.  

 

  



41 
 

3 MATERIÁL A METODY  

3.1 MATERIÁL A PŘÍSTROJE 

3.1.1 ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH CHEMIKÁLIÍ 

Název Číslo produktu Výrobce Země původu 

   Acetic anhydride  242845 Sigma Aldrich  Německo 

anti-CD29-APC (Mouse Monoclonal 

to CD29 / Integrin beta1 chain) 1A-219-T025 Exbio Česká Republika 

Avidin-TRITC (tetramethyl - 

rhodamin - isothiocyanate) A7169 Sigma Aldrich  Německo 

D(+)-Biotin 67820 AK Scientific, Inc USA 

BSA A2153 Sigma Aldrich  Německo 

Dexametazón  D8893 Sigma Aldrich  Německo 

DIC (diisopropylkarbodiimid) D125407 Sigma Aldrich  Německo 

DIEA (diisopropyletylamin) 387649 Sigma Aldrich  Německo 

DiOC6  52303 Enzo  Německo 

DMF (N,N-dimetylformamid) D4551 Sigma Aldrich  Německo 

Etanol  02850-1 Penta Česká Republika 

FBS  A11-102 PAA Rakousko 

Fluorescein isothiocyanate–dextran  FD10S Sigma Aldrich  Německo 

Fmoc-GABA-OH 4069 Sigma Aldrich  Německo 

Fmoc-Phe-OH 338338 Sigma Aldrich  Německo 

Fmoc-Gly-OH 47627 Sigma Aldrich  Německo 

Fmoc-β-Ala-OH 47587 Sigma Aldrich  Německo 

Glyoxal 128465 Sigma Aldrich Německo 

HABA-avidin H2153-1VL Sigma Aldrich  Německo 

HOBt (1-hydroxybenzotriazol) 54810 Sigma Aldrich  Německo 

Chitosan 448877 Sigma Aldrich Německo 

IMDM  I3390 Sigma Aldrich  Německo 

ITS  51500-056  Gibco USA 

Kolagenáza   17455 SERVA Německo 

Kyselina askorbová  A8960 Sigma Aldrich  Německo 

L-glutamin  M11-004 PAA Rakousko 

Lightning-Link Avidin conjugation kit 717-0030 Innova biosciences Velká Británie 

MEM 51411C Sigma Aldrich  Německo 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=D125407|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=51412C|SIGMA&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
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MTT  88417 Sigma Aldrich  Německo 

Penicilín, Streptomycin  P11-010 PAA Rakousko 

PicoGreen P7581 Invitrogen USA 

Propidium jodid  81845 Sigma Aldrich Německo 

Pufr TBS T-666L Sigma Aldrich  Německo 

PVA Sloviol R-16 

Novacke chemické 

závody a. s. Slovensko 

SDS  L3771 Sigma Aldrich  Německo 

Tris T1503  Sigma Aldrich  Německo 

Trypsin-EDTA  L11-659 PAA Rakousko 

[2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]octová kyselina U-Chemo Čína 

 

3.1.2 ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ 

Přístroj Výrobní název Výrobce Země původu 

Analytické váhy  T5939 Kern  Německo 

Centrifuga  NF800R  Nüve  Turecko 

CO2 inkubátor  MCO-17AI  Sanyo  Japonsko 

Fluorescenční reader Synergy HT BioTek USA 

Hmotnostní 

spektrometr TSQ Quantum Access  Thermo Scientific USA 

Chromatograf Accela Thermo Scientific USA 

Konfokální mikroskop  LSM 5 DUO  Zeiss  Německo 

Laboratorní třepačka  Rotamax 120  Heidolph Německo 

Laminární box  MSC 12  Thermo scientific  USA 

Pokovovací zařízení Polaron  Quorum  Velká Britanie 

Skenovací elektronový 

mikroskop  Aquasem  Tescan Česká Republika 

Spektrofotometr  Specord 40 Analytic Jena Německo 

Sterilizátor SteriVac MAC Česká Republika 

Sterilizátor Sterrad Johnson and Johnson USA 
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3.2 POUŽÍVANÉ METODY 

3.2.1 PŘÍPRAVA NANOVLÁKEN 

Veškeré nanovlákenné vrstvy byly připraveny metodou elektrostatického zvlákňování. Pro 

tuto metodu jsme využili zdroj vysokého napětí, zvlákňovací elektrodu tyčovitého tvaru 

a nestrukturovaný kolektor. K zvlákňování docházelo tzv. z hladiny, kdy docházelo k vytlačování 

polymeru přímo na povrch tyčové elektrody.  

Nosiče byly připraveny z 16% (w/v) PVA, pro přípravu vzorek obsahujících fluorofor byla 

zvlákněna směs 16% (w/v) PVA s přidaným množstvím FITC-dextranu (MW 10000) v koncentraci 

1 mg/ml. Směs byla následně zvlákněna z blendu. Pro přípravu vzorků obsahujících chitosan byla 

připravena směs 12% (w/v) PVA a 5% (w/v) chitosanu (v roztoku kyseliny octové), v poměru 8:2.  

Jako kontrolní vzorky byl využíván nemodifikovaný 16% (w/v) PVA, který byl zesíťován 

pomocí 3% (w/v) glyoxalu (roztok o pH 2-3, kterého bylo dosaženo přítomností kyseliny 

fosforečné). Tato směs byla následně standardně elektrostaticky zvlákněna a zformovaná vlákna 

byla poté zesíťována při teplotě 130°C po dobu 15 min. 

Všechny vzorky byly zvlákňovány při napětí do ± 50 kV, vzdálenost mezi elektrodami byla 

15 cm. Zformovaná nanovlákna byla zachytávána na textilní tkaninu speciálně určenou pro tyto 

účely.   

3.2.2 CHEMICKÁ MODIFIKACE VLÁKEN 

Veškeré chemické modifikace probíhaly ve spolupráci s partnerským pracovištěm Katedrou 

organické chemie, Univerzity Palackého v Olomouci, skupinou vedenou Doc. Janem Hlaváčem, CSc. 

Pro chemickou modifikaci PVA byla využita  polypropylenová stříkačka, do které byly vloženy PVA 

vzorky. Následující rozpis chemikálií je platný pro rozměry PVA 3x3 cm, modifikovány však byly 

i plochy 10 x 10 cm. Nejprve byla navázána sledem chemických reakci molekula linkeru PEG a poté 

další samostatnou reakcí byla na tento linker navěšena molekula biotinu. V obou případech se 

jedná o acylační reakci. Pokud není uvedeno jinak, probíhaly reakce za pokojové teploty. 
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Acylace pomocí [2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]octové kyseliny (FAEEAA): 

Pro modifikaci byl ke vzorku PVA nanovláken ve stříkačce přidán roztok skládající se z 

[2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]octové kyseliny (FAEEAA) (0,4 mmol, 154 mg), 

1-hydroxybenzotriazolu (HOBt) (0,4 mmol, 56 mg), diisopropylkarbodiimidu (DIC) (0,4 mmol, 64 μl) 

a diisopropyletylaminu (DIEA) (0,4 mmol, 68 μl),  látky byly rozpuštěny ve 2 ml dimetylformamidu 

(DMF). Reakční směs byla třepána přes noc. Obsah stříkačky byl poté pětkrát promyt v DMF, třikrát 

v dichlormetanu (DCM) a následně byl modifikovaný materiál vysušen v proudu dusíku. Množství 

linkeru bylo určeno kapalinovou chromatografie s UV-VIS detekcí v kombinaci s hmotnostní 

spektroskopií (Accela, TSQ Quantum Access, Thermo Scientific). 

Acylace biotinem: 

Biotin (0,4 mmol, 100 mg) byl rozpuštěn v DMF (2 ml) za zvýšené teploty (80°C). Po 

zchlazení na pokojovou teplotu byl do roztoku přidán HOBt (0,4 mmol, 56 mg), a DIC (0,4 mmol, 

64 μl). Výsledná reakční směs byla vložena do stříkačky obsahující vzorek nanovláken a třepána 

přes noc. Poté byla stříkačka pětkrát promyta DMF a třikrát DCM. Následně byl modifikovaný 

vzorek sušen v proudu dusíku.  

Acylace aminokyselinami: 

Pro acylaci PVA byly využity deriváty aminokyselin obsahující ochrannou skupinu  

fluorenylmethoxykarbonyl (Fmoc) a zakončené hydroxylovou skupinou, konkrétně se jednalo se 

o deriváty glycinu (Fmoc-Gly-OH), alaninu (Fmoc-β-Ala-OH) a γ-amino-máselné kyseliny 

(Fmoc-GABA-OH) a fenylalaninu (Fmoc-Phe-OH).  

Derivát aminokyseliny (0,4 mmol, 100 mg) byl rozpuštěn v DMF (2 ml), následně byl do 

roztoku přidán HOBt (0,4 mmol, 56 mg), a DIC (0,4 mmol, 64 μl). Výsledná reakční směs byla 

vložena do stříkačky obsahující vzorek nanovláken a třepána přes noc. Poté byla stříkačka pětkrát 

promyta DMF a třikrát DCM. Následně byl modifikovaný vzorek sušen v proudu dusíku. Množství 

navázaných aminokyselin bylo určeno kapalinovou chromatografie s UV-VIS detekcí v kombinaci 

s hmotnostní spektroskopií (Accela, TSQ Quantum Access, Thermo Scientific). 

 



45 
 

 

Acetylace PVA: 

Ke vzorku PVA (3 x 3 cm) ve stříkačce byl přidán roztok acetanhydridu (0,2 mmol, ve 2 ml 

DMF). Směs byla míchána přes noc a poté byl vzorek promyt pětkrát v DCM a vysušen proudem 

dusíku. 

3.2.3 SKENOVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE 

Vzorky pozorované metodou skenovací elektronové mikroskopie (SEM) byly zpracovány 

partnerským pracovištěm Laboratoří elektronové mikroskopie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Veškeré vzorky byly pozorovány za suchého stavu. Pro pozorování metodou skenovací elektronové 

mikroskopie byly vzorky přichyceny na mikroskopický nástavec a následně byly pokoveny zlatem 

(hrubost vrstvy přibližně 30 nm) pomocí přístroje Polaron. Vzorky byly pozorovány přístrojem 

Aquasem (Tescan) při urychlovacím napětí 15 kV. 

3.2.4 URČENÍ STABILITY VZORKU VE VODNÉM PROSTŘEDÍ 

Pro změření stability nosiče v roztoku byla využita nanovlákna připravená zvlákněním směsi 

PVA/FITC-dextran. Pro testování byly připraveny vzorky nanovlákenné vrstvy kruhovitého tvaru 

o průměru 6 mm, které byly vloženy do 1 ml TBS (Tris- buffer saline).  Analýza probíhala při 

zvýšené teplotě 37°C v CO2 inkubátoru.  

Pro analýzu bylo v pravidelných intervalech odebíráno TBS beze zbytku a bylo nahrazeno 

čerstvým TBS. Odebrané vzorky byly až do doby zpracování uchovávány při teplotě -20°C. Odběry 

byly následně analyzovány v objemu 200 μl pomocí fluorescenčního readeru (Synergy HT, při 

hodnotách pro FITC-dextran λex 480–500 nm a λem 520–540 nm. Jako kontrola pro odečet pozadí 

byl změřen samotný pufr TBS. Analýza vzorků probíhala vždy nejméně v dupletech a u měření byla 

určena standardní směrodatná odchylka.  

Změřená data byla zpracována jako uvolnění celkového množství FITC-dextranu pro 

jednotlivé časové úseky. Pro jednotlivé vzorky byl vypočten čas v hodinách odpovídající uvolnění 

50% (τ50) a 80% (τ80) celkového množství fluoroforu. Jako 100% uvolnění fluoroforu byl stanoven 

čas, kdy hodnoty fluorescence po odečtení pozadí dosáhly záporných hodnot. 
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3.2.5 URČENÍ TERMOSENZITIVITY 

Pro určení termosenzitivity byly připraveny dvě skupiny modifikovaných PVA vzorků 

obsahujících fluorofor FITC-dextran, které se odlišovaly množstvím linkeru PEG-b. Tyto vzorky byly 

analyzovány shodně s předešlým popisem metody určení stability vzorku ve vodném roztoku, 

s rozdílem teploty, kdy polovina vzorků byla ponechána při pokojové teplotě 22°C a druhá část 

byla umístěna do inkubátoru s teplotou 37°C. Pro určení míry termosenzitivity byl porovnán 

průběh křivek pro jednotlivé vzorky za rozdílných teplot a doba celkového uvolnění 100% 

fluoroforu.   

3.2.6 PŘÍPRAVA A STERILIZACE NOSIČŮ 

Pro přípravu nosičů byly z nanovlákenných vrstev připraveny nosiče kruhovitého tvaru 

o definovaném průměru 6 mm. Tyto nosiče byly následně sterilizovány následujícími metodami: 

Sterilizace etanolem 

Při sterilizaci etanolem byly nosiče ponořeny do roztoku 70% etanolu po dobu 30 min a 

následně byly třikrát opláchnuty PBS (pH 7,4). Bezprostředně poté byly nosiče osázeny buňkami. 

Sterilizace plazmou a sterilizace etylenoxidem  

Sterilizace plazmou a etylenoxidem byla provedena na Oddělení centrálních operačních 

sálů a sterilizace, Ústřední vojenské nemocnice Střešovice, Praha. Sterilizace plazmou probíhala při 

teplotě 55°C pomocí přístroje STERRAD, sterilizace etylenoxidem probíhala při teplotě 37°C 

přístrojem SteriVac. 

3.2.7 IZOLACE A KULTIVACE CHONDROCYTŮ 

Jako zdroj chondrocytů byla využita miniaturní prasata z jatečních chovů v Českém Brodě, 

těmto prasatům byla do dvou hodin od zabití odebrána chrupavka kolenního kloubu, která byla 

následně využita pro izolaci buněk. Chrupavka byla pro izolaci rozstříhána na malé kousky, které 

byly vloženy do roztoku koleganázy (0,9 mg⁄ml) a podobu 14 hod byla tato chrupavka inkubována 

při 37°C v inkubátoru při 5% množství CO2. Na základě tohoto působení došlo u uvolnění buněk do 
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roztoku, který byl následně centrifugován při hodnotách 300 x g po dobu 5 min. Následně byly 

chondrocyty nasazeny do kultivačních lahví v kompletním kultivačním mediu pro chondrocyty.  

Kultivační medium tvořilo Iscove´s modified Dulbecco´s medium (IMDM), 10% fetálního 

hovězího séra (FBS), směs antibiotik penicilinu (100 IU/ml) a streptomycinu (100 μg/ml), 400 mM 

L-glutaminu, 100 nM dexametasonu, 40 μg/ml kyseliny askorbové a ITS (10 μg/ml inzulínu, 

5,5 mg/l transferinu, 6,7 mg/l selenitu sodného, 2 mg/l etanolaminu). Následně byly buňky 

kultivovány při teplotě 37°C a v atmosféře obsahující 5% CO2. 

3.2.8 IZOLACE A KULTIVACE MEZENCHYMÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK 

Jako zdroj MSC byla využita krev kostní dřeně odebraná miniaturním prasatům z jatečních 

chovů v Českém brodě. Tato krev byla odebrána za pomoci stříkačky do roztoku PBS obsahujícího 

2% FBS a 25 IU / ml heparinu. Takto odebraná dřeň byla sterilně inkubována s 15 ml roztoku 

Ficollova roztoku (Ficoll-Paque PLUS), poté byla směs centrifugována při 400 x g, za pokojové 

teploty, po dobu 30 min. Po centrifugaci byla odebrána vrstva buněk na rozhraní krevní plazmy 

a Ficollova roztoku, buňky byly po odebrání promyty kultivačním mediem pro MSC a nasazeny do 

kultivačních lahví a kultivovány v inkubátoru při 37°C a 5% CO2. Kultivační medium se skládalo 

z MEM media Earle’s Salts with L-Glutamine, 10% FBS a směsi antibiotik penicilinu (100 IU/ml) 

a streptomycinu (100 μg/ml). 

3.2.9 OSÁZENÍ NOSIČE BUŇKAMI 

Poté, co buňky dorostly do konfluentní vrstvy došlo k jejich pasážování pomocí roztoku 

trypsin-EDTA. Následně byly buňky spočteny pomocí světelného mikroskopu a Bürkerovy komůrky, 

stočeny při pokojové teplotě a 300 x g po dobu 5 minut buněčný sediment byl následně 

resuspendován médiem. Pro nasazení buněk byly použity nanovlákenné sterilní nosiče o průměru 

6 mm. Buňky byly nasazeny v hustotě 9 x 104 buněk/cm2.  Buňky jsme nechali nejprve adherovat 

na povrch nosiče v husté suspenzi (koncentrace 1 milion buněk na 1 ml media) po dobu 30 min a 

poté byly zality 200 μl čistého media a kultivovány při 37°C v inkubátoru s 5% CO2. 
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3.2.10  MTT TEST  

Pro stanovení metabolické aktivity buněk v průběhu kultivace byl využit MTT test. Analýza 

probíhala v předem definovaných časových úsecích od nasazení buněk na nosič. Pro stanovení 

aktivity byl každý testovaný nosič s buňkami umístěn do čisté jamky kultivační destičky 

a inkubován po dobu 4 hodin při teplotě 37°C a atmosféře 5% CO2 ve směsi 150 μl kultivačního 

média a 50 μl MTT (3-(4,5-dimetytiazol-2-yl)-2,5-difenyl tetrazolium bromid) (1 mg/ml), který byl 

rozmíchán v pufru PBS (pH 7,4) v koncentraci 1mg/ml.  V průběhu této kultivace došlo k redukci 

MTT pomocí mitochondriálních enzymů na fialový formazan. Pro rozpuštění krystalů formazanu 

byly vzorky spolu s mediem a MTT inkubovány 3 hodiny při teplotě 37°C za přidání 100 μl 50% 

DMF rozpuštěného v 20% sodium dodecyl sulfátu (SDS), pH 7,4. Množství formazanu bylo určeno u 

200 μl odběrů změřením absorbance pomocí microplate-readeru (Synergy HT) při vlnové délce 570 

nm a referenční hodnotě 690 nm, která byla při výpočtu hodnot použita pro odečet pozadí. 

3.2.11  BARVENÍ BUNĚK PRO KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPII 

Pro stanovení adheze buněk byly buňky barveny pomocí fluoroforů 

3,3’-dietyloxakarbokyanin jodidu (DIOC6) v koncentraci 1μg / ml PBS a propidium jodidu 

v koncentraci 5μg/ml. Vzorky byly nejprve fixovány pomocí chlazeného metanolu (-20°C) po dobu 

10 min, poté byly promyty v PBS a následně byl nanášen fluorofor. Doba inkubace byla v případě 

DIOC6 45 min, u propidium jodidu 10 min, po inkubaci s fluoroforem byly vzorky promyty PBS. 

Vzorky byly pozorovány konfokální mikroskopií (Zeiss LSM 5 DUO, DIOC6: λ exc = 488 nm a 

λ em = 520 nm, propidium jodid: λ exc = 560 nm λ a em = 580 nm).  

3.2.12  DNA KVANTIFIKACE POMOCÍ METODY PICOGREEN 

Pro určení koncentrace buněčné DNA byl nosič osázen buňkami stejně jako v popisu 

předešlých metod. Pro analýzu byly jednotlivé nosiče v definovaných časových intervalech vyjmuty 

z kultivační destičky a vloženy do 500 μl lyzačního pufru (0,2% v/v Triton X-100, 10 mM Tris (pH 

7.0), 1 mM EDTA). Následně byly vzorky opakovaně mraženy na -70°C a rozmrazovány za míchání 

pomocí vertexu, celkem byl tento cyklus proveden třikrát. Následně bylo z každého lyzátu 

odebráno 100 μl, které byly smíseny se 100 μl roztoku PicoGreenu (200 x ředěný). S roztokem 

Picogreenu byly smíseny rovněž DNA standardy (bakteriofág lambda). Všechny vzorky i standardy 
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byly doplněny TE pufrem (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7.5) na finální objem 1ml. Z každého 

vzorku bylo analyzováno 200 μl výsledné směsi v dupletu pomocí fluorescenčního readeru 

(Synergy HT, λ exc = 480±20 nm a λ em = 520 ± 20 nm). Pomocí hodnot stanovených pro DNA 

standardy byla vytvořena kalibrační křivka, na jejímž základě byla určena koncentrace DNA (ng/ml 

) pro jednotlivé vzorky. 

3.2.13  VYVAZOVÁNÍ AVIDINU Z KOMPLEXU HABA-AVIDIN 

Pro stanovení vazby avidinu na linker PEG-b jsme využili kompetitivního vztahu o avidin 

mezi biotinem a kyselinou 2-(4’-hydroxy-azo-benzen)benzoovou (HABA). Pro kvantifikaci biotinu 

vázajícího avidin jsme využili roztok komplexu HABA – avidin, který se rozpadá v přítomnosti 

biotinu, kdy dochází k vazbě avidinu na biotin, což se projeví poklesem absorbance při vlnové délce 

500 nm. Na základě tohoto poklesu je možné vypočítat množství biotinu vázajícího avidin.  

Pro analýzu byly vzorky inkubovány po dobu 30 minut při pokojové teplotě s roztokem 

HABA-avidin (80 mmol, rozpuštěno v 1 ml TBS). Pro zjištění míry specificity vazby jsme připravili 

kontrolní vzorky, které byly inkubovány po dobu dvou hodin při pokojové teplotě s 250 μl BSA 

(5% (w/v), rozpuštěno v TBS) a následně byly vzorky inkubovány s HABA - avidin. Tyto blokované 

vzorky byly využity pro porovnání s hodnotami u neblokovaných vzorků.  U všech vzorků byla 

změřena absorbance při vlnové délce 500nm (odběr 100 μl vzorku a doplněný TBS na 500 μl, 

měřeno v 1 cm kyvetě, Specord 40, Analytic Jena). Při této vlnové délce byl změřen i samotný 

roztok komplexu HABA – avidin neinkubovaný se vzorkem. Pro výpočet množství biotinu vázajícího 

avidin byl vypočten rozdíl mezi absorbancí u PVA-PEG-b vzorků inkubovaných s komplexem HABA 

– avidin a u samotného komplexu HABA – avidin. Rozdíl absorbancí byl využit pro výpočet 

koncentrace avidinu vyvázaného z roztoku na základě Lambert-Beerova zákona (molární extinkční 

koeficient pro HABA: εmax = 34 mM-1cm-1 při 500 nm). Při výpočtu jsme předpokládali, že dochází 

k vazbě pouze jedné molekuly biotinu na jednu molekulu avidinu. Na základě faktu, že vzorek byl 

inkubován s 80 mmol komplexu HABA-avidin, byl vypočten poměr mezi vyvázaným avidinem 

a avidinem, který zůstal v roztoku, tento poměr byl následně vyjádřen procentuálně. 
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3.2.14  VIZUALIZACE VAZBY AVIDINU 

Pro vizualizaci vazby avidinu na modifikovaná vlákna jsme využili konfokální laserovou 

skenovací mikroskopii. Pro značení avidinem byly použity nanovlákenné vrstvy o definovaném 

průměru 6 mm, na které bylo naneseno 20 μl neředěného roztoku avidinu konjugovaného 

s fluoroforem „tetramethyl-rhodamin-isothiocyanate“ (TRITC). Vzorek byl inkubován s roztokem 

fluoroforu po dobu 15 min při pokojové teplotě, poté byl jednou omyt 1 ml TBS a následně byl 

24 hodin promýván v 1,5 ml TBS při pokojové teplotě za použití třepačky.  Po odmývání byl vzorek 

sušen v temnu při pokojové teplotě. Jako kontrola byly využity nanovlákenné vzorky, které měly 

nahrazeny koncový biotin PEG linkeru kyselinou benzoovou, tyto vzorky byly stejně označeny 

fluoroforem, promyty a sušeny. Distribuce signálu avidinu byla pozorována konfokálním 

mikroskopem (Zeiss LSM 5 DUO, TRIC-avidin: λ exc = 560 nm a λ em = 580 nm). 

3.2.15  VIZUALIZACE VAZBY PROTEINU 

Schopnost nosiče navazovat protilátku byla ověřena pomocí konfokální laserové skenovací 

mikroskopie a primární protilátky anti-CD29 značené fluoroforem Allofycocyanin (APC). Nejprve 

byla protilátka anti-CD29-APC konjugována s avidinem pomocí Lightning-Link Avidin conjugation 

kit. Tento kit pracuje na principu navázání avidinu na volné amino skupiny proteinu, za pomocí 

reagenčních pufrů. Pro značení kitem bylo použito 250 μl protilátky o koncentraci 35 μg/ml. 

Vzorek byl inkubován po dobu 15 min při pokojové teplotě s 20 μl výsledného roztoku 

anti-CD29-APC-avidin, následně byl promyt v 1 ml TBS a poté 24 hodin promýván v 1,5 ml TBS při 

pokojové teplotě na třepačce. Po odmývání byl sušen v temnu při pokojové teplotě. Jako kontrola 

byly využity nanovlákenné vzorky, které měly PEG linker zakončený kyselinou benzoovou namísto 

biotinu, tyto vzorky byly označeny stejně fluoroforem a shodně promývány a sušeny. Pro určení 

kolokalizace vláken a linkeru byly využity PVA vzorky připravené zvlákněním s fluoroforem FITC-

dextran. Vzorky byly pozorovány konfokálním mikroskopem Zeiss LSM 5 DUO (anti-CD29-APC: 

λ exc = 633 nm a λ em = 650 nm, FITC-dextran: λ exc = 488 a λ em = 510). 
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4 VÝSLEDKY 

Hlavním cílem celého projektu modifikace PVA je příprava funkcionalizovaných nanovláken 

za účelem zlepšení proliferace a diferenciace buněk, zejména pak MSC. Základní ideou bylo 

navrhnout takové modifikace nosiče, které bude možné měnit dle potřeb konkrétních aplikačních 

záměrů a upravovat je pro jednotlivé buněčné linie. Z tohoto důvodu byl pro modifikaci 

nanovláken vybrán polymer PVA, který je bohatý na volné hydroxy- skupiny a umožňuje tak 

funkcionalizovat povrch vláken nejrůznějšími funkčními molekulami. 

Základním předpokladem pro použití PVA byla úprava jeho rozpustnosti, protože 

nemodifikované forma se degraduje do několika hodin. Pro snížení rozpustnosti jsme se rozhodli 

vybrat takovou modifikaci, která bude mít zároveň funkční význam, konkrétně jsme se rozhodli pro 

linker z PEG, zakončeného molekulou biotinu (PEG-b) s cílem využít systém avidin – biotin pro 

funkcionalizaci povrchu nanovláken dalšími molekulami. 

4.1.1 MODIFIKACE POMOCÍ POLYETYLENGLYKOLU A BIOTINU 

Nanovlákna byla připravena metodou hladinového elektrostatického zvlákňování 

z vodného roztoku 16% PVA. Všechny chemické modifikace byly prováděny ve spolupráci 

s partnerským pracovištěm Katedrou organické chemie, Univerzity Palackého v Olomouci, 

skupinou vedenou Doc. Janem Hlaváčem, CSc. Chemická modifikace proběhla až po zvláknění 

polymeru a jednalo se tedy o modifikaci již zformované nanovlákenné vrstvy. Pro základní 

modifikaci byl použit PEG a biotin. PEG linker má za účel minimalizovat sterické bránění okolních 

vláken, které by omezovala vazbu avidinu na biotin. Biotin pak zde funguje jako hlavní funkční 

prvek, který je klíčový pro napojování dalších molekul, zejména pak primárních protilátek.  

Pro navázání linkeru PEG byla využita molekula 2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]octové 

kyseliny (FAEEAA). Ochranná skupina Fmoc, zakončující tuto molekulu, umožňuje jednoduchou 

kvantifikaci navázaného linkeru. K odštěpení koncového Fmoc dochází v roztoku 

piperidinu  následně je množství této skupiny vyhodnoceno pomocí kapalinové chromatografie 

s UV-VIS detekcí v kombinaci s hmotnostní spektroskopií. Odstranění této ochranné skupiny 

rovněž odkrývá reaktivní amino skupinu, která umožňuje navázání biotinu na linker. 
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Zahájení samotné acylace je podmíněno přítomností HOBt a karbodiimidu (DIC) za 

zvýšeného pH, které je navozeno přítomnosti diisopropyletylaminu (DIEA). Karbodiimid přítomný 

v reakční směsi interaguje s volnou karboxy skupinou FAEEAA a dojde k jeho navázání. V dalším 

reakčním kroku interaguje vzniklá molekula s HOBt za vzniku příslušného esteru. Tento ester 

následně reaguje s volnou hydroxy skupinou polyvinylakoholu za vzniku esterové vazby mezi 

linkerem a polyvinylalkoholem.  

Po navázání FAEEAA dojde za přítomnosti piperidinu k odstranění ochranné skupiny Fmoc 

a odhalení koncové amino skupiny linkeru. Na tuto skupinu je acylací za přítomnosti DIC a HOBt 

navázána molekula biotinu (Obr. 9). Tato aminoskupina je nukleofilnější než hydroxylová skupina 

a reakce není prováděna za zvýšeného pH, proto dochází k preferenční vazbě biotinu na linker. 
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Obr. 9: Schéma chemické reakce pro modifikaci polyvinyalkoholu pomocí linkeru 

z polyetylenglykolu a biotinu. V prvním kroku reakce dochází k navázání polyetylenglykolu (PEG) 

na volné hydroxylové skupiny polyvinylakoholu (PVA). V druhém kroku reakce dochází za 

přítomnosti piperidinu a dimetylformamidu (DMF) k odstranění ochranné koncové skupiny 

fluorenylmethoxykarbonylu (Fmoc) a odkrytí reaktivní aminoskupiny, na kterou je ve třetím kroku 

navázána molekula biotinu. Pro průběh reakce jsou nezbytné molekuly karbodiimid (DIC), 

diisopropyletylamin (DIEA) a 1-hydroxybenzotriazol (HOBt). (Převzato z archivu Katedry organické 

chemie, Univerzita Palackého v Olomouci). 

V rámci vývoje metody chemické modifikace PVA docházelo k výraznému kolísání 

dosažených hodnot v množství navázaného linkeru (loading linkeru). Nejnižší dosažený loading byl 
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0,13 mmol/g a nejvyšší dosažený byl 0,77 mmol/g. Po optimalizaci metody však již množství 

navázaného linkeru nepřesahovalo hodnoty 0,3 mmol/g a od této hodnoty se již pouze mírně 

odchylovalo. Tyto drobné odchylky byly dány pravděpodobně charakterem vlákenné vrstvy, 

zejména tloušťkou vrstvy a průměrem vláken. 

Opakováním chemické reakce bylo připraveno několik vzorků, jejichž výsledné hodnoty 

biotinu se pohybovaly v rozmezí 0,48-0,51 mmol/g. Trojnásobným provedením reakce došlo ke 

zvýšení loadingu linkeru až na 0,66 mmol/g.  

Pro další aplikace nosiče bylo potřeba ověřit, že chemický postup modifikace nenarušuje 

nanovlákennou vrstvu, charakter a struktura nanovláken je zachována a že došlo k žádanému 

zvýšení stability ve vodném roztoku. 

4.1.2 ZACHOVÁNÍ NANOVLÁKENNÉ STRUKTURY 

Zachování nanovlákenné struktury jsme ověřili metodou skenovací elektronové 

mikroskopie (SEM). Pomocí této metody jsme studovali, zda dochází k narušení struktury vláken 

a ke změně jejich charakteru. 

Pomocí SEM jsme analyzovali, jaký je vliv působení rozpouštědel využívaných v průběhu 

modifikace na nanovlákennou strukturu. Zatímco chemikálie DCM strukturu vláken nenarušuje, 

dimetylformamid (DMF) a piperidin (Pip) vedou k nabobtnávání vláken, které vede k téměř 

úplnému vymizení vlákenné struktury (Obr. 10) 

 

 

Obr. 10:  

Ověřili jsme rovněž 

strukturu vláken po dokončení 

této chemické modifikace. 

Obr. 10: Vliv rozpouštědel na nanovlákennou strukturu. (A) Vlákna opůsobená 

dimetylformamidem, (B) piperidinem, (C) dichlormetanem (DCM). 
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Pozorovali jsme strukturu u vzorků s různým loadingem linkeru, abychom zjistili, zda je 

případné poškození vláken závislé na výsledném množství linkeru. Strukturu vláken jsme rovněž 

testovali u vzorků, které byly modifikovány opakovaně. Narušení struktury jsme nepozorovali 

u nízkého, středního ani vysokého loadingu a nezjistili jsme tedy žádnou souvislost mezi 

množstvím linkeru PEG-b a narušením struktury nosiče (Obr. 11). Shledali jsme jen mírnou změnu 

v orientaci a tvaru vláken, zejména se jednalo o zvlnění nebo kroucení vláken u některých vzorků, 

oproti tomu nemodifikovaná vlákna jsou zpravidla přímá a rovná. 3D struktura nosiče má tedy 

dobrý předpoklad pro interakci s buňkami. Zachování struktury jsme pozorovali rovněž 

u opakovaně modifikovaného vzorku (Obr. 11) a zvyšování loadingu opakováním reakce je tedy 

z pohledu zachování struktury vláken vhodná metoda. 

Obr. 11: Struktura modifikovaných vláken o různém množství linkeru. (A) Nemodifikovaná vlákna, 

(B) vlákna s množstvím linkeru 0,13 mmol/g, (C) 0,3 mmol/g, (D) 0,48 mmol/g ,  (E) 0,7 mmol/g , (F) 

opakovaně modifikovaná nanovlákna. 
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4.1.3 ZVÝŠENÍ STABILITY VE VODNÉM ROZTOKU 

Vzhledem k tomu, že k vazbě linkeru PEG-b došlo na volné hydroxyskupiny uhlíkaté kostry 

PVA, očekávali jsme, že tato modifikace zvýší stabilitu vláken ve vodném roztoku. Abychom ověřili 

nás předpoklad, otestovali jsme stabilitu vzorků v závislosti na množství linkeru. 

Testy stability nosiče ve vodném prostředí jsme provedli pomocí nanovláken připravených 

s fluoroforem metodou zvláknění ze společné směsi  (z blendu). Jednalo se tedy o nanovlákennou 

síť obsahující rovnoměrně rozmístěné molekuly fluoroforu. Množství fluoroforu uvolněného do 

roztoku, tak charakterizuje rozpad této nanovlákenné sítě. Na základě měření hodnot fluorescence 

v roztoku za konkrétní čas, jsme určili stabilitu pro jednotlivé vzorky. Na základě závislosti rozpadu 

vzorku na čase jsme provedli regresní analýzu a vypočetli jsme hodnoty τ50  a τ80, které odpovídají 

času, za který došlo k uvolnění 50% a 80% fluoroforu. 

Zatímco nosič připravený z nemodifikovaného PVA podléhá okamžité hydrolýze, která vede 

k rozkladu více než 50% vláken již za dvě hodiny od vložení do roztoku (τ50 = 1,84, τ80 = 21,32), 

modifikované nosiče prokázaly výrazně větší stabilitu v závislosti na množství linkeru PEG-b. Při 

modifikaci nízkým loadingem 0,19 mmol/g dojde k narušení stability 50% vláken již za 7,5 hodiny 

(τ50 = 7,55, τ80 = 43,61), u středního loadingu 0,34 mmol/g je to více než 14 hodin (τ50 = 14,45, 

τ80 = 93,75) a u vysokého loadingu nad 0,48 mmol/g je 50% vláken stabilních více než 65 hodin 

(τ50 = 65,08, τ80 = 260,98) (Obr. 12), (Tab. 1). Stabilita nosiče, tak koreluje s množstvím linkeru. 

Loading PEG-b rovněž koreluje s celkovou dobou, po kterou je nosič schopen uvolňovat do 

roztoku fluorofor, zatímco u nízkého loadingu se je jednalo o celkovou dobu 18 dní, u vysokého 

loadingu jsme pozorovali uvolňování fluoroforu až po dobu 41 dní (Obr. 12), (Tab. 1). Uvolňování 

látky je pozvolné, což je velmi výhodné pro případný přenos biologických látek. 
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Obr. 12: Vliv modifikace pomocí PEG-biotinu na stabilitu vláken ve vodném prostředí. Graf 

znázorňuje procentuální uvolnění fluoroforu z vlákenné struktury v závislosti na čase a množství 

linkeru z polyetylenglykolu a biotinu (množství je udáváno jako mmol linkeru na gram vzorku). 

Množství uvolněného fluoroforu vypovídá o míře degradace nanovláken. Z výsledků vyplývá, že 

stabilita vláken se zvyšuje s přibývajícím množstvím linkeru. 

 
 
Množství linkeru  

τ50 

[h] 
τ80 

[h] 

Celková doba 
uvolňování fluoroforu 

 [dny] 

0 mmol/g 1,84 21,32 7 

0, 19mmol/g 7,55 43,61 18 

0,34 mmol/g 14,45 93,75 32 

0,48 mmol/g 65,08 260,98 41 

 
Tab. 1: Rozpad nosiče v závislosti na množství linkeru. Tabulka vyjadřuje časový údaj v hodinách 

odpovídající uvolnění 50 % (τ50) a 80 % (τ80) fluoroforu z vláken pro jednotlivé vzorky lišící se 

množstvím linkeru PEG-b. Jako celková doba uvolňování fluoroforu byl stanoven časový úsek, 

během kterého došlo k uvolnění 100 % fluoroforu. 

 
Při tomto testu jsme rovněž zjistili, že při inkubaci vrstev ve vodném prostředí dochází 

k výraznému bobtnání a gelovatění vzorků (Obr. 13). Toto gelovatění je nepřímoúměrné množství 
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linkeru PEG-b. U nízkých loadingů dochází k rychlému zgelovatění a vzorek zprůhlední, naopak u 

vzorků s vysokým loadingem ke gelovatění nedochází a vzorek si zachovává původní zbarvení, 

které se ztrácí teprve při rozpadu vzorku.  

 

Obr. 13: Struktura vláken po kontaktu s vodným prostředím. (A) Modifikovaná vlákna v suchém 

stavu, (B) vlákna po kontaktu s vodou. 

4.1.4 TERMOSENZITIVITA NOSIČE 

 Dalším faktorem, který by mohl ovlivnit stabilitu nosiče při kultivaci buněk a případných 

aplikací in vivo, je zvýšená teplota.  Otestovali jsme tedy rozdíl ve stabilitě nosiče při pokojové 

teplotě 22°C a při teplotě 37°C. Výsledné hodnoty vykreslují prakticky shodný charakter křivky 

u pokojové i zvýšené teploty. Vzorky s nižším loadingem (0,19 mmol/g) dosáhly 100% uvolnění 

fluoroforu za zcela shodný čas (18 dní) při pokojové i zvýšené teploty. Pozorovali jsme však rozdíl 

ve stabilitě u vzorku s loadingem 0,48 mmol. Zatímco charakter a průběh křivek byl za obou 

podmínek téměř shodný, lišily se hodnoty dosažení 100%. Tento vzorek při teplotě 22°C uvolnil 

100% fluoroforu za 52 dní, oproti 41 dnům ve zvýšené teplotě (Obr. 14).  
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Obr. 14: Termosenzitivita nosiče. Graf vyjadřuje procentuální uvolnění fluoroforu z vláken za dané 

časové úseky pro vzorky inkubované při pokojové teplotě 22°C (PT) a pro vzorky inkubované při 

37°C v inkubátoru (INK). Charakter křivek je shodný u obou skupin vzorků. Vzorek obsahující 0,19 

mmol/g uvolnil 100% fluoroforu za 18 dní za pokojové i zvýšené teploty. Vzorek s množstvím 

linkeru 0,48 mmol/g uvolnil 100 % fluoroforu při zvýšené teplotě za 41 dní a při pokojové teplotě za 

52 dní. 

4.1.5 METODY STERILIZACE 

Správně provedená sterilizace je nezbytným předpokladem pro kultivaci buněk, zvolená 

metoda musí být dostatečně účinná, aby došlo k zahubení všech mikroorganismů i jejich zárodků, 

ale zároveň nesmí dojít k poškození struktury nosiče. Na základě postupů využívaných v naší 

laboratoři pro sterilizaci vláken byly testovány tyto metody sterilizace: sterilizace pomocí plazmy 

při 55°C, etylenoxidu při 37°C a pomocí 70% etanolu po dobu 30 minut. U takto sterilizovaných 

vzorků byl testován vliv metody na zachování struktury pomocí SEM. 
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U vzorků sterilizovaných pomocí plazmy a etylenoxidu jsme nepozorovali výrazný rozdíl ve 

struktuře ve srovnání s nesterilizovanou formou a obě metody se ukázaly z pohledu zachování 

struktury jako vhodné. Oproti tomu sterilizace pomocí etanolu zcela narušuje nanovlákennou 

strukturu a není vhodná pro sterilizaci takto modifikovaných vláken (Obr. 15). 

 

Obr. 15: Vliv sterilizace na strukturu modifikovaných vláken. (A) Nesterilizovaná vlákna, (B) 

sterilizace plazmou, (C) sterilizace etylenoxidem, (D) sterilizace etanolem. 

U metod sterilizace využívajících etylenoxid a plazmu byl rovněž ověřen vliv na stabilitu ve 

vodném roztoku. Stabilitu jsme testovali opět pomocí vláken obsahujících fluorofor FITC – dextran, 

a vyhodnocením množství fluoroforu ve vodném roztoku v různých časových intervalech. Ani 

u jedné z těchto metod nebylo prokázáno, že by ovlivnila výrazně stabilitu vláken a všechny vzorky 

dosáhly 100% uvolněného fluoroforu za 46 dní (Obr. 16). 
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Obr. 16: Vliv sterilizace na rozpustnost vláken. Graf vyjadřuje procentuální uvolnění fluoroforu 

z vláken za jednotlivé časové úseky. Údaje byly změřeny pro vzorek sterilizovaný plazmou, 

etylenoxidem (EtOxid) a pro nesterilizovaný vzorek. Všechny vzorky dosáhly uvolnění 100% 

fluoroforu ve stejný čas (46. den). 

Vzhledem k dalším aplikačním možnostem nosiče, které zahrnují i přenos biologicky 

aktivních látek, jsme se rozhodli pro další experimenty využívat metodu sterilizace etylenoxidem, 

kterou je možné provádět při 37°C a je tedy šetrnější pro biologické látky.  

4.1.6 BIOKOMPATIBILITA NOSIČE 

Pro ověření biokompatibility byl nosič osázen buňkami. Vzhledem k tomu, že nosič je určen 

primárně pro osídlení MSC a jejich diferenciaci na chondrocyty, je nezbytné, aby byl nosič 

kompatibilní s oběma typy buněk. Nosič byl proto otestován nejen pomocí MSC, ale i chondrocytů. 

Schopnost buněk osídlit nosič byla ověřena pomocí světelné a konfokální mikroskopie, metody 

PicoGreen a tzv. MTT testu.  

Metoda MTT testu využívá metabolické přeměny 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyl 

tetrazolium bromidu pomocí mitochondriálních enzymů na modrý formazan, který je možný 

detekovat kolorimetricky. Metoda tak vypovídá o metabolické aktivitě buněk, ale nedá se 
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považovat za přímého ukazatele počtu buněk. Z tohoto důvodu byla metoda MTT kombinována 

s metodou PicoGreen, která využívá fluorescenčního barvení DNA a umožňuje kvantifikovat 

množství DNA na nosiči. Pomocí této metody lze tedy sledovat změnu počtu buněk na nosiči, 

metoda však nevypovídá nic o viabilitě buněk na nosiči. 

Pomocí světelného mikroskopu jsme pozorovali morfologii buněk (MSC), které byly 

24 hodin kultivovány s modifikovaným vzorkem PVA a u kterého došlo k  rozložení do roztoku. 

Buňky si zachovaly velmi dobře tvarovou morfologii a tvořily běžnou buněčnou kulturu (Obr. 17). 

Chemické složení modifikovaného PVA nosiče tedy nevykazuje toxicitu a nenarušuje morfologii 

buněk. 

 

Obr. 17: Morfologie buněk kultivovaných 24 hodin v přítomnosti polyvinylalkoholu 

modifikovaného polyetylenglykolem a biotinem (PVA – PEG – b). Buňky kultivované v přítomnosti 

PVA -PEG-b tvořily běžné konfluentní vrstvy a nepozorovali jsme žádnou odlišnost v morfologii. 

VLIV NOSIČE NA NADHEZI BUNĚK 

Abychom otestovali vliv modifikace na adhezi buněk, nanesli jsme na povrch nosiče 

modifikovaného PEG-b (0,49 mmol/g), i na nemodifikovaný nosič, 25 000 buněk (MSC) v husté 

buněčné suspenzi (1mil buněk/ml) a nechali jsme tyto buňky po dobu 30 min adherovat na povrch 
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nosiče v inkubátoru při 37°C a 5% CO2. Po uplynutí této doby jsme omyli nosič i kontrolu 

(nemodifikovaný PVA nosič) jedenkrát médiem. Opláchnuté nosiče jsme zalili kultivačním mediem 

a nechali 24 hodin v inkubátoru. Po uplynutí této doby jsme stanovili pomocí metody PicoGreenu 

koncentraci buněčné DNA na nosiči. Koncentrace DNA na modifikovaném nosiči byla 

4,857 ± 1,449 ng/ml u nemodifikovaného nosiče pak byla koncentrace 2,616 ± 1,216 ng/ml 

(Obr. 18). Nejedná se o výrazný rozdíl, ale test ukazuje, že na nosič modifikovaný pomocí linkeru 

PEG-b adheroval větší počet buněk než na nemodifikovaný nosič.  

 

Obr. 18: Vliv modifikace na adhezi mezenchymálních kmenových buněk. Metodou PicoGreen 

jsme stanovili koncentraci DNA, která vypovídá o počtu buněk adherovaných na nosič. Hodnoty 

byly změřeny u nemodifikovaného nosiče z polyvinylalkoholu (PVA) a u nosiče modifikovaného 

polyetylenglykolem a biotinem (PVA-PEG-b). Koncentrace DNA na modifikovaném nosiči byla 

4,857 ± 1,449 ng/ml u nemodifikovaného nosiče 2,616 ± 1,216 ng/ml. 

Rozložení buněk na modifikovaném nosiči jsme pozorovali rovněž pomocí konfokální 

mikroskopie, kdy jsme jádra barvili pomocí propidium jodidu a membránové struktury pomocí 

DIOC6 (0br.19). 
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Obr. 19: Mezenchymální kmenové buňky na modifikovaném nosiči. Snímek z konfokální 

mikroskopie ukazuje, že dochází k adhezi buněk na modifikovaný nosič. Červený signál značí jádra 

(barvené propidium jodidem), zelený signál označuje membránové struktury v cytoplazmě (barvené 

DIOC6). 

VLIV MODIFIKACE LINKEREM NA MEZENCHYMÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY  

Ověřili jsme schopnost buněk adherovat a proliferovat na PVA modifikovaném PEG-b.  

Nasadili jsme MSC na PVA o třech různých množstvích linkeru (0,21 mmol/g, 0,38 mmol/g, 

0,49 mmol/g). U takto osázených nosičů jsme pozorovali jejich metabolickou aktivitu pomocí MTT 

testu a pomocí PicoGreenu jsme sledovali koncentraci DNA, která vypovídá o množství buněk na 

nosiči. 

Otestování nosiče s nejnižším loadingem (0,21 mmol/g), který se projevuje výrazným 

gelovatěním, ukázalo, že první den na nosič neadherovalo více buněk než na nemodifikovaný 

nosič, tyto buňky však vykazují větší metabolickou aktivitu. 3. den však již metabolická aktivita 

buněk na tomto nosiči výrazně klesla (Obr. 20). Měření v dalších dnech již nebylo možné provést 

z důvodu rozpadu nosiče. 
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Obr. 20: Vliv nízkého loadingu linkeru (0,21 mmol/g) na mezenchymální kmenové buňky. 

Vyhodnocení bylo provedeno v 1. a 3. den kultivace metodou MTT testu, která vypovídá 

o metabolické aktivitě buněk a metodou PicoGreen, která vypovídá o počtu buněk na nosiči. 

(A) MTT test ukázal, že u modifikovaného PVA dochází k výraznému poklesu metabolické aktivity. 

(B) Metoda PicoGreen neukázala, že by některý z nosičů obsahoval prokazatelně víc buněk. 

Testování méně vzorku s vyšším loadingem (0,38 mmol/g) ukázalo, že buňky nasazené na 

nosič první den nevykazují téměř žádnou metabolickou aktivitu. 7. den kultivace jsme pak 

pozorovali nárůst v počtu buněk nad nemodifikované PVA zvýšení metabolické aktivity buněk. 

14. den již však došlo k poklesu v počtu buněk (Obr. 21). 

  

Obr. 21: Vliv středního loadingu linkeru (0,38 mmol/g) na mezenchymální kmenové buňky. 

Vyhodnocení bylo provedeno v 1., 7. a 14. den kultivace metodou MTT testu, která vypovídá 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

PVA-PEG-b 
nízký loading

nemod PVA

A
b

so
rb

an
ce

Nízký loading linkeru - MTT

1. den

3. den

0

2

4

6

8

10

12

14

PVA-PEG-b nízký 
loading

nemod. PVA

K
o

n
ce

n
tr

ac
e 

D
N

A
 (

n
g/

m
l)

Nízký loading linkeru- PicoGreen

1. den

3. den

0
0,005

0,01
0,015

0,02
0,025

0,03
0,035

0,04
0,045

PVA-PEG-b 
střední loading

nemod PVA

A
b

so
rb

an
ce

Střední loading linkeru - MTT

1. den

7. den

14. den

0

2

4

6

8

10

12

14

PVA-PEG-b nemod. PVA

K
o

n
ce

n
tr

ac
e

 D
N

A
 (

n
g/

m
l)

Střední loading linkeru - PicoGreen

1. den

7. den

14. den



65 
 

o metabolické aktivitě buněk a metodou PicoGreen, která vypovídá o počtu buněk na nosiči. (A) 

MTT test ukázal, že u modifikovaného PVA dochází k výraznému poklesu metabolické aktivity mezi 

prvním a druhým týdnem kultivace. (B) Metodou PicoGreen jsme pozorovali výrazný rozdíl pouze 7. 

den kultivace, kdy bylo více buněk na modifikovaném nosiči, v dalších dnech však došlo k poklesu 

počtu buněk.  

U vysokého loadingu (0,49 mmol/g) jsme pozorovali metabolickou aktivitu vyšší než 

u buněk na nemodifikovaném PVA. Tato aktivita však v čase vykazovala klesající trend (Obr. 22).  

 

Obr. 22: Vliv vysokého loadingu linkeru (0,49 mmol/g) na mezenchymální kmenové buňky. 

Vyhodnocení bylo provedeno v 1. , 5., 8. a 21. den kultivace. MTT test ukázal, že buněčná kultura 

na modifikovaném nosiči vykazuje vyšší metabolickou aktivitu než buňky ne nemodifikovaném 

nosiči, tato aktivita však s postupem času klesá. 

U všech tří loadingů linkeru PEG-b jsme tedy pozorovali klesající trend v metabolické 

aktivitě buněčné kultury a počtu buněk, což pravděpodobně vypovídá o neschopnosti buněk na 

nosiči proliferovat a postupném odumírání buněk. 

VLIV MODIFIKACE NA CHONDROCYTY 

V případě chondrocytů jsme pozorovali rovněž vysoký počet buněk první den kultivace 

u nízkého loadingu (0,21 mmol/g). 3. den kultivace však na rozdíl od MSC došlo k nárůstu 
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metabolické aktivity kultury. Jak u modifikovaného, tak u nemodifikovaného nosiče jsme 

pozorovali klesající trend v počtu buněk. U vyššího loadingu jsme pozorovali hodnoty srovnatelné 

nebo nižší s nemodifikovanou formou. Tato data jsou v souladu s hodnotami zjištěnými pomocí 

metody PicoGreen, kde jsme rovněž pozorovali od prvního dne ke 14. dni postupné ubývání počtu 

buněk (Obr. 23). 

  

Obr. 23: Vliv nízkého loadingu linkeru (0,21 mmol/g) na chondrocyty. Vyhodnocení bylo 

provedeno v 1. a 3. den kultivace metodou MTT testu a metodou PicoGreen.  (A) MTT test ukázal, 

že u modifikovaného PVA dochází ke zvýšení metabolické aktivity mezi prvním třetím dnem 

kultivace. (B) Metodou PicoGreen jsme pozorovali pokles počtu buněk u modifikovaného nosiče 

v průběhu kultivace. 

U středního loadingu jsme pozorovali první a sedmý den kultivace výrazně vyšší počet 

buněk na modifikovaném nosiči než na nosiči bez modifikace, metabolická aktivita buněk však byla 

nízká a počet buněk v průběhu kultivace klesal (Obr. 24). 
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Obr. 24: Vliv středního loadingu linkeru (0,38mmol/g) na chondrocyty. Vyhodnocení bylo 

provedeno v 1.  ,7. a 14. den kultivace metodou MTT testu a metodou PicoGreen. (A) MTT test –

metabolická aktivita je přibližně stejná na obou nosičích , (B) PicoGreen. Na modifikovaném nosiči 

(PVA-PEG-b) se nachází výrazně více buněk než na nemodifikované formě. Obě metody ukazují 

pokles metabolické aktivity a počtu buněk u modifikovaného konstruktu.  

Stejně jako v případě MSC jsme při kultivaci chondrocytů pozorovali pokles metabolické 

aktivity a počtu buněk, což svědčí o tom, že daný nosič není vhodný pro kultivaci mezenchymálních 

kmenových buněk ani chondrocytů. 

MORFOLOGIE BUNĚK PO KULTIVACI NA NOSIČI 

Nosič o nízkém loadingu se dle předpokladů rozpadl již průběhu prvního týdne a bylo 

možné od něj změřit pouze hodnoty z prvního a třetího dne kultivace. Pozorovali jsme však buňky 

7. kultivace pomocí invertovaného světelného mikroskopu a zjistili jsme, že buňky se shlukují do 

ostrůvků, jejichž základem jsou zřejmě zbytky nosiče. Zejména u chondrocytů jsme pak pozorovali, 

že se buňky po rozpadnutí nosiče formují do 3D uspořádání (Obr. 25). 
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Obr. 25: Buňky po rozpadu nosiče. Po rozpadu nosiče jsme pozorovali shluk buněk, pravděpodobně 

na zbytku nosiče. (A) Mezenchymální kmenové buňky, (B) chondrocyty. 

4.1.7 MODIFIKACE POMOCÍ ACETYLU 

Pro další snížení rozpustnosti byl nosič upraven acetylem, který byl navázán spolu 

s linkerem PEG-b na povrch nanovláken. Tato modifikace byla otestována na stabilitu ve vodném 

prostředí a na biokompatibilitu pomocí MTT testu. U tohoto vzorku jsme otestovali rovněž 

zachování struktury pomocí SEM, která potvrdila, že i při této modifikaci dochází k zachování 

struktury vláken (Obr. 26) 

 

Obr. 26: Struktura vláken modifikovaných polyetylenglykolovým linkerem a acetylem. 

(A) nemodifikovaná vlákna, (B) vlákna modifikovaná linkerem z polyetylenglykolu a biotinu a 

následně acetylovaná. 
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 U vzorků s acetylem jsme otestovali vliv modifikace na stabilitu vzorku. Provedli jsme 

srovnání vzorků, které byly modifikovány acetylem shodnou chemickou reakcí a lišily se množstvím 

linkeru PEG-b. U prvního vzorku se jednalo o loading 0,24 mmol/g, u druhého o loading 

0,3 mmol/g, jedná se tedy o vzorky podobného loadingu. Analýza stability po dobu 40 dní však 

ukázala, že modifikace se projevila na jednotlivých vzorcích zcela odlišně. Zatímco u prvního vzorku 

(0,3 mmol/g) došlo k uvolnění veškerého fluoroforu již za 32 dní a pozorovali jsme prvotní rychlé 

uvolnění fluoroforu, u druhého vzorku (0,3 mmol/g) docházelo k pomalému, kontinuálnímu 

uvolňování a stabilita vzorků byla delší než 40 dní (Obr. 27).  Modifikace acetylem tedy není 

reproducibilní metoda a nedá se předvídat změna stability po této modifikaci. 

 

Obr. 27: Vliv acetylace na rozpustnost modifikovaných nanovláken. Graf vyjadřuje hodnoty 

fluorescence naměřené po uvolnění fluoroforu z vláken za daný časový interval. Uvolnění fluoroforu 

charakterizuje rozpad vláken. Nanovlákna byla modifikována linkerem z PEG a biotinu a následně 

byla acetylována. Porovnání vzorků o přibližně shodném loadingu linkeru ukázalo zcela jinou 

stabilitu ve vodném roztoku, přestože oba vzorky byly acetylovány shodnou reakcí.  

MTT testy provedené pomocí MSC ukázaly, že modifikace pomocí PEG-b (loading 

0,22 mmol/g) v kombinaci s acetylem vede ke zvýšení počtu buněk, které jsou adherovány na nosič 

oproti nemodifikovanému nosiči. Zároveň však analýza ukázala, že počet buněk na nosiči 

s přibývajícím časem klesá. Oproti tomu nemodifikované PVA nosiči docházelo ke zvyšování 

metabolické aktivity buněk (Obr. 28).  
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Obr. 28: Vliv acetylace na biokompatibilitu nosiče v přítomnosti mezenchymálních kmenových 

buněk. Ačkoliv v prvních dnech kultivace byly hodnoty MTT testu lepší u nosiče modifikovaného 

polyetylenglykolem, biotinem a následně acetylací (PVA-PEG-b-Ac), v pozdějších dnech kultivace 

došlo k poklesu metabolické aktivity. 

U modifikace acetylem nebylo možné provést kvantifikaci acetylu a jednotlivé vzorky 

vykazovaly zcela odlišnou rozpustnost. Z důvodu nereprodukovatelnosti, proto nebylo možné tuto 

modifikaci dále rozvíjet. 

4.1.8  MODIFIKACE ACYLACÍ MALÝCH MOLEKUL 

Pro zvýšení hydrofóbicity vrstvy a následnou podporu adheze buněk byly připraveny 

modifikace pomocí aminokyselin. Vzorek obsahující linker PEG-b (loading 0,49 mmol/g) byl 

modifikován fenylalaninem o loadingu 0,03 mmol/g a tato modifikace byla testována pomocí MTT 

testu na viabilitu buněk a porovnán se stejným PVA-PEG-b bez Phe. Struktura modifikace Phe byla 

ověřena metodou SEM. Modifikace změnila charakter vláken, kdy došlo k jejich výraznému zvlnění 

(Obr. 29). 
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Obr. 29: Struktura nanovláken modifikovaných fenylalaninem. (A) nemodifikovaná vlána 

z polyvinylakoholu, (B) vlákna modifikována linkerem (polyetylenglykol a biotin) a fenylalaninem. 

MTT test neprokázal, že by modifikace linkerem v kombinaci s Phe výrazně zvýšila počet 

viabilních buněk na nosiči oproti konstruktu bez Phe (Obr. 30). 

 

Obr. 30: Vliv fenylalaninu na biokompatibilitu nosiče. V rámci MTT testu byla porovnána 

metabolická aktivita buněk na nosiči modifikovaném PEG-b linkerem (PVA-PEG-b) a na shodně 

modifikovaném nosiči, který byl následně modifikován fenylalaninem (PVA-PEG-b-Phe). Test byl 

proveden za použití mezenchymálních kmenových buněk a neprokázal, že by fenylalanin 

(0,03 mmol/g) výrazně podpořil biokompatibilitu nosiče oproti nosiči bez fenylalaninu. 
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Metoda modifikace Phe však neumožnila další zvýšení loadingu Phe a proto není tato 

aminokyselina vhodná pro regulování rozpustnosti ani není možné tuto modifikaci využít pro další 

zvýšení adheze buněk 

Dále byla PVA nanovlákna modifikována aminokyselinami bez přítomnosti povrchového 

linkeru PEG-b. Reakční mechanismus je v tomto případě stejný jako modifikace PEG-linkerem. 

Jednalo se aminokyseliny glycin, β-alanin a molekuly aminobutyrátu. U všech těchto modifikací se 

jednalo o jednonásobný loading provedený v rámci vývoje metody a modifikovaná vlákna 

neobsahovala žádná PEG-b linker, abychom mohli pozorovat samotný vliv těchto malých molekul. 

V případě β-Ala byl dosažený loading 0,26 mmol/g, Gly 0,74 mmol/g a u aminobutyrátu 

0,26 mmol/g. 

Tyto modifikace byly otestovány pomocí MTT testu v 7. den kultivace MSC. Jediný β-alanin 

však vykázal prokazatelné zvýšení viability buněk na nosiči oproti nemodifikovanému nosiči 

(Obr. 31).  

 

Obr. 31: Modifikace pomocí aminokyselin. PVA nanovlákna byla modifikována deriváty 

aminokyselin glycinu (Gly), β-alaninu (b-Ala) a aminobutyrátem (AminoBut). V tomto případě 

vlákna neobsahovala žádný PEG-b linker. Vlákna byla osázena mezenchymálními kmenovými 

buňkami a 7. den kultivace byl proveden MTT test. Pouze v případě β-alaninu jsme pozorovali 

prokazatelně vyšší metabolickou aktivitu než u nemodifikovaného PVA (nemod PVA). 

Všechny testované aminokyseliny byly bez problémů stabilní po dobu 7 dní v přítomnosti 

buněk a modifikace pomocí těchto molekul tedy výrazně zvyšuje stabilitu PVA nosiče. 
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4.1.9 MODIFIKACE POMOCÍ CHITOSANU 

Na základě literatury byla pro zvýšení adheze a proliferace buněk navržena modifikace 

pomocí chitosanu. Proto byla připravena nanovlákna ze směsi polymeru 12% PVA a 5% chitosan 

v poměru 8:2. U těchto vzorků byla zachována vlákenná struktura (Obr. 32). 

 

Obr. 32: Modifikace nanovláken připravených ze směsi polyvinylakoholu a chitosan. 

(A) nemodifikovaná vlákna, (B) vlákna modifikovaná linkerem PEG-b trojnásobným provedením 

reakce (loading 0,62 mmol/g). 

Připraveny byly dvě skupiny vzorků s chitosanem, jedna skupina byla síťována pomocí 

glyoxalu, druhá skupina byla nesíťovaná. Tato nanovlákna byla následně modifikována pomocí 

linkeru PEG-b, výsledný loading byl 0, 66 mol/g, jednalo se o trojnásobné provedení chemické 

reakce. Pomocí MTT testu byla u těchto vzorků hodnocena biokompatibilita. Získané hodnoty byly 

srovnány s hodnotami s nemodifikovaným PVA a PVA-PEG-b nosičem bez chitosanu o loadingu 

0,38 mmol/g. Test byl proveden jak u MSC, tak u chondrocytů.  

Testy prokázaly, že v případě kultivace MSC přítomnost chitosanu výrazně podpořila 

viabilitu buněk. Tato modifikace se ukázala jako výrazně lepší v porovnání s PVA-PEG-b bez 

chitosanu a nemodifikovanou formou PVA. U nesíťovaného chitosanu jsme pak zaznamenali, že se 

jedná o stoupající trend ve viabilitě buněk. V případě síťované formy jsme pozorovali výrazně 

zvýšenou metabolickou aktivitu buněk první den kultivace, která však byla následována prudkým 

poklesem (Obr. 33). 
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Obr. 33: Vliv modifikace chitosanem na mezenchymální kmenové buňky. Přítomnost chitosanu 

vedla k výraznému zvýšení metabolické aktivity oproti modifikovanému nosiči bez chitosanu, na 

rozdíl od nosiče bez chitosanu, aktivita mezi 7. a 14. dnem stoupala. Síťovaná forma nosiče 

s chitosanem (PVA-PEB-b-ChitS) měly výrazně vyšší metabolickou aktivitu první den oproti 

nesíťované formě s chitosanem (PVA-PEG-b-ChitN). 

 

Obr. 34: Vliv modifikovaných vláken kombinovaných s chitosanem na mezenchymální kmenové 

buňky. Metoda PicoGreen neukázala, že by na nosiče s chitosanem adherovalo více buněk než na 

nemodifikovaný nosič. Vyšší hodnoty byly na nesíťovaném nosiči s chitosanem (PVA-PEG-b-ChitN) 
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než na síťovaném nosiči s chitosanem (PVA-PEG-b-ChitS). Obě formy však vykázaly klesající trend 

v počtu buněk. 

V případě chondrocytů jsme pozorovali u vláken s chitosanem klesající metabolickou 

aktivitu a narůstající počet buněk (Obr. 35, 36). Jako lepší ukázala nesíťová forma nosiče 

PVA/chitosan. 

 

 

Obr. 35: Vliv modifikovaných vláken kombinovaných s chitosanem na chondrocyty.  MTT test 

provedený 1, 7. a 14. den kultivace ukázal, že na vláknech kombinovaných s chitosanem dochází 

v prvních dnech k vyšší metabolické aktivitě než u nemodifikovaných vláken a vláken bez chitosanu. 

Hodnoty všech nosičů však vykazovaly klesající trend. 
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Obr. 36: Vliv modifikovaných vláken obsahujících  chitosan na chondrocyty. Metodou PicoGreen 

jsme porovnali množství buněk na modifikovaných nosičích s chitosanem v síťované formě (PVA-

PEG-b-ChitS) a nesíťované formě (PVA-PEG-b-ChitN) oproti modifikovanému nosiči bez chitosanu 

(PVA-PEG-b) a nemodifikovanému nosiči bez chitosanu (nemod.PVA). Data ukázala, že na rozdíl od 

PVA-PEG-b nedochází u nosiči s chitosanem k poklesu počtu buněk, naopak v případě PVA-PEG-b-

ChitS jsme pozorovali vzestupný trend v počtu buněk. Výrazný rozdíl je zejména 14. den, kdy 

hodnoty na nosičích s chitosanem jsou vyšší neuž u nosičů bez chitosanu. 

4.1.10  SCHOPNOST NOSIČE VÁZAT AVIDIN 

Hlavním významem koncového biotinu je možnost navazovat na povrch nanovláken další 

funkční látky za využití avidinu. Pro ověření schopnosti povrchového biotinu navazovat avidin jsme 

využili komplex HABA-avidin, který využívá kompetice biotinu a HABA o molekulu avidinu.  Přičemž 

je upřednostňována vazba biotin-avidin a dochází tak k vytěsnění HABA z původního komplexu. 

Tento děj je provázen poklesem absorbance při 500 nm. Tento pokles je přímoúměrný koncentraci 

biotinu navázaného na avidin a metoda umožňuje určit množství avidinu vázaného na biotin.  

Testy ukázaly, že nosič modifikovaný linkerem PEG, který je zakončen molekulou biotinu, je 

schopný vyvazovat avidin z okolního roztoku. Celkem došlo k vyvázání 79,52 ± 0,01% avidinu, 

oproti tomu nosič bez linkeru PEG-b vykazoval hodnoty odpovídající vyvázání 5,68 ± 15,93% 
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avidinu (Obr. 37). Tato nízká hodnota odpovídá tomu, že vazba avidinu na nosič je podmíněna 

přítomností linkeru PEG-b. 

Abychom zjistili, zda se jedná o specifickou nebo nespecifickou vazbu, byla připravena 

skupina vzorků, která byla před testem pomocí HABA-avidin opůsobena proteinem BSA. Vazba BSA 

na nosič byla nespecifická, vedla k zablokování části vazebných míst pro avidin, a vypovídá o míře 

nespecifické vazby. Následně byly všechny vzorky inkubovány s komplexem HABA-avidin a na 

základě rozdílu mezi blokovanými a neblokovanými vzorky byla určena míra nespecifické vazby 

avidinu na nosič.  

Blokovaný vzorek vyvázal pouze 62,43 ± 3,76%  avidinu z roztoku, tedy přibližně o 17% méně než 

neblokovaný vzorek (Obr. 37). Z výsledků jasně vyplývá, že vazba biotin-avidin na povrchu vláken 

je dána zejména specifickou vazbou avidinu na linker PEG-b.  

 

Obr. 37: Schopnost modifikovaného nosiče vázat avidin. Graf ukazuje procentuální vyjádření 

množství avidinu vyvázaného z celkového množství avidinu v  roztoku komplexu HABA – avidin. 

Vzorek modifikovaný linkerem PEG-b bez blokování hovězím sérovým albuminem (modPVA-

neblokované) vyvázal z roztoku 79,52 ±  0,01% avidinu, oproti tomu stejně modifikovaný vzorek, 
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který byl blokovaný (modPVA-blokované) vyvázal 62,43 ± 3,76%. Nemodifikovaný vzorek 

(kontrola), který neobsahuje biotin, pak vykazoval hodnoty odpovídající vyvázání 5,68 ± 15,93 % 

avidinu. 

Vazbu avidinu jsme prokázali i pomocí konfokální mikroskopie. Pomocí avidinu 

konjugovaného s tetrametyl-rhodamin-isothiokyanatem (avidin-TRITC) jsme obarvili vzorky 

s linkerem PEG-b a také vzorky, které měly koncový biotin nahrazený derivátem kyseliny 

benzoové. Pozorování jasně ukázalo, že se avidin váže specificky na povrch vláken s linkerem PEG-

b. U vzorků bez biotinu jsme signál nepozorovali. Pozorování prokázalo, že linker je rovnoměrně 

rozložen podél vláken a kopíruje jejich strukturu (Obr. 38).  

 

 

Obr. 38: Vazba avidinu na modifikovaný nosič. (A) Nosič modifikovaný linkerem PEG-b a barvený 

avidinem-TRITC, na snímku je jasně patrné, že signál je rozložen podél vláken nosiče. (B) Nosič 

modifikovaný PEG linkerem bez biotinu a barvený avidinem TRITC. 

4.1.11 SCHOPNOST NOSIČE VÁZAT SPECIFICKY PROTEINY 

Přestože byl biotin umístěn na linker a byla prokázána vazba avidinu, bylo potřeba vzít 

v úvahu možnosti sterického bránění okolních vláken, které by mohlo znemožnit vazbu větších 

molekul. Abychom otestovali, zda je možné na základě interakce biotin – avidin navazovat na 
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povrch vláken proteiny, využili jsme opět metody konfokální mikroskopie. Touto metodou jsme 

pozorovali, zda se na nosič váže primární protilátka anti-CD29 značená avidinem a fluoroforem 

APC (anti-CD29-APC-avidin). Jako kontrolní vzorek jsme zvolili PVA modifikované linkerem PEG 

avšak bez koncového biotinu. Ve výsledku jsme pozorovali specifickou vazbu protilátky na povrch 

nosiče s linkerem zakončeným biotinem, u kontrolního vzorku jsme zaznamenali jen velmi slabý 

signál daný autofluorescencí nosiče v dané oblasti (Obr. 39). 

 

 

Obr. 39: Vazba proteinů na povrch nosiče pomocí systému biotin – avidin. (A) Modifikovaný nosič 

s biotinem značený anti-CD29-APC-avidin, (B) kontrolní vzorek modifikovaný PEG linkerem bez 

koncového biotinu a značený anti-CD29-APC-avidin. 

Pro lepší vizualizaci rozložení linkeru na nosiči jsme naznačili protilátkou anti-CD29-APC-

avidin nanovlákna obsahující FITC-dextran. U těchto vzorků jsme sledovali kolokalizaci zeleného 

signálu (FITC-dextran) označujícího průběh vláken a červeného signálu znázorňujícího protilátku 

s avidinem vázající se na biotin. Pozorovali jsme jasnou kolokalizaci, která potvrzuje specifickou 

vazbu protilátky na povrch vláken (Obr. 40). 
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Obr. 40: Kolokalizace navázané protilátky a nanovláken. Zelený signál odpovídá fluoroforu FITC-

dextran, který byl začleněn do vláken v průběhu zvlákňovacího procesu, červený signál označuje 

protilátku anti-CD29-APC konjugovanou s avidinem. Obrázek A-C je snímán za mokrého stavu, kdy 

vzorek ztratil vlákennou strukturu, obrázky D-F ukazují vysušený vzorek, kde je možné opět 

pozorovat vlákna. (A) Signál FITC-dextran označující vlákna, (B) signál protilátky anti-CD29-APC-

avidin, (C) kolokalizace signálu od FITC-dextranu a anti-CD29-APC-avidin ukazuje, že došlo 

k navázání protilátky k povrchu nosiče. (D) Signál od FITC-dextranu ukazující průběh vláken, 

(E) kolokalizace signálu FITC-dextran a anti-CD29-APC-avidin ukazuje jasné rozložení navázané 

protilátky podél vláken.   
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5 DISKUZE 

Hlavním cílem modifikace vláken bylo zvýšit stabilitu nosiče ve vodném prostředí a možnost 

funkcionalizovat nosič dalšími molekulami. Z tohoto důvodu byla pro modifikaci vybrána molekula 

biotinu, která má výrazně hydrofóbnější vlastnosti než hydroxylové skupiny PVA a zároveň 

umožňuje navazovat další molekuly na základě specifické a pevné vazby biotin-avidin. Pro lepší 

kontakt biotinu s avidinem, potažmo s cílovými molekulami, jsme se rozhodli umístit biotin na PEG 

linker, který má za cíl minimalizovat sterické bránění okolními nanovlákny. 

Pomocí metody chemické modifikace, kterou vyvinulo partnerské pracoviště Univerzity Palackého, 

se podařilo tímto linkerem úspěšně modifikovat nanovlákenné vrstvy připravené z 16% PVA. Tato 

metoda dokázala překonat hned několik úskalí spojených s modifikací PVA. První z nich je 

nereprodukovatelná příprava nanovláken, která vede k tomu, že nelze zcela unifikovat průběh 

chemické reakce. Přestože množství linkeru na počátku modifikace kolísalo v hodnotách 

0,3-0,77 mmol/g vzorku, podařilo se vyvinout metodu tak, že hodnoty získané při jednotlivých 

provedeních reakce se pohybovaly v rozmezí 0,18 – 0,34 mmol/g vzorku. 

Přestože již tyto hodnoty jsou dostatečné pro ovlivnění stability vláken ve vodném roztoku, 

bylo provedeno opakování reakce s cílem dalšího zvýšení množství linkeru. Hodnoty dosažené 

opakováním reakce byly v rozmezí 0,48 – 0,51 mmol/g a zvyšování množství linkeru opakováním 

reakce tedy nevykazuje výrazné kolísání. Trojnásobné provedení reakce dokonce umožnilo zvýšit 

množství linkeru až na hodnotu 0, 66 mmol/g.  

Tato chemická metoda tedy umožňuje provádět modifikace vláken do několika odlišných 

stupňů daných množstvím linkeru a metoda je použitelná i pro tak proměnlivý systém jako je 

nanovlákenná vrstva, kterou v našich podmínkách za současné technologie není možné připravit 

reproducibilně. Přestože byla snaha připravovat nanovlákna vždy shodně s předchozími 

provedeními, právě reproducibillita vlákenné vrstvy se ukázala jako největší problém modifikace 

a znemožňuje využít tuto modifikaci pro přesně definované škálování změny stability vláken. 

Jedním z hlavních cílů dalšího vývoje projektu by proto měl být technologický vývoj metody 

zvlákňování pro přípravu unifikovaných vrstev vláken. 

Vzhledem k tomu, že samotné PVA podléhá okamžité hydrolýze ve vodném roztoku, 

musela být metoda vybrána s ohledem na tento fakt a všechna rozpouštědla musela být 
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přizpůsobena tomu, aby nedocházelo k narušení nanovlákenné vrstvy. Zachování struktury jsme 

prokázali pomocí metody SEM, kdy jsme pozorovali, že v průběhu metody dochází ke změně 

charakteru vláken, zejména v důsledku působení roztoku PIP a DMF, které vede k bobtnání vláken. 

Toto zjištění je však v rozporu s pozorováním, že finální produkt modifikace již má strukturu 

zachovalou. Tento jev si vysvětlujeme tak, že v důsledku promývání vzorku v DCM dojde k odmytí 

zbytku PIP a DMF, čímž odezní nabobtnání vláken, což je navíc podpořeno sušením v proudu 

dusíku. Toto vysvětlení koresponduje s pozorováním, že oproti nemodifikované formě mají 

modifikovaná nanovlákna jiné rozložení, zejména se jedná o drobné kroucení a zakřivení, které 

jsme nepozorovali u nemodifikovaných vrstev.  

Zachování struktury jsme pozorovali i u opakovaně modifikovaných vzorků a metoda 

modifikace pomocí PEG-b je tedy vhodná i z pohledu zachování nanovlákenné struktury. Toto 

zjištění je zásadní pro další aplikace v tkáňovém inženýrství, jak již bylo uvedeno výše, 

nanovlákenná struktura je vhodná nejen pro interakci s buňkami, ale modifikace nanovláken 

umožňuje definované, kovalentní a rovnoměrné rozmístění funkčních skupin po celém povrchu 

nosiče. 

Testy stability jednoznačně prokázaly, že chemická modifikace pomocí linkeru PEG-b 

zvyšuje stabilitu nanovlákenného konstruktu ve vodném roztoku a závislosti na množství linkeru. 

Metodou jednonásobného a dvojnásobného provedení reakce jsme tedy schopni připravit PVA 

nanovlákna, která vykazují stabilitu ve vodném roztoku v řádu několika hodin až týdnů. Stabilitu je 

navíc možné zvyšovat dalším opakováním reakce, přesné hodnoty stability troj- a vícenásobné 

opakování reakce však bohužel z časových důvodů nebylo možné zahrnout to této práce. 

Charakter křivky znázorňující rozpad nosiče ukazuje, že s výjimkou prvotního a rychlého 

uvolnění fluoroforu dochází k rozpadu vláken pozvolna. Toto zjištění má velký aplikační potenciál 

v možnosti přenosu aktivních látek, pro které je rozhodující zejména pozvolné a dlouhodobé 

uvolňování do okolí. Prvotní rychlé uvolnění látky, které je dané metodou zvláknění z blendu by 

bylo možné překonat pomocí metody koaxiálního zvlákňování. Tato metoda by byla rovněž dobrá 

pro zachování biologické aktivity přenášených látek. Další fáze projektu by proto měly zohlednit 

i tuto možnost a metoda by měla být aplikována na koaxiální nanovlákna. Mohla by tak být 

modifikována vlákna, která by ve svém nitru nesla růstové a diferenciační faktory, jako například 
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dexametason, askorbát, TGF-β a další látky, které by stimulovaly proliferaci a diferenciaci MSC 

a které by byly kontinuálně uvolňovány do svého okolí. 

 Metodou SEM jsme pozorovali, že po kontaktu s vodou dochází k výraznému gelovatění 

modifikovaných vzorků, které bylo následováno ztrátou nanovlákenné struktury. K tomuto jevu 

dochází pravděpodobně v důsledku hydrofility linkeru a velkému množství zbylých hydroxylových 

skupin, což má za následek vazbu molekul vody a gelovatění vzorku. Ačkoliv jednotlivá vlákna již 

nejsou pozorovatelná, je nutné vzít v úvahu, že konstrukt si stále zachovává průběh vláken a svoji 

funkcionalizaci, která je dána právě vláknitým charakterem. Nejedná se tedy o úplnou ztrátu 

vláken, ale o jejich výrazné gelovatění, které u vzorků s nízkým loadingem dává vzniku 

funkcionalizovaných gelů. Samotné gelovité prostředí je pro buňky často výhodné, protože vodní 

obal jim poskytuje oporu a ochranu. Zejména pro chondrocyty, může být takové uspořádání 

výhodné, protože napodobuje proces kondenzace při chondrogenezi. Gelovatění konstruktu 

rovněž může navodit mírnou hypoxii, která je stimulantem pro diferenciaci MSC. Na druhou stranu 

je třeba zvažovat možnost, že nadměrné gelovatění by mohlo vést ke snížení difúze živin, což může 

mít na buňky fatální dopad. Gelovatění vzorků s nízkým loadingem rovněž umožňuje uplatnění 

této modifikace pro tzv. injektovatelné gely, což je jedno z možných dalších směřování projektu. 

Vzhledem k plánované biologické aplikaci modifikovaného PVA jsme ověřili stabilitu 

konstruktu při teplotách 37°C oproti teplotě pokojové teplotě 22°C.  U všech zkoumaných vzorků 

jsme pozorovali shodný průběh křivek pro pokojovou i zvýšenou teplotu. Jediný rozdíl, který jsme 

pozorovali, byla odlišná doba dosažení 100% uvolněného fluoroforu u vzorků s vysokým 

loadingem, kdy vzorek při pokojové teplotě vydržel o 11 dní déle stabilní. To je však v rozporu 

s tím, že průběh obou křivek je prakticky shodný, a je možné, že prodloužená doba rozpadu byla 

dána odlišným charakterem vrstvy. Tento jev jsme však zohlednili a veškeré další testy stability 

jsme prováděli při teplotě 37°C. Rozhodující však je, že snížení rozpustnosti je dostatečné i za 

podmínek zvýšené teploty na 37°C, a nosič nevykázal žádnou výraznou termosenzitivitu, která by 

ohrozila jeho biologickou aplikaci. 

Pro další aplikace jsme otestovali možnosti sterilizace takto modifikovaných nanovláken. Při 

výběru metody jsme se zaměřili zejména na schopnost metody zachovávat nanovlákenný 

charakter vrstvy. Při sterilizaci pomocí etanolu jsme pozorovali, že dochází k naprosté ztrátě 

vlákenné struktury a proto jsme tuto metodu vyloučili. V případě sterilizace etylenoxidem 
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a plazmou jsme nepozorovali porušení struktury a obě metody jsou z tohoto pohledu vhodné. 

Sterilizace pomocí plazmy však probíhá za teploty 55°C, na rozdíl od metody sterilizace 

etylenoxidem, kterou je možné sterilizovat při teplotě 37°C. Vzhledem k dalším využitím nosiče, 

kdy chceme použít koaxiální vlákna plněná biologickými látkami, jsme se rozhodli upřednostnit 

metodu etylenoxidu, abychom minimalizovali riziko, že dojde ke ztrátě biologické aktivity látek. 

Další výhodou metody etylenoxidu oproti plazmě je fakt, že tato metody proniká do hlubších 

struktur materiálu, kdežto sterilizace plazmou ošetřuje pouze povrch materiálu, což by bylo 

zejména při použití koaxiálních vláken nedostatečné.  

U vzorků ošetřených plazmou i etylen oxidem jsme otestovali rovněž vliv sterilizace na 

stabilitu nosiče ve vodném prostředí a nepozorovali jsme, že by některá z metod měla vliv na 

stabilitu a není tedy potřeba zohledňovat další změnu vlastností po sterilizaci nosiče. 

Metodou kultivace buněk v přítomnosti nosiče a následné vyhodnocení morfologie buněk 

jsme pozorovali, že námi vyvinutý konstrukt netvoří pro buňky toxické nebo nepříznivé prostředí, 

čímž jsme potvrdili, že modifikace nenarušuje biokompatibilitu PVA nanovláken.   

Na základě MTT testu a metody PicoGreen jsme určili, že vzorky obsahující malé množství 

linkeru jsou z pohledu viability buněk vhodné pro kultivaci v prvních dnech. Jejich velkou 

nevýhodou však je, že dochází k jejich degradaci již do 7 dnů kultivace a tedy k postupnému 

uvolňování buněk z nosiče na kultivační plastik. Vzorky se středním loadingem linkeru PEG-b 

(0,38 mmol/g) a s vyšším loadingem (0,49 mmol/g) vykázaly mírné zvýšení biokompatibility nosiče 

oproti nemodifikované formě v některých dnech kultivace, avšak ve všech testovaných případech 

jsme pozorovali pokles metabolické aktivity a postupný úbytek buněk na modifikovaných nosičích. 

Tyto konstrukty tak nejsou vhodné pro kultivaci MSC a chondrocytů za účelem tkáňového 

inženýrství. 

Tento jev jsme si vysvětlili jako důsledek velké hydrofility povrchu, která je dána 

přítomností polymeru PEG a volných hydroxylových skupin, a vede pravděpodobně ke vzniku příliš 

velkého hydratačního obalu na povrchu nosiče, který není vhodný pro adhezi buněk, což má za 

následek ztrátu viability buněk a jejich odumírání.  

U vzorků s nízkým loadingem, které výrazně gelovatí, jsme pozorovali vysokou 

metabolickou aktivitu první den kultivace a po rozpadnutí nosiče jsme pozorovali shluky buněk, 
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které tvořily 3D vrstvy, zejména pak chondrocyty. Taková modifikace by tedy mohla najít uplatnění 

při přípravě více vrstevnatého nosiče, kde by tato gelovitá vrstva tvořila horní vrstvu nosiče. Na 

této horní vrstvě by buňky byly uzavřeny do gelu a během prvního týdne by došlo k rozpadu 

a odplavení této gelovité vrstvy a prorůstání buněk na stabilnější vrstvu nosiče, kde by buňky 

mohly využít svůj potenciál 3D útvarů.  

Konfokální mikroskopií jsme pozorovali rozložení buněk na nosiči, pozorování ale 

neukázalo, že by byl nosič osázen hustě buňkami nebo, že by buňky svým rozložením vykazovaly 

vyšší míru adheze. To potvrzuje naši teorii, že nosič je příliš hydrofilní a buňky na něj nemohou 

dobře adherovat.  

Abychom snížili hydrofilitu povrchu nosiče navrhli jsme několik dalších modifikací, které 

mají za cíl podpořit adhezi buněk a zároveň zvyšovat stabilitu nosiče ve vodném prostředí.  

Z tohoto důvodu jsme nechali nosič modifikovaný linkerem PEG-b modifikovat navíc ještě 

molekulami acetylu (Ac), které vyvázaly další volné hydroxyskupiny. Očekávali jsme tedy další 

zvýšení stability nosiče a snížení hydrofility povrchu. U této modifikace jsme prokázali, že je 

vhodná z pohledu zachování nanovlákenné  struktury. Jako hlavní úskalí se však ukázala 

nereprodukovatelnost této modifikace a chybějící metoda, která by dokázala určit množství 

acetylu na modifikovaném nosiči. MTT test prokázal, že kombinace acetylu a PEG-b zvýšila 

metabolickou aktivitu kultury na nosiči oproti nemodifikované formě. Tento výsledek potvrzuje, že 

snížení hydrofility povrchu podporuje přežívání buněk na nosiči. 

U modifikace pomocí Ac jsme otestovali rovněž vliv na stabilitu nosiče a to u dvou nezávisle 

na sobě modifikovaných vzorků s podobným množstvím linkeru PEG-b. Přestože tyto vzorky byly 

modifikovány naprosto shodnou metodou, vykazovaly zcela odlišné chování ve vodném prostředí. 

Zatímco u jednoho vzorku jsme zaznamenali enormní zvýšení stability ve vodném roztoku, 

u druhého vzorku nebyl vliv acetylu prakticky pozorovatelný. Na základě takto odlišného chování 

shodně modifikovaných vzorků jsme museli od této modifikace ustoupit. 

Jako další molekulu pro snížení hydrofility povrchu jsme navrhli fenylalanin, kterým byla 

modifikována PVA vlákna obsahující linker PEG-b. Jako nedostatek této metody se však ukázalo, že 

nelze dosáhnout vyššího loadingu fenylalaninu než 0,03 mmol/g. Elektronová mikroskopie ukázala, 

že došlo k velkému pokroucení vláken a zvětšení jejich poloměru. Otestovali jsme tuto modifikaci 

oproti shodnému PVA-PEG-b bez Phe pomocí MTT testu a nezjistili jsme, že by nosič obohacený 
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o Phe vykazoval prokazatelné zlepšení viability buněk. Nosič nepodpořil viabilitu buněk 

pravděpodobně v důsledku velmi nízkého loadingu Phe.  

Jako další modifikace pro zvýšení adheze buněk byla navržena acylace pomocí aminokyselin 

Gly a β-Ala a molekuly aminobutyrátu. Modifikována byla PVA nanovlákna bez přítomnosti linkeru 

PEG-b. Testování vlivu glycinu a aminobutyrátu však neprokázalo, že by došlo k podpoření viability 

nosiče oproti nemodifikovanému PVA. Mírné zlepšení jsme pozorovali pouze v případě β-alaninu. 

V dalších fázích projektu budou otestovány tyto molekuly opětovně a to za zvýšeného loadingu 

těchto malých molekuly, abychom vyloučili možnost, že se jednalo pouze o nedostatečné množství 

modifikující látky.  

Důležitý je však poznatek, že všechny tyto modifikace byly stabilní v buněčném prostředí po 

dobu delší než 7 dní a tyto modifikace lze tedy využívat pro zvýšení stability PVA nanovláken. 

V dalších fázích projektu by tak bylo možné navrhnout systém regulace rozpustnosti s možností 

přesnějšího definování rozpadu vláken, než umožňuje současná metoda linkeru PEG-b. Mohli 

bychom tak určovat stabilitu vláken modifikací aminokyselinami a tuto modifikaci doplňovat 

linkerem PEG-b jako funkčním prvkem pro vazbu dalších molekul. 

Pro podporu adheze buněk jsme provedli modifikaci linkerem PEG-b na vláknech 

připravených ze směsi PVA/chitosan (8:2). Očekávali jsme zvýšení adheze zejména díky volným 

animoskupinám chitosanu, které by mohly interagovat buňkami. MTT testy a PicoGreen prokázaly, 

že v přítomnosti chitosanu dochází ke zvýšení metabolické aktivity kultury, nepozorovali jsme však 

významné zvýšení počtu buněk na nosiči oproti nosičům bez chitosanu. V případě chondrocytů 

jsme pozorovali narůstající trend v množství buněk v průběhu kultiace. Lepší výsledky jsme pak 

pozorovali v případě nesíťované formy nosiče. Přítomnost chitosanu se tak ukazuje jako zlepšující 

prvek pro další uplatnění nosiče v tkáňovém inženýrství, zejména v případě použití chondrocytů. 

Na základě dvou různých metod jsme prokázali, že námi modifikovaný PVA konstrukt je 

schopný navazovat avidin a že míra nespecifické vazby je nízká. Schopnost nosiče vázat avidin 

podpořila naši hypotézu, že umístění biotinu na PEG linker povede ke snížení sterického bránění 

okolních vláken a zvýší se pravděpodobnost interakce s avidinem. Pomocí konfokální mikroskopie 

jsme sledovali rozložení linkeru na nosiči a zjistili jsme, že linker je rovnoměrně rozložen po celé 

ploše nosiče a kopíruje průběh vláken, což nasvědčuje našemu předpokladu, že modifikace 
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pokrývá rovnoměrně všechny povrchové oblasti nosiče a v další funkcionalizace pomocí avidinu se 

tedy dá předpokládat, že bude rovněž pokrývat celý povrch nosiče. 

V případě interakce biotinu a avidinu se jedná o pevnou vazbu a je tedy vhodná pro stabilní 

připojení dalších biologických molekul. Tuto možnost jsme opět prokázali pomocí konfokální 

mikroskopie, kdy jsme pomocí avidinu na povrch nosiče navázali molekuly protilátky 

anti-CD29-APC. Molekula protilátky nám v tomto případě posloužila jako modelový protein, kdy 

jsme chtěli dokázat, že modifikace pomocí linkeru je dostatečná, aby došlo k interakci biotinu 

a vysokomolekulárních útvarů konjugovaných s avidinem. Pomocí naší metody modifikace jsme 

schopni připravit funkcionalizovaný nosič, který je možný modifikovat pomocí 

vysokomolekulárních látek konjugovaných s avidinem. Zároveň tato jediná modifikace linkerem 

PEG-b umožňuje navazování více druhů látek na povrch nosiče, jedinou podmínkou je konjugace 

dané molekuly s avidinem. Ve výsledku je tak možné připravit nosič, který ponese na svém 

povrchu ne jednu protilátku, ale směs několika protilátek, které zajistí specifickou interakci 

s buněčným povrchem. Navíc k těmto protilátkám je možné navázat na povrch nosiče další 

proteiny, které mohou podpořit proliferaci nebo diferenciaci, v případě MSC by se mohlo jednat 

například o růstové a diferenciační faktory jako například BMP-2 nebo TGF-β.  

V dalších fázích vývoje nosiče bychom tak chtěli využít získaných poznatků a připravit 

konstrukt schopný přenosu biologicky aktivních látek, založený zejména na systému koaxiálního 

zvlákňování směsi polymerů PVA/chitosan. V rámci přenosu látek bychom se chtěli zaměřit na 

přenos růstových a diferenciačních faktorů pro MSC. Jako povrchovou modifikaci bychom rádi 

uplatnili acylaci malých molekul, které umožní přesnější regulaci rozpustnosti. Jako další funkční 

prvek, pro navazování biologických molekul, bychom využili linker PEG-b, díky kterému bychom 

podpořili specifickou interakci buněk s nosičem a možnost navazovat na povrch biologické látky 

stimulující MSC k proliferaci a diferenciaci.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout modifikace PVA nanovláken, které umožní zvýšit stabilitu 

vláken ve vodném prostředí, navazovat na povrch vláken proteiny a které povedou k přípravě 

nanovlákenného nosiče, který bude kompatibilní s mezenchymálními kmenovými buňkami 

a chondrocyty.  

Chemickou modifikací se nám podařilo navázat na povrch nanovláken linker tvořený PEG 

a zakončený molekulou biotinu. Toto navázání se podařilo, aniž bychom narušili vlákenný 

charakter nosiče. Přítomnost tohoto linkeru vedla k výraznému zvýšení stability vláken ve vodném 

prostředí. Zatímco nemodifikovaná vlákna uvolnila více než 80% svého obsahu během prvních 

24 hodin, PVA nanovlákna modifikovaná pomocí povrchového linkeru PEG-b se pozvolna ve vodě 

rozpadala v závislosti na množství linkeru PEG-b a to až po dobu 41 dní. Množství linkeru je navíc 

možné zvyšovat opakováním reakce a tato metoda tedy umožňuje přípravu nanovláken o různé 

rozpustnosti. Vzhledem k dalším aplikacím byla stabilita vláken otestována jak při pokojové teplotě 

tak při teplotě 37°C a nebyla prokázána žádná výrazná termosenzitivita v tomto teplotním 

rozmezí.  

Biokompatibilita nosiče modifikovaného linkerem PEG-b byla testována jak pro MSC, tak 

pro chondrocyty. U obou buněčných typů jsme pozorovali, že s postupem času dochází k poklesu 

počtu buněk na nosiči a k poklesu metabolické aktivity kultury, což vypovídá o tom, že takový nosič 

není vhodný pro kultivaci buněk. Tento jev nastal pravděpodobně v důsledku velké hydrofility 

nosiče, která znemožňuje buňkám adherovat na povrch vláken.  

Pro snížení hydrofility povrchu modifikovaných nanovláken bylo připraveno několik dalších 

modifikací pomocí derivátů aminokyselin a acetylu. Pomocí těchto modifikací se nám podařilo 

opět zvýšit stabilitu nosiče ve vodném prostředí, na samotnou biokompatibilitu to však nemělo 

výrazný vliv. 

K mírnému zvýšení biokompatibility došlo při modifikaci nanovláken, která byla vytvořena 

z polymerní směsi PVA a chitosanu. Tato vlákna byla rovněž modifikována linkerem 

linkerem-PEG-b  a přítomnost chitosanu navodila vyšší metabolickou aktivitu buněčné kultury. 
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Podařilo se nám prokázat, že povrchový biotin zakončující PEG linker je schopen specificky 

vázat biotin. Na základě tohoto poznatku se nám podařilo pomocí systému biotin – avidin navázat 

na povrch nosiče protilátku anti-CD29 jako modelový protein. Tato modifikace tak umožňuje 

navazování proteinů na povrch nanovláken. 

Výsledkem těchto modifikací je nanovlákenný nosič, u kterého je možné v rámci metody 

modifikace regulovat stabilitu vláken ve vodném prostředí a navazovat na povrch vláken biologicky 

významné proteiny. Ačkoliv se jedná o konstrukt, který není vhodný pro kultivaci buněk, vzhledem 

k jeho biodegradabilitě a netoxicitě je možné jej užít v jiných biologických aplikacích například pro 

přenos biologicky aktivních látek. Pro tyto účely jsou námi modifikovaná vlákna výhodná z důvodu 

pozvolného rozpadu, který by umožnil postupné a dlouhodobé uvolňování látky do okolí. Další 

výhoda je možnost připravit a modifikovat koaxiální nanovlákna, která jsou vhodná pro přenos 

látek. Díky možnosti navazovat na povrch vláken protilátky je možné využít tato vlákna pro 

specifické interakce vláken s buňkami, což může být význačné právě pro specifický přenos látek. 

Námi připravené modifikace tak mají velký aplikační potenciál v možnosti přenosu biologicky 

aktivních látek.  
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