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AAbbssttrraakktt  

 

 Elektrostatické zvlákňování je široce používaná technika přípravy konstruktů pro účely 

tkáňového inženýrství. Pomocí této techniky se dá zvláknit široké množství polymerů. Jedním z 

nich je i polyvinylalkohol (PVA), který má velmi dobré vlastnosti k uplatnění v tomto oboru. Je 

netoxický, mechanicky odolný a degradabilní a biokompatibilní. Vytvořená vlákna mají 

limitované použití kvůli přítomnosti postranních –OH skupin, které jsou příčinou rozpustnosti 

PVA ve vodě. Rozpustnost se dá upravit síťovacími technikami, avšak i přesto kvůli vysoké 

hydrofilitě na PVA adherují buňky jen velmi omezeně. V současné práci jsme se hydrofilitu 

rozhodli upravit použitím plazmatické modifikace. Úprava studeným plazmatem je ekonomický 

a poměrně jednoduchý způsob, jak upravit povrchové složení polymeru bez vedlejších účinků, 

které s sebou přináší konvenční chemické úpravy. Pomocí výboje a tvorby radikálů se nám 

podařilo deponovat uhlovodíky na PVA vrstvu a rapidním způsobem zvýšit hydrofobnost 

povrchu. Změna povrchové chemie měla poměrně malý vliv na vlákennou strukturu vzorku a 

morfologii jednotlivých vláken. Zvýšení hydrofobnosti zapříčinilo lepší adhezi mezenchymálních 

kmenových buněk na plazmaticky upravené PVA v porovnání s neupraveným PVA a velkou 

změnu v morfologii buněk. Tato změna naznačuje, že jsme PVA funkcionalizovali k rozšíření 

použití v regenerativní medicíně. Výsledky výzkumu jsou velmi zajímavé a důležité z pohledu 

tkáňového inženýrství a mohou tak posloužit k hlubšímu poznání vlastností podstatných pro 

biokompatibilitu polymerních nosičů. 

 

 

 

Klíčová slova: Elektrostatické zvlákňování, plazmatická modifikace, polyvinylalkohol 

mezenchymální kmenové buňky. 
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AAbbssttrraacctt  

  

 Electrospinning is widely used technique to produce nanoscale constructs for tissue 

engineering. This technique can be used to spin wide range of polymers. One of them is 

polyvinyl alcohol (PVA), which has very good properties for use in this field. PVA is nontoxic, has 

good mechanical strength and it´s degradable and biocompatible. Electrospun PVA nanofibers 

have limitations because of their –OH side groups. These groups cause solubility of PVA in 

water. The solubility can be adjusted with crosslinking techniques, but PVA still remains very 

hydrophilic, which is causing low adhesion of cells. In recent research we decided to reduce the 

hydrophilicity of PVA using plasma modification. Polymer modification with cold plasma is an 

economic and quite simple process to change the surface chemistry without side effects that 

come with conventional chemical treatment. With radical, formed by discharge, we have 

deposited hydrocarbons on the PVA surface and we rapidly increased hydrophobicity of the 

polymer surface. The change of surface chemistry has only a little effect on the fiber 

morphology. The increase of hydrophobicity allowed better adhesion of mesenchymal stem 

cells on plasma modified PVA as compared to non-modified PVA and a huge change in cell 

morphology was observed. These changes suggest that we functionalized PVA nanofibers to 

expand its use in regenerative medicine. Results of this research are very interesting and 

important for tissue engineering and can deepen the knowledge about essential properties 

needed for biocompatibility of polymer scaffolds. 

 

 

 

Key words: Electrospinning, plasma modification, polyvinyl alcohol, mesenchymal stem cells 
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SSeezznnaamm  zzkkrraatteekk  

 

5-AZA 5-azacitidin 

Akt protein kináza B 

BSA hovězí sérový albumin 

CD105 endoglin 

CD106 adhezivní  protein cévních buněk 1 

CD14 povrchový antigen monocytů 

CD29 integrin β1 

CD34 antigen hematopoetickách buněk 

CD44 receptor pro kyselinu hyaluronovou a proteiny ECM 

CD45 antigen leukocytů 

CD71 transferinový receptor 

CD90 thymový antigen 

DBD dielectric barrier discharge 

DS-SILY dermatan sulfát s kolagen vezbným peptidem 

ECM extracelulární matrix 

EDTA etylendiamid tetraoctová kyselina 

EGF epidermální růstový faktor 

FAK focal adhesion kinase 

FBS fetální bovinní sérum 

Grb2 growth factor receptor bound protein 2 

LTE local thermodynamic equilibrum 

MAPK mitogen activated protein kinase 

MEM minimum essential medium Earle´s salt 

MSC mezenchymální kmenové buňky 

MTS 
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-

sulfophenyl)-2H-tetrazolium 
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PBS fosfátový pufr 

PCL poly-ε-kaprolakton 

PE polyetylen 

PEG polyetylenglykol 

PET polyetylen tetraftalát 

PHB polyhydroxy butyrát 

PI3K phosphoinositide 3-kinase 

PLA polylaktidová kyselina 

PLLA poly-L-laktidová kyselina 

PMMA polymetylmetakrylát 

PS polystyren 

PVP polyvinylpyrrolid 

PTEN phosphatase and tensin homolog 

PU polyuretan 

PVA polyvinylalkohol 

PVC polyvinylchlorid 

Ras Rat sarcoma small GTPase 

RF PACVD radio frequency plasma assisted chemical vapor deposition 

RGD peptid Arg-Gly-Asp 

RhoA Ras homolog gene family memeber A 

ROCK Rho associated protein kinase 

RTK receptor tyrosin kinázy 

SDS sodium dodecyl sulfát 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

SH2 Src homology 2 

SOS guanine nucleotide exchange factor 

STRO-1 stromální povrchový antigen 

TGF-β transforming growth factor β 
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Tris tris(hydroxymethyl)aminometan 

WGA wheat germ agglutinin 

XPS rentgenová fotoelektronová spektroskopie 
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11  ÚÚvvoodd  

  

 Tkáňové inženýrství a biomedicínské obory se v posledních letech zabývají hlavně 

tvorbou artificiálních tkáňových náhrad. Pro tuto tvorbu se často vytvářejí nanovlákenné 

konstrukty, jelikož hlavním cílem u vytvoření umělé tkáně je co nejvěrohodnější napodobení 

tkáně přírodní. Nanovlákna totiž napodobují extracelulární matrix (ECM) a dávají tak buňkám 

oporu pro jejich prvotní adhezi. Vlákna jsou tvořena často ze syntetických polymerů kvůli 

mechanickým vlastnostem, které však vždy nedávají buňkám potřebný chemický stimul k adhezi, 

neobsahují totiž na svém povrchu proadhezivní motivy, které jsou přítomny v nativní 

extracelulární matrix. Nanovlákna se proto povrchově aktivují přidáváním přírodních polymerů 

nebo adhezí proteinů na povrch vláken. Jedním z možných postupů je také funkcionalizace 

vláken změnou povrchového složení pomocí studeného plazmatu. Vlivem vytvořených radikálů 

lze povrch modifikovat tak, aby se změnily požadované vlastnosti, jako například hydrofobnost 

či hydrofilita povrchu, nasákavost a podobně. Tento přístup jsme zvolili k úpravě 

polyvinlalkoholu (PVA), který je zajímavým polymerem ohledně degradabilních a mechanických 

vlastností, ale není vhodným substrátem pro buněčnou adhezi. 

 

Cílem této práce je popsat změny způsobené plazmatickou modifikací, kterou jsme prováděli na 

polyvinylalkoholových nanovlákenných vrstvách. To zahrnuje změnu povrchového složení, 

smáčivosti, morfologie jednotlivých vláken a nasákavosti. Dále byla sledována biokompatibilita 

upravených vláken a vliv na adhezi, metabolickou aktivitu a proliferaci mezenchymálních 

kmenových buněk.  

 

Plazmatická modifikace byla provedena ve spolupráci se spřízněnou katedrou materiálů na 

Technické Univerzitě v Liberci. 
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22  TTeeoorreettiicckkáá  ččáásstt  

22..11  EElleekkttrroossttaattiicckkéé  zzvvlláákkňňoovváánníí  

 Elektrostatické zvlákňování je široce používaná metoda výroby vláken, která mají 

rozměry v rozmezí desítek nanometrů až mikrometrů. Tento jev byl poprvé pozorován už v 19. 

století Rayleighem. Detailně se na zkoumání tohoto fenoménu podíleli Formhals, který si tento 

proces nechal patentovat, a Zeleny [1]. Za základní práci se poté v tomto oboru považuje 

Taylorova práce Electrically driven jets [2]. Vlákna vytvořená elektrostatickým zvlákňováním mají 

velký povrch v poměru ke svému objemu, velkou porozitu a mají tedy obrovský potenciál 

k využití v různých odvětvích. Takovýto materiál lze využít v technických oborech při výrobě 

filtrů a ochranného oblečení, tak v biologických aplikacích, kde tato vlákna mohou fungovat jako 

lešení pro buňky, nebo cíleně dodávají léčiva a další bioaktivní látky. Ty mohou být 

inkorporované do vláken nebo navázané na povrch. Jednou z dalších výhod v rámci 

biomedicínského použití je možnost použití degradabilních a biokompatibilních polymerů, takže 

v klinickém využití se nemusí opakovat zásah do těla pacienta a nosič je s dobou degradace 

pomalu nahrazen vlastní tkání. Elektrostatické zvlákňování není jediným způsobem výroby 

nanovláken, o tak široké rozšíření se zasloužila univerzálnost, jednoduchost procesu a poměrná 

nenáročnost na vybavení. V neposlední řadě je kladným přínosem, hlavně nově vyvinutých 

systémů, také vysoká výrobní výtěžnost [3]. 

 

22..11..11  PPrriinncciipp  eelleekkttrroossttaattiicckkééhhoo  zzvvlláákkňňoovváánníí  

 Základní sestava nutná pro proces elektrostatického zvlákňování je zdroj napětí, 

zvlákňovací elektroda, pumpa, která dodává kontinuálně roztok polymeru, polymer a kolektor, 

kde se vytvořená vlákna zachytávají. Princip elektrostatického zvlákňování je založen na 

působení silného elektromagnetického pole na roztok polymeru. Napětí vytvořené mezi dvěma 

elektrodami poté působí na polymer, který se nachází na zvlákňovací elektrodě.  Působením 

vysokého napětí dochází k tvorbě elektrostatických sil, které vytahují polymer směrem ke 

kolektoru. V opačném směru působí povrchové napětí. Díky působení těchto sil dochází ke 
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změně povrchové struktury kapaliny a tvorbě Taylorových kuželů. Tento jev nastává při 

vyrovnání povrchového napětí roztoku polymeru a napětí na elektrodě. Pokud je povrchové 

napětí překonáno, z Taylorova kužele jsou emitovány vlákenné trysky. Ty jsou v blízkosti 

Taylorova kužele stabilní, s rostoucí vzdáleností ale podléhají ohybové nestabilitě. Na konci 

vlákenných trysek dochází k emisi polymerních kapek, ze kterých se prodloužením tvoří budoucí 

vlákna. Ohybová nestabilita způsobuje prodloužení letu vlákna emitovaného z trysky, takže díky 

tomuto jevu je doba od emise vlákna z elektrody po uložení na kolektor prodloužena a tím je 

usnadněno odpařování rozpouštědla či ochlazovaní polymeru. Na kolektor jsou pak ukládána 

vlákna suchá. Prodloužení letu a urychlení vlákna směrem ke kolektoru také způsobuje protažení 

a snížení průměru vláken [4, 5]. 

 

 

Obr. 1: Základní sestava pro elektrostatické zvlákňování. 1- zásobník na roztok polymeru, 2- nabitá 

zvlákňovací elektroda, 3- vlákenná tryska, 4- oblast ohybové nestability vlákna, 5- kolektor, 6- uzemnění 

kolektoru, 7- zdroj napětí. Převzato z [5]. 

 

Proces elektrostatického zvlákňování ústí ve vznik netkané textilie tvořené vlákny se 

submikrometrovým průměrem. Výhoda tohoto procesu tkví v jednoduchosti, poměrně vysoké 

výtěžnosti a v tom, že zvlákňování probíhá za atmosférického tlaku a pokojové teploty. 
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22..11..22  FFaakkttoorryy  oovvlliivvňňuujjííccíí  pprroocceess  eelleekkttrroossttaattiicckkééhhoo  zzvvlláákkňňoovváánníí  

 Elektrostatické zvlákňování je proces, který je založen na vzniku stabilních vlákenných 

trysek. Kromě základních parametrů, jako je povrchové napětí roztoku a elektrostatické síly je 

značně závislé na řadě souvisejících proměnných. Jsou to vlastnosti ovlivňující elektrické pole, 

chování polymeru a vnější podmínky. 

Jedním ze základních parametrů je aplikované napětí. Obecně se pohybuje kolem 5 až 50 kV. 

Napětí na elektrodě musí být takové, aby docházelo k překonání povrchového napětí polymeru 

a vytvářela se tak vlákna. Zároveň ale nesmí být moc vysoké, neboť poté nedochází ke vzniku 

vláken, ale k tvorbě disperzních kapek, ze kterých se ve vysokém urychlení nevytvoří vlákno [6]. 

Aplikované napětí samozřejmě závisí na použitém polymeru, viskozitě a koncentraci, ale lze 

obecně říci, že se zvyšujícím se napětí vznikají vlákna s menším průměrem, zároveň se ale 

zvyšuje riziko tvorby nežádoucích nevlákenných struktur [6]. 

 

Dalším parametrem je vzdálenost kolektoru a elektrody. Vzdálenost ovlivňuje intenzitu 

působícího pole na roztok polymeru. Se zvětšující se vzdáleností klesá intenzita pole, což může 

mít vliv na tvorbu vlákenných trysek. Kratší vzdálenost může zase způsobovat nedostatečné 

prodloužení letu vláken a zmenšenou míru odpaření rozpouštědla. Tím dochází k ukládání 

mokrých vláken na kolektor a degradaci vzorku. Toto je kvantifikace pouze pracovní vzdálenosti 

mezi kolektorem a elektrodou, která však nemá stejný vliv na délku letu vlákna. I při krátké 

pracovní vzdálenosti může být, díky ohybové nestabilitě vlákna, délka letu delší. Vzdálenost 

elektrody a kolektoru má vliv na formaci vláken, nikoli však výrazný vliv na jejich morfologii [7, 

8]. 

 

Dále jsou zde kritéria, která ovlivňují chování polymerů, jsou to koncentrace roztoku, 

molekulová hmotnost polymeru a těkavost rozpouštědla. Všechna tato kritéria ovlivňují 

schopnost tvořit vlákenné trysky a dále také následnou tloušťku vláken. Opět zde velmi obecně 

platí, že čím vyšší koncentrace a molekulová hmotnost polymeru, tím vyšší průměr mají 

následná vlákna. Zjištěno bylo při experimentech s proměnnými parametry, že koncentrace 

roztoku má na výslednou morfologii vláken největší vliv [8, 9]. Zároveň pro vznik procesu 
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elektrostatického zvlákňování platí, že čím vyšší viskozita, tím je nutné aplikovat vyšší napětí na 

zvlákňovací elektrodě. 

 

Posledními a neméně důležitými kritérii jsou environmentální podmínky – vlhkost vzduchu a 

okolní teplota. Teplota má dva zásadní vlivy na formaci vláken. Prvním je fakt, že při zvýšené 

teplotě dochází k rychlejší evaporaci rozpouštědla a zaschnutí vlákna trvá kratší dobu, snížená 

teplota má efekt opačný, tudíž vlákno je elektrostatickými silami natahováno déle, což vede ke 

snížení průměru vlákna. Druhým, efektem je viskozita polymeru. Se stoupající teplotou se 

snižuje viskozita roztoku díky pohybu molekul. Oba efekty mají za následek tvorbu vláken 

s menším průměrem [10]. Vlhkost vzduchu ovlivňuje schopnost rozpouštědla se odpařovat, což 

má vliv na morfologii vláken. Při vysoké vlhkosti vzduchu dochází ke zvýšení tenze par a tím 

k pomalejšímu odpařování rozpouštědla a ukládáním mokrých vláken na kolektor. To způsobuje 

tvorbu nevlákenných artefaktů na vznikajícím nosiči. Dále byla pozorována tvorba méně 

hladkých a aberantních vláken při zvýšené vlhkosti vzduchu [11]. Vliv relativní vlhkosti však závisí 

na typu polymeru a použitém rozpouštědle. 

 

22..11..33  EElleekkttrrooddyy  

 Obecně je sestava na zvlákňování složena z elektrody, na kterou se přivádí polymerní 

roztok a z kolektoru. Během vývoje tohoto procesu bylo vytvořeno několik typů zvlákňovacích 

elektrod, které měly hlavně zvýšit produktivitu. 

  

Kapilární elektrostatické zvlákňování 

 Je to nejzákladnější sestava pro proces zvlákňování. Roztok polymeru je dodáván pomocí 

stříkačky do duté kapiláry a na špičce se následně tvoří kapička polymeru, na kterou působí pole 

o velké intenzitě, neboť se soustřeďuje na malou plochu. Z této kapky je poté tvořen Taylorův 

kužel a z něho vytažena vlákenná tryska [12]. Nevýhodou této elektrody je velmi malá výtěžnost. 

Byly vyvinuty systémy paralelních kapilárních elektrod, které měly produkci vláken zvýšit, ale 

mezi tryskami vznikaly deformace elektrického pole, což vedlo ke srážení vznikajících vláken a 

tvorbě nežádoucích agregátů [13]. 
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Zvlákňování z hladiny 

 Zvlákňování z hladiny v mnoha ohledech pomalu vytlačuje klasické kapilární zvlákňování, 

neboť má mnohem větší produktivitu. Vlákna se sama organizují z volné hladiny, vytvářejí více 

Taylorových kuželů a produkují tedy více vláken. O tento jev se zajímali Yarin a Zussmann, kteří 

použili ferromagnetickou suspenzi pod roztok polymeru a umístili pod tyto vrstvy magnet. Toto 

uspořádání vypomohlo vytvořit více Taylorových kuželů a tak zvýšit výtěžnost [14]. Nakonec 

však bylo objeveno, že vlákna se dokáží organizovat i bez pomoci magnetismu z volné hladiny. 

Principem organizace trysek z hladiny je vytvoření elektrohydrodynamické stacionární vlny. 

V jednom okamžiku dochází ke vzniku maxim a minim výslednice elektrostatických sil a 

povrchového napětí. To vede k tvorbě právě onoho vlnění, vzniku většího množství Taylorových 

kuželů a vyšší výtěžnosti. Výhodou tohoto systému v porovnání s paralelními kapilárními 

elektrodami je to, že při změně elektrického pole dochází k fyzikálně podmíněné reorganizaci 

rozložení vlákenných trysek a znovuustavení optimální distribuce. Nejjednodušším zařízením je 

plochá tyčová elektroda, na kterou je nanášen roztok [15]. 

 

Obr. 2: Samoorganizace trysek z volné hladiny. Převzato z [5]. 

 

Jev samoorganizace vlákenných trysek z volné hladiny vedl k vytvoření velmi významného 

systému Nanospider ™, který byl vyvinut na Technické Univerzitě v Liberci. Princip je založen na 

válcové elektrodě, která pomalu rotuje v nádrži s polymerem, a tak je elektroda neustále 

pokrytá tenkou vrstvou polymeru. Následně se z této vrstvy tvoří mnoho vlákenných trysek. 

Tento systém, ačkoli úspěšný výtěžností má ale některé limitace, jako například přístupnost 
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vzduchu k polymeru, což vede k těkání rozpouštědel, zahušťování roztoku a tím i tvorbu 

silnějších vláken. Systém Nanospider ™ proto prošel dalším vývojem a byl vytvořen novější, který 

využívá struny jako zvlákňovací elektrody. Polymer je nanášen kontinuálně pomocí pohybujícího 

se zásobníku s roztokem, zamezuje se tedy zasychání na elektrodě. Na struně se také 

koncentruje pole s velkou intenzitou a dochází k masivní produkci nanovláken. 

 

 

Obr. 3: Systém zvlákňování z hladiny, Nanospider ™. Převzato z [16], strunová elektroda systému 

Nanospider™ druhé generace 

 

Koaxiální zvlákňování 

 Koaxiální zvlákňování je speciálním systémem výroby bikomponentních vláken typu 

jádro/plášť. Vlákno lze vytvořit ze dvou různých polymerů, přičemž je esenciální, aby vnější 

polymer byl dobře zvláknitelný pomocí elektrostatického zvlákňování, vnitřní složka může být i 

za normálních okolností nezvláknitelná. Princip je v tom, že pomocí plášťového polymeru a 

působením elektrostatických sil, bude jádrová složka vynesena na kolektor spolu s pláštěm. Co 

se týče zařízení, jedná se o upravenou kapilární elektrodu, kdy jedna je uvnitř druhé [17]. 

Takováto vlákna mají hlavní uplatnění v systémech řízeného dodávání léčiv, jelikož tato metoda 

umožňuje inkorporaci různých látek do polymeru, aniž by byla narušena jejich biologická 

aktivita. Následně plášťový polymer zpomaluje či jinak modifikuje uvolňování daných látek, 

které jsou uzavřené ve vnitřním polymeru [18, 19]. Samozřejmě zde přetrvává nevýhoda 

kapilárního zvlákňování a to je nízká výtěžnost. V současné době se proto vyvíjejí systémy 
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elektrod, jejichž principem je přeplavování dvou polymerů na větší ploše. V podstatě jde tedy o 

zvlákňování z hladiny, což vede ke zvýšení výtěžnosti. 

 

22..11..44  KKoolleekkttoorryy  

 Kolektory slouží k depozici vznikajících vláken. Bývají vytvořené většinou z kovu a mohou 

být buď opačně nabité než zvlákňovací elektroda, nebo jsou uzemněné. Dále se dělí na statické 

a dynamické. Na statické kolektory se vlákna ukládají náhodně, použitím dynamických 

kolektorů, povětšinou ve tvaru rotujícího válce, lze vlákna orientovat. Míra orientace vláken 

závisí na rychlosti rotace kolektoru [20]. Ukázalo se, že na orientovaných vláknech jsou buňky 

schopny adherovat ve směru orientace a takováto vlákna mají mnohem větší pevnost v tahu, 

která se zvyšuje až třikrát [21]. Na takto orientovaná vlákna také adherují  lépe buňky, které 

sledují tuto orientaci. Toto zjištění je významné například z hlediska tvorby cévních náhrad, 

neboť orientací vláken a následnou adhezí buněk hladké svaloviny ve směru těchto vláken lze 

zvýšit mechanickou sílu vytvořeného konstruktu a lze dosáhnout větší kompaktnosti buněčné 

vrstvy [22]. Dále také bylo zjištěno, že i nervové buňky adherují ve zvýšené míře na orientovaná 

vlákna a mají i charakteristickou buněčnou morfologii než na vláknech náhodně uložených, což 

je velmi žádoucí jev při reparaci nervových vláken [21, 23]. 

 

 

Obr. 4: Orientovaná vlákna vytvořená pomocí elektrostatického zvlákňování. Měrka je 5 µm. Převzato z 

[23] a upraveno. 
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Obr. 5: Porovnání morfologie adherovaných buněk hladké svaloviny na orientovaných vláknech (a) a 

plastiku (c). Převzato z [22] a upraveno. 

 

22..11..55  PPoollyymmeerryy  

 Pro elektrostatické zvlákňování je vhodné široké množství polymerů. V biomedicíně se 

používají látky netoxické, biokompatibilní a jedním z hlavních parametrů je také degradabilita 

vláken. Podařilo se již zvláknit více jak 200 polymerů, přírodních i syntetických. Přírodní 

polymery se často používají do směsi se syntetickými, aby se vhodně zkombinovaly vlastnosti 

obou. Mezi největší výhodu přírodních polymerů je napodobení přirozeného prostředí 

extracelulární matrix (ECM), syntetické zase dodávají požadované mechanické vlastnosti.  

Jedním z parametrů, který rozhoduje o výběru polymeru pro určitý typ aplikace je doba 

degradace. Pro náhrady tkáně jsou častěji využívány polymery s delší dobou degradace, řízené 

dodávání léčiv naopak využívá rychlejší degradace [1, 3]. 

 

Příklady polymerů využívaných v tkáňovém inženýrství [1] 

 Přírodní polymery    Syntetické polymery 

 Chitosan     Polyvinylalkohol (PVA) 

 Hedvábí (Silk fibroin)    Poly- ε- caprolactone (PCL) 

 Želatina     Poly –L- lactid acid (PLLA) 

 Kyselina hyaluronová    Polyuretan (PU) 

 Kolagen     Polyetylenglycol (PEG) 
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22..11..55..11  PPoollyyvviinnyyllaallkkoohhooll  

 Polyvinylalkohol je hydrofilní, degradabilní, biokompatibilní a netoxický polymer. Je 

hojně využíván v různých technických odvětvích, ale i v biotechnologiích a biomedicíně, jelikož 

má výborné fyzikální vlastnosti, jako je elasticita a mechanická pevnost. Je také snadno 

zvláknitelný z roztoku pomocí elektrostatického zvlákňování [24]. Jeho chemická struktura (Obr. 

4) je typická volnými hydroxylovými skupinami. Tyto skupiny zajišťují snadnou rozpustnost ve 

vodě, což je žádoucí pro přípravu tohoto polymeru k testům, ať už se jedná o elektrostatické 

zvlákňování, nebo jiné použití, kde díky tomu odpadá manipulace s organickými rozpouštědly. 

Volné hydroxylové skupiny mají další výhodu v tom, že jsou přístupné různým chemickým 

modifikacím [25-27]. Na druhou stranu je přílišná hydrofilita nežádoucí pro interakci s buňkami. 

Kvůli své nasákavosti se PVA používá hlavně ve formě hydrogelů, nebo se míchá s jinými 

polymery a různorodými aditivy. Rozpustnost ve vodě je ale limitující pro použití v tkáňovém 

inženýrství. Využívá se proto různých síťovacích technik pro omezení této rozpustnosti. 

 

  

Obr. 6: Chemická struktura PVA. Převzato z [3]. 

 

Jako síťovací činidla se používají nejčastěji dialdehydy, jako jsou glutaraldehyd a glyoxal [28, 29]. 

Síťování spočívá v reakci hydroxylových skupin PVA s aldehydovými skupinami a dochází tak 

k formování acetalových vazeb, které již netvoří vodíkové můstky s vodou a tím je omezena 

rozpustnost ve vodě. Množství vyvázaných hydroxylových vazeb PVA závisí na množství 

použitého síťovacího činidla [29]. 
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Nicméně i po zesíťování PVA není povrch tohoto polymeru úplně vhodný pro interakce 

s buňkami. Tyto jevy jsou dobře popsány v několika studiích.  

Ve studii pro využití PVA pro účely regenerace nervových vláken se diskutovala možnost 

proliferace nervových buněk na vlákna připravená elektrostatickým zvlákňováním z čistého PVA 

a směsi PVA/chitosan. Degradace vzorku, i přes síťovací proces, byla pomalejší u PVA/chitosan 

blendu. Stejně tak MTT test viability nervových buněk byl vyšší u směsi těchto dvou polymerů. 

Jedním z faktorů může být nahrazení hydroxylových skupin aminovými na povrchu směsi a také 

nižším obsahem vody v nasáklém vzorku [28].  

V další studii bylo využito směsi dvou polymerů, PVA a polyhydroxybutyrát (PHB). Jelikož PHB je 

vysoce krystalinní a křehké, bylo smícháno s PVA, které má požadované mechanické vlastnosti 

na terapeutické použití. Tato směs byla následně zvlákněna pomocí elektrostatického 

zvlákňování.  Na vzorcích byly prováděny testy s fibroblasty a lidskými keratinocyty. Experimenty 

prokázaly vyšší degradaci vzorku se zvyšujícím se obsahem PVA. Přítomnost mírně hydrofobního 

PHB mělo na adhezi obou typů buněk pozitivní vliv. Zajímavým zjištěním bylo, že adheze 

fibroblastů se snižovala se zvyšujícím se obsahem PVA, tento efekt ale nenastal u keratinocytů. 

Toto zjištění vede k diskuzi v použití dvouvrstevného konstruktu, který na jedné straně je 

atraktantem pro fibroblasty, ve druhé vrstvě však tuto adhezi mírně suprimuje a umožňuje tak 

uchycení keratinocytů. To by vedlo k vytvoření dvou vrstev buněk, stejně jako u nativní kůže  

[30]. 

 

PVA a dodávání léčiv 

 Rozpustnost PVA ve vodě je naopak využívána v cíleném dodávání bioaktivních látek. Do 

polymeru je možné uzavřít hydrofilní látku a po vystavení rozpouštědlu tuto látku uvolňovat. 

Polymerní filmy, vytvořené z PVA a polyetylenglykolu (PEG) byly schopné uvolňovat aktivní látku 

DS – SILY (dermatan sulfát s kovalentně navázaným kolagen vázajícím peptidem), která maskuje 

odhalený kolagen ve stěnách cévy a tím se snižuje aktivace krevních destiček a vznik stenózních 

míst. V tomto případě se ale jednalo o velmi rychlé uvolnění látky, v řádech minut [31]. Pro 

pomalejší uvolňování látek z nanovláken slouží systémy koaxiálních vláken, které umožňují 

uzavřít do jádra nejen aktivní látku, ale i lipozomy. Výhodou tohoto procesu je to, že jádro 
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vlákna lze připravit z polymeru, který je rozpustný ve vodě a je tak zachována biologická aktivita 

látky dovnitř uzavřené. Pokud je systém založen na inkorporaci lipozomů, zachovávají si v PVA 

svoji intaktnost. Obalový polymer zase zajistí případnou možnost adheze buněk na povrch, 

jelikož buňky adherují jen velmi omezeně na hydrofilní polymery [32]. 

 

PVA hydrogely 

 Nanovlákna připravená elektrostatickým zvlákňováním nicméně nejsou jediným 

aplikačním využitím polyvinylalkoholu v tkáňovém inženýrství. Pro svou nasákavost se tento 

polymer hojně využívá ve formě hydrogelů. Hydrogely se využívají hlavně v oblastech 

regenerace chrupavky a měkkých tkání, díky svým mechanickým vlastnostem, nebo i v případě 

léčby popálenin, kde je výhodou vysoká nasákavost tohoto materiálu [33]. 

PVA hydrogely, stejně jako nanovlákna vytvořená z tohoto materiálu, nejsou úplně vhodným 

prostředím pro růst buněk. Hydrogely testované k použití na chondrální defekty opět využívají 

směsí polymerů, jako například přidáním polyuretanu (PU). Při buněčných testech jsou, v tomto 

případě chondrocyty, opět viabilnější na polymerních směsích a také mají mnohem vyšší expresi 

glykosanamino glykanů, což je vysvětlováno efektem hydrofobních skupin PU přidaných 

k hydrofilnímu PVA [34].  

Stejný případ nastává i u hydrogelů s přídavkem chitosanu. Testovanými buňkami byly bovinní 

vaskulární endoteliální buňky a buňky hladké svaloviny. Obě skupiny měly vyšší viabilitu na 

vzorcích s přídavkem chitosanu. Tento fakt je dán tím, že chitosan zde funguje jako protein pro 

adhezi, který napomáhá vytvoření vazeb s buněčným materiálem [35]. Pro léčbu chondrálních 

defektů byl vytvořen porézní, semidegradbilní hydrogel z PVA a do polymeru byly inkorporovány 

degradabilní alginátové mikrosféry s inkorporovanýcm insulinem. Studie prokázala podobné 

mechanické vlastnosti, jako má nativní chrupavka. Dále bylo pozorováno, že chondrocyty byly 

schopné migrovat do pórů hydrogelu. Dále byl polymerní konstrukt schopen kontrolovaně 

uvolňovat insulin z alginátových mikrosfér a tím zlepšit migraci buněk [36]. 

 

Zde uvedených několik příkladových studií jasně demonstruje aplikační potenciál 

polyvinylalkoholu v tkáňovém inženýrství, povětšinou nikoli jako čistého polymeru, ale jako 
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doplňkového agens pro dodání požadovaných mechanických vlastností. Na vině je vysoká míra 

rozpustnosti, která se sice dá modifikovat různorodými síťovacími činidly, hlavním problémem 

zůstává vysoká hydrofilita polymeru. PVA je proto vhodným polymerem pro zkoumání různých 

chemických modifikací povrchu a vlivu těchto úprav na jeho vlastnosti. 

 

22..22  MMooddiiffiikkaaccee  nnaannoovvlláákkeennnnýýcchh  ppoovvrrcchhůů  

 Vlákna vytvořená elektrostatickým zvlákňováním mají spoustu požadovaných vlastností, 

pro adhezi a proliferaci buněk díky jejich podobnosti s ECM. Samotný polymer ale nemusí být 

vhodným substrátem pro růst buněk, ačkoli jinak má požadované mechanické vlastnosti. Proto 

jsou vyvíjeny různé úpravy povrchů zvlákněných polymerů. Tyto procesy poté umožňují 

modulovat mikroprostředí pro buňky a usnadňovat tak jejich adhezi, či jinak ovlivňovat jejich 

chování. V závislosti na požadavky na nosiče bylo vyvinuto hodně strategií úprav nanovláken. 

Základní jsou dva přístupy úpravy, prvním je modifikace povrchu již hotových vláken, druhým je 

modifikace polymeru před zvlákněním. Každá metoda má své výhody i nevýhody. Při modifikaci 

po vytvoření vláken může docházet k narušení jejich struktury, změnou polymeru před 

procesem se může ztížit či dokonce znemožnit následné elektrostatické zvlákňování.  

 

Co-electrospinning 

 Jak bylo popsáno v kapitole o polyvinylalkoholu, nanovlákenné povrchy lze modifikovat 

ještě před zvlákněním, a to přidáním jiného, nejčastěji přírodního polymeru, jako je chitosan, 

kolagen a kyselina hyaluronová, který tak vytvoří místa pro buněčnou adhezi. Tato směs 

polymerů se poté nazývá „blend“ a následně se zvlákňuje klasickým elektrostatickým 

zvlákňováním. Stejného postupu vytváření blendu se využívá i v případě dalších polymerů, nejen 

PVA, ale třeba i dalšího z hojně používaných syntetických polymerů, jako je PCL. PCL má dobré 

vlastnosti v testech biokompatibility, buňky na takováto vlákna adherují poměrně dobře [1]. 

Jednou z limitací je dlouhá doba degradace. Proto se zkoumá vliv jiných polymerů, v tomto 

případě polyvinyyrrolidu (PVP) na dobu degradace vláken a vliv na buněčnou proliferaci. Blend 

těchto polymerů prokázal zkrácenou dobu degradace vláken právě díky ve vodě rozpustnému 

PVP, navíc se zvýšila i adheze kmenových buněk z tukové tkáně [37]. Dalším přístupem 
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v modifikaci povrchů je přidání aktivních látek, nejen polymerů, do směsi před zvlákněním. 

Například PLLA, hojně využívaný polymer v tkáňovém inženýrství, se smíchá s hydroxyapatitem. 

Po zvláknění krystaly hydroxyapatitu nezůstaly uzavřené ve vláknech, ale naopak byly 

exponované na povrchu, což vedlo ke zvýšení povrchové energie vláken. Vlákna 

s hydroxyapatitem byla navíc schopná udržet strukturální integritu ve vodním prostředí déle, 

než vlákna z PLLA [38]. Dalším případem zvlákňování směsi polymerů je smíchání PCL a želatiny 

s přidáním hydroxyapatitu. Takováto vlákna zvyšují adhezi a proliferaci osteoblastů, navíc se 

přidáním těchto složek zlepšují mechanické vlastnosti nanovláken [39]. Blendování vláken je 

jednoduchá úprava nosičů, jediné, co je nutné zohlednit před zvlákněním je vzájemná 

mísitelnost polymerů. 

 

Modifikace depozicí aktivních látek na povrch vláken 

 Nanovlákenné materiály mají potenciál v adsorpci látek na povrch nosiče díky poměru 

objem/povrch. Umožňují tak navázání mnohem většího objemu látek, v poměru ke své 

hmotnosti, než jakýkoli jiný nosič. Pokud se jedná o prostou nekovalentní adhezi, je látka 

uvolňována okamžitě a specificky na požadované místo. Takovéto kontrolované dodání léčiv 

může být využito například v podání antibiotik na pooperační místo a je tak zabráněno případné 

bakteriální infekci [40, 41]. 

Vlákna se dají povrchově modifikovat i pomocí kovalentních interakcí. Kovalentní modifikace 

jsou samozřejmě žádoucí, neboť prostá adsorpce nemusí být ve všech případech vhodná. Vlákna 

s adherovanými motivy na povrchu mají velkou výhodu v tom, že jsou na povrchu okamžitě 

přístupny buňkám. Jednou z častých modifikací vlákenných povrchů je adheze RGD (Arg-Gly-

Asp) motivu na polymer. Tato sekvence aminokyselin je přítomná v proteinech ECM, jako jsou 

laminin, fibronektin, kolagen a vitronektin a velmi často zajišťuje adhezi mezi buněčnými 

integriny a ligandem. Kovalentní adhezí peptidového motivu se tak dosáhne vyšší proliferace 

buněk, jelikož je buňkám poskytnuta nejen nano strukturovaná mechanická podpora, ale i 

biochemický stimul [42, 43]. Další kovalentní modifikací již vzniklých nanovláken je chemická 

imobilizace molekul. Hojně je využívána imobilizace aktivní molekuly přes linker polyetylenglykol 

(PEG). Tento linker díky své hydrofilitě je tak přístupný buněčným integrinům a není stericky 
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bráněn okolními vlákny. Takto se dá navázat velké množství aktivních látek, jako například 

růstový faktor epidermal growth factor (EGF). Tento faktor, navázaný na PCL pomocí PEG linkeru 

byl schopný zvýšit adhezi keratinocytů a zabránit jejich diferenciaci a tím formaci jizev. Tím se 

urychlí proces hojení například diabetických vředů [44]. 

 

Jednou z úprav již hotových vláken je modifikace povrchu nanovláken pomocí plazmatu. Této 

metodě jsem se věnovala ve své experimentální práci, proto jí bude věnovaná samostatná 

kapitola. 

 

22..33  PPllaazzmmaa  

 Plazma je čtvrté skupenství hmoty. Je to chemicky aktivní plyn obsahující reaktivní i 

neutrální částice – elektrony, protony, iontové radikály, atomy a molekuly. Ačkoli obsahuje 

nabité částice, součet nábojů je v konečném výsledku roven nule. Přítomnost volných elektronů 

zapříčiňuje elektrickou vodivost plazmatu [45]. 

Vytvořit plazma v umělých podmínkách lze typicky excitováním plynů do vysokoenergetických 

stavů. Plazma je vysoce reaktivní chemické prostředí, ve kterém je vysoká hustota ionizovaných 

a excitovaných částic může změnit povrchové vlastnosti, třeba i inertních povrchů. 

Pro produkci plazmatu je nutné reorganizovat strukturu atomů a molekul a vytvořit tak reaktivní 

částice. Pokud atom nebo molekula dostane dostatek energie z vnějšího excitačního zdroje, 

dochází k ionizaci a následným kolizím. Schéma reakce způsobené kolizí elektronu je 

následovné: 

M + e- � M+ + 2e- 

 

Při výrobě plazmatu je nutné neustále dodávat energii, aby byl udržen ionizační stav, neboť 

ionty a radikály mají tendence rekombinovat. Tato energie je dodávána externím zdrojem, 

kterým může být elektrický, chemický, termální nebo nukleární zdroj [45]. 
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22..33..11  DDěělleenníí  ppllaazzmmaattuu  

 V závislosti na použitém zdroji energie a množství transferované energie do plazmatu se 

mění jeho vlastnosti v elektronové hustotě a teplotě. Těmito dvěma parametry lze tedy plazma 

rozdělit na horké (LTE) a studené (non – LTE). Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma typy je v energii 

a v teplotě částic. U horkého plazmatu probíhají takzvané elastické kolize částic, kdy elektron, 

indukující vznik reaktivní částice, spotřebovává svoji energii na ohřev iontu. Energie těchto částic 

je tak mnohem vyšší, než u studeného plazmatu. U studeného plazmatu naopak elektrony 

způsobují inelastické kolize, které indukují vznik reaktantů, ale elektrony si svou energii 

zachovají a nespotřebuje se na ohřev částic. Zde se elektrony pohybují velmi rychle, zatímco 

ionty jsou téměř statické. Studené plazma má na rozdíl od horkého nižší elektronovou denzitu. 

Poměr mezi elastickými a inelastickými kolizemi je mimo jiné dán i tlakem [45]. K modifikacím 

polymerních povrchů se tedy převážně využívá studené plazma, jelikož polymery nejsou 

schopné snést extrémně vysoké teploty a při úpravě pomocí studeného plazmatu teplota 

nepřekračuje 100 °C. 

Plazma se dále dělí podle použitého plynu. Nejčastěji používané plyny, pokud uvažujeme obory, 

jako jsou biomedicína a tkáňové inženýrství, jsou hlavně kyslík [46], argon, dusík [47] a vzduch 

[48]. Pro úpravu většiny povrchů plazmatem je hlavní důvod této úpravy změna povrchové 

energie. Nejčastěji se jedná o snížení povrchové energie substrátu, tedy dosažení vyšší 

hydrofility. 

 

22..33..22  VVyyuužžiittíí  ppllaazzmmaattuu  

 Aplikace použití plazmatu jsou taktéž velmi široké, od sterilizace, depozice, síťování, 

leptání povrchu, implantace a celkové modifikace chemie substrátu [45]. 
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Obr. 7: Modifikace povrchu pomocí plazmatu. Zdroj: Plasma applications [on-line], www.astp.com, [cit. 
03.07.2013], dostupné z www: 
http://www.astp.com/wpcontent/uploads/2009/12/plasmasurfacemod.jpg 

 
 
Leptání plazmatem 

 Leptání povrchů je způsobeno kolizemi reaktivních částic plazmatu, jelikož svou energii 

předávají substrátu. Pokud jsou expoziční časy dlouhé, nebo jsou nastaveny extrémnější 

podmínky modifikace, některé povrchové atomy mohou být ze vzorku vyraženy a tím se 

započne degradace vzorku. Míra degradace je závislá na použitém plynu a typu zdroje plazmatu 

(radiofrekvenční, dielectric barrier discharge). Následnou rychlost biodegradace polymeru 

ovlivňuje i to, že se po působení plazmatu stává hydrofilnější [49]. Leptání pomocí plazmatu lze 

použít například pro vzorování polymerních filmů. Studie naznačuje, že vyleptání vzoru na PEG 

film a následné přiložení masky z akrylové kyseliny nejenže zahladí vyleptaná místa, ale následně 

nasazené endoteliální buňky primárně adherují na povrch akrylové kyseliny a vyhýbají se adhezi 

na PEG [50]. Leptání polymerních povrchů se ale děje simultánně i při úpravě smáčivosti 

povrchu polymeru, jak je ukázáno zde [51]. Po plazmatické úpravě PCL vláken byla snížena jejich 

hydrofobnost, zvýšila se primární adheze fibroblastů, ale u plazmaticky upravených vláken se 

snížila mechanická pevnost právě kvůli leptání povrchu. 
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Sterilizace 

 Použití plazmatu jako sterilizačního agens má některé výhody v porovnání s konvenčními 

technologiemi v tom, že odstraňuje mrtvé bakterie a viry z povrchu substrátu. Navíc lze tuto 

metodu použít ke sterilizaci polymerních substrátů, které jsou termosenzitivní. Bylo prokázáno 

několika studiemi, že studené plazma je schopné odstranit bakterie, jejich endospory, 

kvasinkové patogeny, dokonce působí i fungicidně [52, 53]. Sterilizace totiž neprobíhá 

působením tepla na mikroorganismy, ale leptáním buněčných membrán patogenů pomocí 

plazmatem aktivovaných radikálů [54]. Jako vedlejší efekt použití plazmatu je ale změna 

povrchových vlastností sterilizovaného polymeru, což bylo dokázáno u použití SF6 plazmatu na 

biomedicínské materiály, jako PET, PVC a PE [55]. SF6 plazma je schopné odstranit veškeré 

mikroorganismy do tří minut působení při nejnižším možném výkonu. Vedlejším efektem ale 

bylo leptání povrchu a zvýšení hydrofobnosti substrátů, které se ukázaly být permanentní.  

  

Povrchová funkcionalizace 

 Funkcionalizace povrchu zahrnuje depozici nových funkčních skupin nebo atomů na 

povrch polymeru. Je to ekonomický a efektivní proces materiálové úpravy. Proces začíná být 

stále oblíbenější v odvětví biomedicíny, jelikož pomocí plazmatu se dají upravovat vlastnosti 

jako nasákavost, tvrdost, chemická inertnost, biokompatibilita a další fyzikální vlastnosti nejen 

polymerních povrchů [56]. Výhod má tato metoda nespočet. Plazmatická modifikace se děje bez 

úpravy zásadních vlastností polymerních povrchů, protože typicky je hloubka modifikace jen 

několik angströmů. Excitované částice v plynném plazmatu jsou schopny modifikovat veškeré 

povrchy bez ohledu na strukturu nebo chemickou reaktivitu. Použitím určitého plynu lze tedy na 

povrchy deponovat různé chemické skupiny. Použití plazmatu je velmi výhodné v porovnání 

s konvenčními chemickými úpravami povrchů, neboť se dá vyhnout problémům vyplývajícím 

z tzv. mokrých chemických metod a to jsou reziduální obsah solventů a nasákavost substrátu. 

Nevýhodou je nepřenosnost procesu mezi různými zařízeními. Typicky je proces optimalizován 

jen na jedno konkrétní zařízení. Navíc je modifikace komplexním procesem, tudíž nelze dopředu 

odhadnout množství depozice funkčních skupin na povrch [57]. 
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Modifikace studeným plazmatem se úspěšně používá na změnu povrchových vlastností různých 

materiálů, jako je například polylaktidová kyselina (PLA), kde se upravoval povrch pomocí 

různých plynů a to vzduchu, helia a argonu. Byl sledován vliv plynu na změnu povrchové energie 

a buněčné viability. Bylo změřeno, že tyto plyny jsou schopné redukovat kontaktní úhel a 

zvyšovat tak nasákavost polymerního filmu díky depozici kyslíkových funkčních skupin na 

polymer. Množství kyslíku na upraveném povrchu se neměnilo v závislosti na použitém plynu, 

tudíž ani výsledky buněčných testů nevykázaly výrazné změny mezi použitým plynem. Buněčné 

testy pak prokázaly zvýšenou viabilitu a lepší morfologii buněk na polymeru po ošetření 

plazmatem, ačkoli tato úprava neměla vliv na proliferaci [58]. Dalším příkladem snižování 

kontaktního úhlu byla úprava polystyrenových (PS) a polymetylmetakrylátových (PMMA) filmů, 

kde se využívalo plazma vytvořené dielectric barier discharge (DBD) technologií při 

atmosférickém tlaku. Výsledkem působení bylo rapidní snížení hydrofobnosti, ačkoli u obou 

polymerů z jiného důvodu. U PS byla změna způsobena chemickou změnou povrchových skupin, 

zatímco u PMMA se ukázalo, že byla změněna topografie polymeru. Buněčné testy prokázaly 

mírně vyšší adhezi fibroblastů na polymery s plazmatickou úpravou [59]. Změna smáčivosti 

polymerů působením plazmatu však nemusí být jediná úprava. Využívá se kombinací metod 

povrchových úprav, jako je graftování nebo chemická imobilizace. Bylo dokázáno, že po úpravě 

Ar plazmatem a následnému vystavení působení fibronectinu a BSA na polymer se zvýšila 

adheze těchto proteinů na upravený povrch [60]. Také se pozorovala změna mikrostruktury 

povrchu. Na upravený polymer poté více adherovaly buňky hladké svaloviny. Zde se také jednalo 

o snížení hydrofobicity povrchu a zároveň zvýšení biokompatibility polymeru graftováním 

esenciálních složek séra na povrch polymeru [60]. Změna povrchové energie je diskutována i u 

polymeru PCL. Ačkoli vykazuje poměrně dobré vlastnosti pro adhezi a proliferaci buněk i bez 

úprav, je často diskutována jeho hydrofobnost. Plazmatickou modifikací se dosahuje snížení 

povrchové energie. Na takovýto povrch poté adherují buňky ve zvýšené míře. V kombinaci 

s chemickou imobilizací molekul na povrch, v tomto případě lamininu, vykazuje PCL výborné 

výsledky v adhezi buněk v porovnání se samotnou chemickou imobilizací, nebo jen úpravou 

plazmatem [61]. 
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22..44  MMeezzeenncchhyymmáállnníí  kkmmeennoovvéé  bbuuňňkkyy  

 Zájem o mezenchymální kmenové buňky započal před více jak sto lety, kdy byla jejich 

přítomnost predikována. V sedmdesátých letech bylo demonstrováno, že kostní dřeň obsahuje 

heterogenní populaci adherentních buněk, které později dají vzniknout kosti a chrupavce [62]. 

Mezenchymální kmenové buňky poté byly charakterizovány jako stromální mononukleární 

multipotentní buňky, které se nacházejí v tkáních jako je například tuková tkáň, játra, slezina, 

krev a kostní dřeň, kdy kostní dřeň je jejich nejcharakterističtějším zdrojem [63]. Tyto buňky jsou 

schopny se replikovat v nediferencovaném stavu, dále upravením vnějších podmínek jsou 

schopny diferenciace do několika buněčných typů. MSCs se dají pro výzkumné účely izolovat ze 

všech uvedených tkání mezodermálního původu, kostní dřeň je v současnosti asi nejvyužívanější 

zdroj MSCs. Odběrem kostní dřeně se získá heterogenní směs buněk, ve které je obsah MSCs jen 

asi 0,01%. Buňky jsou ale schopné in vitro za vhodných kultivačních podmínek poměrně rychle 

proliferovat. MSCs mají velký potenciál v regenerativní medicíně právě díky schopnosti 

diferenciace a také pro jejich poměrně snadnou izolaci. Neméně důležitý je fakt, že tyto buňky 

se dají izolovat z tkání dospělých jedinců [63].  

 

22..44..11  PPoovvrrcchhoovvéé  mmaarrkkeerryy  

 Určit tento buněčný typ není úplně jednoduché, protože MSCs jsou velmi heterogenní 

skupina buněk. Nemají žádný vlastní specifický povrchový marker, který by je jednoznačně 

determinoval. Nicméně nejčastěji jsou charakterizovány pozitivními markery, jako jsou STRO-1 

(stromální povrchový antigen), CD29 (integrin β1), CD44 (receptor pro kyselinu hyaluronovou a 

další proteiny extracelulární matrix), CD71 (transferinový receptor), CD90 (thymový antigen), 

CD105 (endoglin) a CD106 (adhezivní protein cévních buněk- 1), naopak jim chybí exprese 

markerů, které jsou typické pro hematopoetické buňky (tzv. negativní markery), jako jsou CD14 

(povrchový antigen monocytů), CD34 (antigen hematopoetických kmenových buněk) a CD45 

(povrchový antigen leukocytů). Výčet těchto povrchových antigenů však není univerzální, liší se 

nejen druhově, ale záleží také na tkáni, ze které jsou buňky izolovány. Například již zmíněný 

antigen CD34 se nevyskytuje u člověka, ale je exprimován v myších buňkách. [64, 65] 
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22..44..22  DDiiffeerreenncciiaaččnníí  ppootteenncciiááll  MMSSCCss  

 MSCs jsou schopné diferencovat do linií mezodermálních tkání jako je kost, chrupavka, 

šlacha, tuková tkáň a svaly [63], jsou však schopné tvořit i buňky podobné neuronům (neuron-

like cells) [66]. Diferenciace je možná přidáním in vitro diferenciačních faktorů do kultivačního 

media, pro každý typ buněk existuje jiný soubor těchto faktorů [67]. MSCs jsou také schopné 

diferencovat in vivo kontaktem s již diferencovanými tkáňovými buňkami prostřednictvím 

mezibuněčných kontaktů a parakrinních faktorů. MSCs jsou velmi dobrým zdrojem pro 

potencionální terapeutické využití. Jejich nespornou výhodou je imunologická naivita, tudíž při 

alogenní transplantaci není nutná imunosuprese [68]. Ačkoli mají MSCs izolované z různých 

tkání stejný fenotyp a podobný diferenciační potenciál, studie na RNA a proteinové úrovni 

ukazují, že existují rozdíly mezi MSCs získaných z různých tkání, si nesou na molekulární úrovni 

značku, která určuje tkáň, ze které byly MSCs izolovány [69, 70]. Tento molekulární otisk poté 

ústí v tendence buněk diferencovat do tkání, z nichž byly izolovány [71]. Proto je dobré zvážit 

zdroj MSCs před potencionálním terapeutickým použitím. 

 

 

Obr. 7: Diferenciační potenciál mezenchymálních kmenových buněk. Převzato z [72]. 
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Ve studiích se nejčastěji využívají MSCs izolované z kostní dřeně jako potencionální reparační 

systém pro kost a chrupavku. Nicméně se zkoumá vliv na opravu poškození ischemií po infarktu 

myokardu. 

 

Osteogenní diferenciace 

 Diferenciace do osteocytů je in vitro nejčastěji navozována pomocí přidání 

dexamethasonu, β-glycerolfosfátu a fosfátu kyseliny askorbové do média [67, 73]. Dále na 

podporu diferenciace lze přidat i retinovou kyselinu a vitamin D3 [74]. Osteogenní diferenciace 

se dá rozdělit do tří fází. První fáze v rámci jednoho až čtyř dnů je charakteristická zvýšením 

počtu buněk a žádnou nebo nízkou akumulací mineralizované ECM. To je následováno počáteční 

diferenciací mezi pátým a čtrnáctým dnem, buňky přestávají dělit, začínají nabírat kubický tvar 

typický pro osteoblasty. Navíc se začínají objevovat markery rané diferenciace, proteinové 

exprese alkalické fosfatázy a kolagenu I. Mineralizace ECM nastává kolem 16 dne v kultuře [75]. 

Po iniciační fázi úroveň exprese fosfatázy klesá a nastává poslední fáze diferenciace, která je 

typická vysokou expresí osteokalcinu a osteoponinu [74]. Pro osteogenní diferenciaci je taktéž 

typická akumulace buněk do agregátů [63]. Pro reparaci se v tkáňovém inženýrství často využívá 

pórovitých 3D konstruktů, napodobující nativní strukturu kosti. MSCs jsou dle výzkumů schopné 

vmigrovat do pěny, míra této migrace poté závisí na velikosti pórů. Dále pomocí inkorporace 

fosfátů, které jsou typické pro kost (v tomto případě je to β-trikalcium fosfát), MSCs nejen že 

vykazují po několika hodinách lepší adhezi, ale po 14 dnech v kultuře mají zvýšenou aktivitu 

alkalické fosfatázy a zvyšuje se i obsah osteokalcinu, což indukuje osteogenní diferenciaci [76].  

 

Chondrogenní diferenciace 

 Pro chondrogenní diferenciaci buněk je zásadní poskytnout buňkám co největší kontakt, 

nejlépe je nasadit v mikropeletě, jelikož pro chondrocyty jsou nezbytné mezibuněčné kontakty 

(zejména N-kadheriny).[63] Pro navození diferenciace se in vitro používají růstové faktory 

z rodiny TGF β, jako jsou  TGF- β1 a TGF-β3. Během diferenciace buňky podléhají změně 

fenotypu, z tvaru podobnému fibroblastům na protáhlý, oválný, a produkují mnoho 



28 
 

extracelulární hmoty zahrnující kolagen a glykosanaminoglykany. Typickým markerem je 

produkce kolagenu II a agrekanu [63].  

 

Diferenciace do kardiomyocytů 

 Je známo, že diferenciace do linie kardiocytů je nejčastěji indukována pomocí 5- 

azacitidinu (5 – AZA), který se úspěšně používá v protokolech [77, 78]. Pro transplanatce a 

použití v humánní medicíně má ale jisté limitace, jelikož je tato látka potencionální inhibitor 

DNA metyltransferáz. Je dokázáno, že inkorporace 5- AZA způsobuje rozsáhlé demetylace 

v genomu a inhibuje buněčné metyltransferázy. Proto může způsobit nestabilitu chromatinu a 

jeho organizaci v genomu, čímž se tkáň stává nevhodnou pro následnou transplantaci [79]. 

Proto se hledají nové cesty pro diferenciaci do kardiomyogenní linie. Bylo zjištěno, že růstový 

faktor TGF-β1 je schopný indukovat diferenciaci lidských MSCs do kardiomyocytů, což je jasné 

na úrovni jak RNA, tak proteinů typických pro tento buněčný typ, jako jsou lehký řetězec 

myosinu-2a a myosinu-2v, connexin-43 a cardiac troponin T. V porovnání s konvenční metodou 

diferenciace pomocí 5 – AZA má indukce diferenciace pomocí TGF-β trochu menší výtěžnost, ale 

i tak je to slibný induktor pro kardiomyogenní diferenciaci. Transplantace takto diferencovaných 

buněk je slibným terapeutickým použitím do oblasti poškození srdce ischemií po infarktu 

myokardu [67]. 

 

MSCs diferenciace do keratinocytů 

 Diferenciace MSCs do keratinocytů je poměrně nestandardní postup, jelikož dermis není 

mezenchymálního původu. Nicméně MSCs jsou schopny diferencovat do keratinocytů díky 

přímému kontaktu v in vitro kultuře, kdy bylo zjištěno, že MSCs exprimují mRNA a proteiny 

typické pro keratinocyty [80]. Co se týče léčby kožních defektů, jsou MSCs užitečné nejen v tom, 

že jsou schopny diferencovat do keratinocytů, ale pomocí chemokinů a solubilních faktorů 

stimulují okolní buňky k migraci do místa poškození a tak nepřímo ovlivňují hojení [81]. 

 

 Jak již bylo popsáno výše, nejen přidáváním externích růstových faktorů do média lze 

diferencovat MSCs. Ball et al. demonstroval různé diferenciační stupně mezenchymálních 
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kmenových buněk v závislosti na přítomnosti okolních typů buněk a jejich přímém či nepřímém 

kontaktu s MSCs. Pokusy byly prováděny s endoteliálními buňkami a fibroblasty. Data ukázala, 

že nepřímý kontakt má jen malý vliv na MSCs, zatímco přímý kontakt MSCs a endoteliálních 

buněk měl za následek narušení organizace aktinových filament a tím supresi do diferenciace ve 

svalové buňky. Přímý kontakt s fibroblasty naopak stimuloval MSCs k tvorbě buněk podobným 

myofibroblastům s dobře organizovanými aktinovými vlákny [82]. Vliv parakrinní signalizace na 

diferenciaci byl prokázán i u implantovaných autologních MSCs do místa poškození v myokardu 

na animálních modelech. Již po dvou týdnech od implanatce byly zjištěny exprese proteinů 

typických pro kardiomyocyty [83, 84]. 

 

22..44..22..11  VVlliivv  pprroossttřřeeddíí  nnaa  ddiiffeerreenncciiaaccii  MMSSCCss  

 Mikroprostředí je jedním z velmi důležitých aspektů pro diferenciaci MSCs. Zajímavým 

pohledem se touto problematikou zabývá Engler et al. Naivní MSCs po adhezi na substrát jsou 

schopny pomocí myosinových motorů (izoforma non muscle NM II A-C) transformovat signál do 

buňky v závislosti na elasticitě substrátu a poté na něj reagovat diferenciací do dané linie. Buňka 

je totiž schopna cítit odpor substrátu při jeho deformaci, ať už se jedná o umělý substrát, nebo 

ECM. V pokusech byly připraveny různě tvrdé substráty z polyakrylamidu pokrytým kolagenem. 

Buňky bez liniové specifity poměrně jasně reagují na tvrdost substrátu změnou tvaru a 

diferenciačního potenciálu. Na tvrdých površích se MSCs specifikují do osteogenní linie, měkké 

naopak nestimulují tvorbu kolagenu I, jehož produkce je typická pro osteogenní diferenciaci. 

Toto je vysvětlováno tím, že tvrdé substráty podporují vznik více fokálních adhezí (přičemž se 

zvyšuje i exprese non muscle aktininu). Profily transkriptů jasně ukazují, že na měkčím substrátu 

se u naivních MSCs zvyšuje exprese neuronálních markerů a se zyvšující se tvrdostí klesá. 

Naopak na tvrdších matricích roste produkce MyoD (myogenní) a osteogenních transkripčních 

faktorů [85]. Tento jev, kdy se zvyšuje tvorba fokálních adhezí na tvrdších površích, se projevuje 

nejen u MSCs, ale i u jiných buněčných typů, jako jsou fibroblasty a endoteliální buňky. Tyto 

buněčné typy vykazují minimální adhezi na měkčích površích. Dále bylo pozorováno, že pokud 

buňky dosáhnou konfluence, nebo alespoň vytvoří mezibuněčné kontakty, je tvrdost nosiče dále 
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nejspíše nepodstatná, neboť kadherinová signalizace z buněčného kontaktu je silnější než 

kontakt buňka-extracelulární matrix [86]. 

 

22..55  IInntteerraakkccee  bbuunněěkk  ssee  ssuubbssttrráátteemm  

 Porozumění mechanizmům buněčné adheze je jedním z kritických faktorů při tvorbě 

náhradních tkání. Interakce buňky s ECM má totiž zásadní vliv na její osud. Tato interakce 

ovlivňuje genovou regulaci, strukturu cytoskeletu, diferenciaci a další aspekty buněčného růstu. 

Pokud je u buněk narušena interakce s ECM, dochází k tzv. anoikis, apoptóze indukované právě 

nedostatkem podnětů od ECM [87]. Proto je přichycení k umělému substrátu zásadním 

momentem pro proliferaci u adherentních buněk. Adheze na substrát se dá rozdělit na dvě části. 

První je tzv. nespecifická buněčná adheze, která se děje pomocí slabých vazebných interakcí 

(elektrostatické, iontové interakce, vodíkové můstky atd.) mezi různými molekulami na 

membráně a chemickými skupinami na povrchu polymeru. Tyto interakce však nejsou schopny 

zajistit adekvátní signál pro přežití, takže pokud na biomateriálu nejsou přítomny proteiny ECM, 

které by zprostředkovaly adhezi mezi buňkou a substrátem, nebo si je buňka není schopná 

nasyntetizovat sama v poměrně krátkém časovém úseku (přibližně do 48 hodin od nasazení), 

dochází k apoptóze [88].  

Specifická buněčná adheze na substrát se děje pomocí integrinů a proteinů ECM, jako jsou 

fibronektin, vitronektin, kolagen nebo laminin, které jsou na substrát adsorbovány in vitro 

z buněčného média, respektive in vivo z tělních tekutin. Teprve na tyto proteiny se váží 

extracelulární části integrinů. Minimální a nejčastější adhezivní motiv je RGD peptid [89]. 

Integriny jsou přítomny v každé nukleární buňce, jsou velmi komplexními molekulami a slouží 

jako signální molekuly v obou směrech od plazmatické membrány. Skládají se ze dvou 

podjednotek α a β a každá αβ kombinace má svou vlastní vazebnou specificitu. Základní vnitřní 

signální dráha je následovná. Jakmile se integriny navážou na ECM, začnou se shlukovat v rámci 

plazmatické membrány a asociovat s cytoskeletem, což způsobí reorganizaci aktinových 

filament. Ty se začnou tvarovat do výrazných stresových vláken a pozitivní zpětnou vazbou to 

způsobí další shlukování integrinů. Tyto integrinové agregáty jsou známé jako fokální adheze 

[89]. Integriny jsou schopny aktivovat mnoho proteinkináz (focal adhesion kinase, Src rodinu a 
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Ser/Thr kinázy), většina z nich aktivuje focal adhesion kinase (FAK). FAK interaguje přímo nebo 

prostřednictvím proteinů tallin a paxilin s cytoplazmatickým koncem β podjednotky integrinu 

[90]. Záhy po aktivaci se FAK autofosforyluje na Tyr 397 a vytvoří tak vazebné místo pro Src 

homology 2 (SH2) doménu dalších kináz [91]. Src kináza poté fosforyluje další komponenty FAK. 

FAK je schopen aktivovat PI3-kinázu (phosphoinositide 3) prostřednictvím Src nebo přímo [92]. 

Nakonec Src fosforyluje FAK na Tyr 925, čímž vytvoří vazebné místo pro komplex Grb2 (growth 

factor receptor bound protein 2) a SOS. Tyto interakce vedou k aktivaci MAPK (mitogen 

activated protein kinase) kaskád a ovlivnění buněčného cyklu [93]. 

Zkoumání vlivu povrchové chemie a hydrofility na vliv tvorby fokálních adhezí a signalizace je 

velmi důležité z hlediska tvorby co nejvhodnějšího substrátu. Povrchová chemie biomateriálu 

velmi výrazně ovlivňuje výskyt fokálních adhezí a následnou signální kaskádu. To s sebou nese 

taktéž modulaci integrinových molekul a jejich afinitu k vazebným motivům. Neutrální hydrofilní 

–OH skupiny podporují nejvyšší aktivitu proteinů fokálních adhezí, jako jsou tallin, α-actinin a 

paxilin. Střední aktivita těchto proteinů byla pozorována na COOH a NH3 skupinách, nejnižší 

poté na hydrofobní CH3 [94].  

Polymerní hydrofilita je taktéž jedním z významných aspektů, který ovlivňuje adhezi buněk. Bylo 

prokázáno, že prvotní adheze na velmi hydrofilní substrát je nízká a zvyšuje se s rostoucí 

hydrofobností, nezávisle na buněčném typu [95]. Nutno podotknout, že v této studii byl 

zkoumán vliv nízké hydrofobnosti, přibližně 60° kontaktního úhlu. Zvyšující se hydrofobnost má 

také vliv na adhezi proteinů ECM z media. Se stoupající hydrofobností se na povrch materiálů 

váže více těchto proteinů. Pokud je ale povrch substrátu velmi hydrofobní (více jak 100°), jsou 

proteiny ECM vázány sice ve velkém množství, ale poměrně rigidně. Tím nemají správnou 

konformaci pro navázání integrinů a dochází k menší tvorbě fokálních adhezí a tím se snižuje 

buněčná adheze [88]. Na hydrofobnost polymeru má vliv nejen povrchová chemie, ale i hrubost 

vrstvy. Například na vrstvě PCL ve formě polymerního filmu jsou hodnoty kontaktního úhlu 

kolem 70° [96], na PCL ve formě nanovláken dosahují hodnoty kontaktního úhlu mezi 120° až 

130° [51, 97]. Tento jev je potvrzen i v další studii, kde bylo ukázáno, jaký má vliv má struktura 

na povrchovou energii a následně na chování MSCs. Vysoká hydrofobnost materiálu (hodnoty 

kontaktního úhlu cca 130°) byla pozorována u povrchu, který byl nanostrukturovaný. Tento 
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hydrofobní povrch měl za následek shlukování MSCs do velkých agregátů a menší plochu 

jednotlivé buňky ve srovnání s hydrofilnějším plochým povrchem [98]. 

 

Zkoumání vlivu hydrofobity substrátu na molekulární signalizaci je zajímavě popsáno zde [99]. 

Tvrdí, že u hydrofobních substrátů dochází k defektivní Ras signalizaci. Na hydrofobním povrchu 

jsou buňky málo roztažené s málo vyvinutými stresovými vlákny a nízkou proliferací a častou 

apoptózou [99]. Nízká proliferace je vysvětlována modulací signální kaskády od integrinů přes 

RhoA-ROCK-PTEN kaskádu (viz obr. 8). Právě nedostatek signálu od integrinů, popřípadě FAK, 

způsobené špatnou prvotní adhezí na hydrofobní substrát, způsobuje defektní signalizaci a tím 

nízkou proliferaci. 

 
 

Obr. 8: Suprese Akt způsobená nízkou adhezí. Převzato z [100]. 

 

Obrázek ilustruje, jak adherentní buňky kultivované na hydrofobních substrátech omezují Akt 

fosforylaci kvůli vysoké aktivaci RhoA-ROCK-PTEN dráhy. Crosstalk mezi RTKs a receptory pro 

adhezi (integriny) reguluje fosforylaci Akt a tím proliferaci buněk. V buňkách pevně přichycených 

k podkladu se downreguluje RhoA-ROCK-PTEN signalizace prostřednictvím aktivace FAK, a tím se 

zesílí fosforylace Akt. Právě buňky pěstované na hydrofobních substrátech neumí snížit regulaci 



33 
 

RhoA-ROCK-PTEN dráhy. Zvýšená aktivita PTEN snižuje hladinu PIP3. Akt tak nelze aktivovat ke 

spuštění progrese buněčného cyklu. Nicméně lze zabránit zpomalení proliferace na 

hydrofobních substrátech přidáním látek, které uměle inhibují činnost proteinů RhoA, ROCK 

nebo PTEN a tak dosáhnout vyšší proliferace bez změny substrátu [100]. 

  

Nejen chemické stimuly jsou důležité při adhezi a proliferaci buněk. Jak již bylo popsáno, buňky 

jsou schopné reagovat na tvrdost substrátu [85]. V této studii [101] byl zkoumán vliv flexibility 

substrátu na adhezi a motilitu fibroblastů. Ukázalo se, že na flexibilních substrátech jsou fokální 

adheze jinak tvarované a mnohem více dynamické v porovnání s tvrdou matricí, kde jsou fokální 

adheze normální morfologie a více rigidní. Tento jev také vede k tomu, že na flexibilních 

substrátech jsou buňky tedy více motilní s vyšší aktivitou lamelopodií a méně adherované. 

V další studii se sledovalo chování 3T3 fibroblastů na rozhraní měkkých a tvrdších povrchů. Bylo 

vysledováno, že buňka je schopna migrovat přes rozhraní substrátů. Pokud migruje z měkčího na 

tvrdší, změna se projeví okamžitým zvětšením plochy buňky. Pokud ale dorazí k přechodu tvrdý 

– měkčí, preferuje změnu trasy spíše než adhezi na měkčí povrch [102]. Stejný efekt byl 

pozorován i u MSCs, které také preferovaly vždy nejtvrdší nabídnutý substrát [103].  
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33  MMaatteerriiááll  aa  mmeettooddyy  

 

33..11  MMaatteerriiááll  aa  ppřřííssttrroojjee  

V tabulce 1 a 2 jsou uvedeny abecední seznamy použitých chemikálií a přístrojů včetně 

katalogových čísel. 

 

Název Katalogové číslo Výrobce Země 

Bodipy C34556 Invitrogen USA 

Chloroform 67-66-3 Penta ČR 

Sodium deoxycholate 30970  Sigma Aldrich Německo 

EDTA  E5134 Sigma Aldrich Německo 

Etanol 02850-1 Penta ČR 

Fetal bovine serum A11-102 PAA Rakousko 

Formaldehyd 14150-11000  Penta ČR 

Gelofusine 113917651 Braun Německo 

Glyoxal 128465 Sigma Aldrich Německo 

Hoechst 33342 H3570 Invitrogen USA 

Kyselina fosforečná 100250  Merck Německo 

MEM 51411C Sigma Aldrich Německo 

MTS G3581 Promega USA 

NaCl 7647-14-5  Penta ČR 

PCL MW 40 000 Wako Německo 

Penicilin/Streptomycin P11-010 PAA Rakousko 

Phalloidin 77418 Sigma Aldrich Německo 

PicoGreen Quant - iT assay kit Q33120 Invitrogen USA 

PVA Sloviol NCHZ Slovensko 

SDS L3771  Sigma Aldrich Německo 

Tris T1503  Sigma Aldrich Německo 

Triton X-100 T8787 Sigma Aldrich Německo 

Trypsin-EDTA L11-659 PAA Rakousko 

Wheat Germ Agglutinin 11261 Invitrogen USA 

Tab. 1: Seznam použitých chemikálií 
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Přístroj Výrobní název Výrobce Země 

Analytické váhy T5939 Kern Německo 

CO2 inkubátor MCO-17AI Sanyo Japonsko 

Fluorescenční reader Synergy HT BioTek USA 

Konfokální mikroskop LSM 5 DUO Zeiss Německo 

Laminární box MSC 12 Thermo Scientific USA 

Nanospider NS LAB Elmarco ČR 

Plazmatická komora   Prevac Sp.z.o.o Polsko 

Pokovovací zařízení Q 150R ES Quorum Velká Británie 

Přístroj na měření povrchové energie See System Advex instruments ČR 

Scepter cell counter  Scepter 2.0 Milipore USA 
Skenovací elektronový mikroskop Vega3 Tescan ČR 

Sterilizátor SteriVac MAC ČR 

XPS analyzátor   Specs Německo 

Tab. 2: Seznam použitých přístrojů 
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33..22  MMeettooddyy  

 

33..22..11  EElleekkttrroossttaattiicckkéé  zzvvlláákkňňoovváánníí  

 Zařízení na elektrostatické zvlákňování Nanospider ™ se skládalo ze zdrojů vysokého 

napětí, elektrody a kovového statického kolektoru. Zvlákňovací elektrodou zde byla struna, na 

kterou byl polymer nanášen kontinuálně pomocí zásobníku s roztokem pohybujícím se po 

elektrodě (viz obr. 3 v teoretickém úvodu). 

Experimentální vzorky byly připraveny z 12 % (w/v) PVA. Napětí mezi elektrodami se pohybovalo 

v rozmezí 40 – 60 kV a vzdálenost elektrod byla 130 mm. Rozpouštědlem PVA byla destilovaná 

voda, respektive v tomto případě se PVA pouze ředilo na konečnou koncentraci 12% (w/v), 

jelikož Novácké chemické závody dodávají PVA v 16% (w/v) zásobním roztoku. Do rozpuštěného 

PVA se před zvlákňováním přidávala 3% (w/v) glyoxalu, který působí jako síťovací činidlo a 1% 

(w/v) kyseliny fosforečné. Kyselina fosforečná slouží v roztoku jako katalyzátor síťovací reakce. 

Vlákna PVA byla poté síťována v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě 120°C na 15 minut. 

PCL vlákna byla připravena z 24 % roztoku polymeru a sloužila jako referenční vzorek. Polymer 

byl rozpuštěn ve směsi chloroformu a etanolu v poměru 9:1. Zvlákněn byl opět na přístroji 

Nanospider pod napětím 40-60 kV a vzdálenost elektrod byla 180 mm.  

Všechna vlákna byla zachytávána na speciální netkanou textilii spunbond, vyvinutou pro tyto 

účely. 

 

33..22..22  PPllaazzmmaattiicckkáá  mmooddiiffiikkaaccee  

 Metoda RF PACVD (Radio Frequency Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition) je 

variantou metody CVD podporovanou plazmatem doutnavého výboje. Tato metoda slouží k 

modifikaci různých materiálů pomocí chemických reakcí probíhajících v elektrickém 

vysokofrekvenčním poli. V této metodě jsou reagenční látky dodávány do vakuové komory ve 

formě plynů. Na průběh procesů modifikace mají vliv takové parametry jako: záporné napětí - 
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Vb [V], průtok plynu [sccm] (Standard Cubic Centimeters per Minute), vakuum - p [Pa] a čas - t 

[min]. 

Zařízení se skládá z reaktoru ve tvaru válce (průměr – 345 mm, výška – 360 mm) splňujícího 

zároveň roli horní elektrody (anody) a krytu se zabudovanou dolní elektrodou (katodou), který je 

současně stolkem pro umístění vzorků k modifikaci. Katoda má tvar válce o průměru d = 150 

mm. Dolní elektroda je spojena přes regulační soustavu s generátorem elektrické energie 

vytvářejícím napětí o frekvenci 13,56 MHz s maximálním výkonem 1200 W. Tento systém 

umožňuje přizpůsobit impedanci komory k výstupní rezistenci generátoru během změn 

podmínek plazmatických procesů. Impedanční jednotka má za úkol minimalizovat výkon 

vracející se z výboje zpět do generátoru. Systém impedanční jednotky je také vybaven ukazateli 

polohy pohybujících se částí ladících kondenzátorů. Toto řešení nabízí plynulou práci 

impedanční jednotky, což podstatně ovlivňuje opakovatelnost plazmatických procesů. Přístroj je 

také vybaven voltmetrem měřícím záporný potenciál autopolarizace pracovní elektrody. Zařízení 

je vybaveno řídicím systémem, umožňujícím zvýšenou přesnost dodržování parametrů procesu 

(dávkování plynu, záporný potenciál autopolarizace, vakuum).  

Plazmatická modifikace PVA nanovláken byla provedena z obou stran materiálu a proběhla ve 

spolupráci s katedrou materiálu na Technické Univerzitě v Liberci. 

 

 

Obr. 1: Schéma stanoviště pro vytváření uhlíkových vrstev metodou rozkladu metanu ve 
vysokofrekvenčním plazmatu RF PACVD; (UV – uzavírací ventil; VA- vakuometr; ŠV – škrtící ventil; V - 
vývěva). 
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33..22..33  AAnnaallýýzzaa  ppoovvrrcchhoovvéé  cchheemmiiee  ((XXPPSS))  

 XPS měření byla provedena pomocí aparatury založené na komponentech firmy Specs. 

Použita byla Al anoda, která generuje rentgenové záření o energii 1486,6 eV. Emitované 

elektrony byly analyzovány pomocí hemisférického analyzátoru (Phoibos 100) v režimu FAT 

(fixed analyzer transmission). Chemické složení vzorků bylo určeno z přehledových spekter, byly 

provedeny rozklady spekter vysokého rozlišení čáry C1s. K vyhodnocení byl použit program 

CasaXPS. Při měření nebyl použit monochromátor ani elektronové dělo pro kompenzaci 

nabíjení. Spektra byla kalibrována na čáru vazeb C-C na vazebné energii 285.0 eV. 

 

33..22..44  AAnnaallýýzzaa  ppoommooccíí  sskkeennoovvaaccíí  eelleekkttrroonnoovvéé  mmiikkrroosskkooppiiee  ((SSEEMM))  

 Vzorky byly přichycené na podkladový terčík a následně pokovené 7 nm vrstvou zlata 

pomocí pokovovacího přístroje Quorum Q150R. Takto připravené byly poté pozorovány pod 

mikroskopem Vega 3 od firmy Tescan pod napětím 20 kV.  

 

33..22..55  MMěěřřeenníí  kkoonnttaakkttnnííhhoo  úúhhlluu  

 Vzorky byly přichyceny na podložní desku a umístěny na přístroj na měření kontaktního 

úhlu před snímací kameru. Z pipety na ně poté byla dávkována kapka o objemu 10 µl. Hodnota 

kontaktního úhlu se vypočetla přístrojovým softwarem See System na základě kamerového 

snímání. Tato hodnota byla změřena bezprostředně po dopadu kapky na vzorek. Měření bylo 

opakováno minimálně třikrát. 

 

33..22..66  MMěěřřeenníí  mmíírryy  aabbssoorrppccee  vvooddyy  ((sswweelllliinngg  rraattiioo))  

 Pro tento test jsme umístili vzorky o přibližné váze do 100 mg do Petriho misek. Po 

zvážení byly tyto vzorky zality destilovanou vodou a nechaly se máčet hodinu při pokojové 

teplotě. Před vážením se zbytky vody jemně odsály filtračním papírem. Následná absorpce 

vzorku byla spočítána dle vzorce S = (mm – ms)/ms × 100, kde mm je hmotnost mokrého vzorku a 
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ms suchého. Vzorky se dále nechaly namočené po 24 hodin a po vyjmutí se nechaly sušit tři dny 

při pokojové teplotě. Následně byly zváženy pro kontrolu. 

 

33..22..77  PPřříípprraavvaa  aa  sstteerriilliizzaaccee  vvzzoorrkkůů  

 Všechny vzorky pro biologické testování byly vyraženy do tvaru koleček o průměru 6 

mm. Takto připravené byly poté sterilizovány etylenoxidem při 37 °C přístrojem SteriVac. 

Sterilizace proběhla na Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Ústřední vojenské 

nemocnice Střešovice, Praha.  

 

33..22..88  IIzzoollaaccee  aa  kkuullttiivvaaccee  mmeezzeenncchhyymmáállnníícchh  kkmmeennoovvýýcchh  bbuunněěkk  

 MSC byly izolovány z kostní dřeně dospělých prasat z chovu v ÚŽFG Liběchov. Sterilně 

bylo odebráno 10 ml kostní dřeně do zkumavky s 5 ml fosfátového pufru (PBS) s přídavkem 2% 

bovinního séra a heparinem (25 IU/ml). Roztok byl následně smíchán s 5% Gelofusinem a 

ponechán 30 – 40 minut sedimentovat. Po oddělení frakcí byl odebrán pelet mononukleárních 

buněk a nasazen do kultivačních lahví s přídavkem MEM (Modified Eagle´s medium), 10% 

bovinního séra (FBS) a 1% antibiotik (směs Penicilin/Streptomycin). Buňky se nechaly adherovat 

v inkubátoru při 37°C a 5% CO2, po pěti dnech byly odmyty zbytky erytrocytů a neadherovaných 

mononukleárních buněk. Medium se měnilo minimálně 2x týdně. Po dosažení konfluence byly 

buňky opláchnuty vytemperovaným PBS s přídavkem 0,002 % EDTA, následně pasážovány 

roztokem trypsin/EDTA a byly rozděleny do kultivačních lahví v poměru 1:3. 

 

33..22..99  NNaassaazzoovváánníí  bbuunněěkk  nnaa  nnoossiiččee  

 Buňky byly z kultivačních lahví pasážovány roztokem trypsin/EDTA, po oddělení ode dna 

kultivační lahve byl trypsin blokován přidáním média s FBS. MSCs byly spočítány pomocí 

přístroje Scepter Cell Counter a nasazeny do 96 jamkové destičky, ve kterých byly na dně 

umístěny nosiče přichycené inzerty (cell crowns, Scaffdex) vyvinuté právě pro tyto účely. Inzerty 

zabraňují vznášení vzorku v roztoku. MSCs byly nasazeny v počtu 25 000 na jamku (přibližně 89 
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000 na cm2) v nízkém objemu a nechaly se adherovat 24 hodin v CO2 inkubátoru. Poté jim bylo 

doplněno médium do finálního objemu 160 µl. Po dobu čtrnáctidenního pokusu se médium v 

jamkách měnilo každé 3 dny. 

 

33..22..1100  MMTTSS  tteesstt  vviiaabbiilliittyy  

 V dané experimentální dny (1., 3., 7. a 14. den po nasazení) byly vzorky sterilně 

přeloženy do čistých jamek (zamezení vlivu buněk uchycených mimo nosiče) a bylo k nim 

přidáno 100 µl standardního média a 20 µl MTS roztoku (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-

carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium).  MTS je buňkami metabolizován na 

rozpustný formazan, který má absorpční maximum kolem 500 nm. Roztok byl inkubován po 3 

hodiny v CO2 inkubátoru. Změna zbarvení byla změřena spektrofotometricky pomocí readeru 

Synergy při 490 nm a referenční hodnotě 690 nm pro odečtení pozadí. Reálné hodnoty 

absorbance byly vypočítány odečtením pozadí a odečtením hodnoty absorbance čistého media 

s roztokem MTS (bez metabolické aktivity). 

 

33..22..1111  KKvvaannttiiffiikkaaccee  DDNNAA  ppoommooccíí  mmeettooddyy  PPiiccooGGrreeeenn  

 Vzorky, které byly použity pro MTS test, byly následně uloženy do 0,5 ml RIPA lyzačního 

pufru (NaCl, Tris, SDS, Triton X-100, deoxycholate), opakovaně ve třech cyklech mraženy na -70 

°C a rozmrazovány v pokojové teplotě pro docílení uvolnění DNA. Mezi cykly byly vzorky 

vortexovány. Následně z každého vzorku bylo odebráno 20 µl roztoku a smícháno s 200 µl 

roztoku PicoGreenu. Vzorky byly nanášeny ve čtyřech opakováních. Součástí kitu pro PicoGreen 

byly i standardy bakteriofága lambda se stoupajícím množstvím DNA (0 – 10 ng), ze kterých se 

odebralo vždy 10 µl a smíchalo se s 200 µl roztoku picoGreenu. Standardy byly nanášeny ve 

dvou opakováních. Vzorky byly měřeny pomocí fluorescenčního readeru Synergy při hodnotách 

excitace 485 nm a emise při 528 nm. Podle hodnot fluorescence standardů se poté vytvořila 

kalibrační křivka a z té byla vypočítána hmotnost DNA z jednotlivých vzorků. Vzorky byly 

nanášeny do tmavé 96 jamkové destičky, aby bylo zabráněno prostupu fluorescence mezi 

sousedícími jamkami. 
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33..22..1122  VViizzuuaalliizzaaccee  ccyyttoosskkeelleettuu  

 Vzorky byly 1., 3., 7. a 14. den opláchnuty od média pomocí PBS vytemperovaným na 

37°C. Poté byly fixovány v 3,7% (v/v) roztoku formaldehydu po dobu 20 minut. Následně se 

přidal 0,5% (v/v) roztok Tritonu X-100 na 2 minuty pro odstranění buněčných membrán. Buňky 

uchycené na vzorek byly poté barvené pomocí Phalloidinu s konjugovaným rhodaminem, který 

umožnil vizualizaci aktinového cytoskeletu buňky. Koncentrace Phalloidinu byla stanovena 

experimentálně jako nejvhodnější na 0,0067 µg/µl. Jádra se vizualizovala pomocí interkalačního 

činidla Hoechst v koncentraci 0,4 mg/ml. Všechny roztoky byly ředěny fosfátovým pufrem. 

Phalloidin jsme nechali působit 30 minut při RT (pokojová teplota), Hoechst byl inkubován 15 

minut. Po inkubaci byly vzorky třikrát propláchnuty PBS. 

 

33..22..1133  VViittáállnníí  bbaarrvveenníí  bbuunněěkk  

 Pro barvení živých buněk byly použity chemikálie pro vitální barvení buněk. WGA se váže 

na vnější plazmatickou membránu, Bodipy barví vnitřní membrány a Hoechst se váže na 

jadernou DNA. Tyto reagencie se přidaly buňkám přímo do média v následujících koncentracích: 

Wheat Germ Agglutinin 131,6 µmol 

Bodipy    2,5 µmol 

Hoechst    8,1 µmol 

Buňky byly poté kultivovány za standardních podmínek a fixovány 3,7 % formaldehydem po 4, 8, 

12 a 24 hodinách. Po fixaci byly opláchnuty PBS. Následně byly pozorovány změny adheze pod 

konfokálním mikroskopem.  

 

33..22..1144  KKoonnffookkáállnníí  mmiikkrroosskkooppiiee  

 Obarvené buňky byly pozorovány konfokálním mikroskopem Zeiss LSM 5 DUO při 

následujících vlnových délkách: 

  Fluorochrom   excitace / emise (nm) 

  Rhodamin    560/>575 
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  Hoechst   405/420-480 

  WGA    488/505-550 

  Bodipy    560/>575 

 

33..22..1155  OObbrraazzoovváá  aannaallýýzzaa  

 Snímky pořízené pomocí konfokálního mikroskopu byly vyhodnoceny v programu 

ImageJ. U všech snímků jsme analyzovali plochu adherovaných buněk, respektive agregátů, a 

z toho vypočetli průměrnou plochu jedné buňky. Analyzované snímky byly snímány 1., 3., 7. a 

14. den kultivace, pro prvotní kontakt se substrátem jsme pozorovali vzorky 4, 8, 12 a 24 hodin 

po nasazení. 

V programu ImageJ jsme analyzovali i průměr vláken ze SEM snímků. Průměrná hodnota byla 

vypočítána z minimálně 60 měření jednotlivých vláken. 

 

33..22..1166  SSttaattiissttiicckkáá  aannaallýýzzaa  

 Výsledky MTS a PicoGreen analýzy byly evaluovány statisticky pomocí programu 

SigmaStat použitím analýzy ANOVA. Úroveň signifikance byla stanovena na 0,001. Data jsou 

prezentována se standardní odchylkou. 
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44  VVýýsslleeddkkyy  

 Cílem práce bylo modifikovat povrch PVA nanovláken pomocí studeného plazmatu. PVA 

je znám svou vysokou hydrofobností a rozpustností ve vodě. Rozpustnost ve vodě lze upravit 

síťovacími technikami, vysokou hydrofobnost jsme se rozhodli upravit pomocí plazmatu. 

Modifikace měla za úkol pozměnit povrchovou energii nanovláken, tedy upravit přílišnou 

hydrofilitu polyvinylalkoholu modifikací jeho postranních hydroxylových skupin. Důsledkem této 

úpravy mělo dojít ke zvýšení adheze, proliferace a celkové viability mezenchymálních 

kmenových buněk v porovnání s nemodifikovaným PVA.  

Pro zvýšení hydrofobnosti PVA vláken jsme proto vybrali metanové plazma, které mělo nahradit 

hydroxylové skupiny PVA uhlovodíkovými, snížit jejich obsah a tím snížit hydrofilitu povrchu. Na 

takto upravených vláknech jsme následně sledovali změnu povrchové chemie, změnu 

smáčivosti, změnu morfologie vláken a změnu nasákavosti. Následně jsme tyto vzorky testovali 

na biokompatibilitu. Biologické testy byly provedeny s mezenchymálními kmenovými buňkami a 

byla sledována adheze, viabilita a proliferace. Vzorky byly porovnávány s nemodifikovaným PVA 

a referenčním vzorkem bylo PCL. 

 

44..11  PPllaazzmmaattiicckkáá  mmooddiiffiikkaaccee  

 Pomocí strunového elektrostatického zvlákňování se připravily vzorky PVA. Chemická 

modifikace pomocí studeného plazmatu byla prováděna ve spolupráci s katedrou materiálu na 

Technické Univerzitě v Liberci. Veškerá modifikace probíhala po vytvoření nanovláken a 

zesíťování vzorku v horkovzdušném sterilizátoru. Pro modifikaci nanovláken jsme se rozhodli 

použít různé proměnné v nastavení plazmatového reaktoru a docílit tak různých vlastností 

vláken. Využili jsme dva aspekty proměnných – aplikované záporné napětí a čas. Aplikovaným 

plynem do pracovní komory byl metan. V prvním případě se aplikovalo napětí na elektrodě od 

100 do 600 V po dobu pěti minut. V druhé skupině se vybralo průměrné napětí 300 V a čas se 

měnil od 2,5 do 15 minut. Průtok plynu a tlak vakua zůstával konstantní. 
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označení 

vzorku 

aplikované 

záporné napětí (V) čas (min) 

průtok plynu 

(sccm) 

tlak vakua 

(Pa) 

01 100 5 30 30 

02 200 5 30 30 

03 300 5 30 30 

04 400 5 30 30 

05 500 5 30 30 

06 600 5 30 30 

Tab. 1: Podmínky úpravy pomocí metanového plazmatu, změna napětí 

 

označení 

vzorku 

aplikované 

záporné napětí (V) čas (min) 

průtok plynu 

(sccm) 

tlak vakua 

(Pa) 

07 300 2.5 30 30 

08 300 7.5 30 30 

09 300 10 30 30 

10 300 15 30 30 

Tab. 2: Podmínky úpravy pomocí metanového plazmatu, změna času 

 

Pomocí plazmatu se upravily kruhové vzorky o průměru cca 15 cm, ze kterých se prováděla 

veškerá analýza. 

 

44..22  ZZmměěnnaa  aattoommáárrnníí  kkoonncceennttrraaccee  pprrvvkkůů  ––  aannaallýýzzaa  XXPPSS  

 Vzorky PVA byly po plazmatické úpravě analyzovány pomocí XPS. Analyzována byla i 

nanovlákna připravená z neupraveného PVA. Neupravené PVA obsahovalo spektra pouze kyslíku 

a uhlíku, očekávaně dle chemického složení. Obsah C a O by měl být vzhledem k chemickému 

složení v poměru 2:1, výsledky analýzy ale ukázaly mírně zvýšený obsah kyslíku. Tato odchylka 

může být způsobena přítomností skupin COOR, které zakončují polymerní řetězce. Po 

plazmatické úpravě vrstvy klesl obsah kyslíku ve vrstvě poměrně skokově (viz tabulka).  
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  atomární koncentrace (%)   

číslo vzorku C O 

bez úpravy 59 41 

01 87 13 

02 89 11 

03 90 10 

04 90 10 

05 92 8 

06 97 3 

Tab. 3: Tabulka atomární koncentrace kyslíku a uhlíku naměřená pomocí XPS, skupina změna napětí 

 

  atomární koncentrace (%)   

číslo vzorku C O 

bez úpravy 59 41 

07 95 5 

08 95 5 

09 91 9 

10 91 9 
Tab. 4: Tabulka atomární koncentrace kyslíku a uhlíku naměřená pomocí XPS, skupina změna času  

 

Jak lze vidět, koncentrace kyslíku i po nejmenším aplikovaném čase či napětí výrazně klesla. 

Nejnižší změnu jsme zaznamenali u vzorku 01, kdy koncentrace klesla jen na 13%. Obecně lze 

říci, že změnou napětí klesal obsah kyslíku méně, než u změny času. Ve druhé skupině je 

zajímavým jevem, že při delším působení plazmatu obsah kyslíku klesl méně, než při kratším 

působení. 

Spektra XPS s vysokým rozlišením (Graf 2) ukazují rozdíly mezi PVA nemodifikovaným a PVA po 

úpravě plazmatem (vybrané vzorky, A04.Z02.00 značí vzorek 02, A04.Z03.00 značí 03). Je vidět, 

že v porovnání s PVA téměř mizí signál odpovídající skupině COOR, taktéž se snižuje signál C – O 

vazby a narůstá signál pro C – C vazbu. To odpovídá skutečnosti, že se zvyšujícím aplikovaným 

napětím do reaktoru se snižuje obsah kyslíku ve vrstvě. 
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Graf 1: Přehledová spektra pro PVA a modifikované vzorky. Označení Z02 je pro vzorek č. 02, Z03 pro 

vzorek 03. 

 

Graf 2: XPS spektra s vysokým rozlišením u PVA a modifikovaných vzorků. Označení A.04.Z02 je pro vzorek 

02, A04.Z03 pro vzorek 03. 

 

XPS spektra jsou zde vyobrazena pouze pro nemodifikovaný PVA a dva modifikované vzorky 02 a 

03 pro ilustraci. 
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44..33  ZZmměěnnaa  ssmmááččiivvoossttii  nnaannoovvlláákkeenn  

 Změnu smáčivosti jsme měřili pomocí přístroje Advex na měření kontaktního úhlu a 

následně analyzovali v softwaru See system. Všechny vzorky byly analyzovány kapkovou 

metodou, kdy se na povrch vzorku nanesla kapka o definovaném objemu 10 µl a pomocí 

softwaru se vypočítala hodnota kontaktního úhlu, který kapka svírala s povrchem. 

 

číslo 

vzorku  záporné napětí (V) čas (min) kontaktní úhel 

01 100 5 107.6 ±1.6 

02 200 5 119.2 ± 2.0 

03 300 5 122.8 ±1.7 

04 400 5 123.4 ±2.1 

05 500 5 124.4 ±1.8 

06 600 5 123.6 ±1.3 

PCL     115.2 ± 1.4 

Tab. 5: Kontaktní úhly pro skupinu 1 (změna napětí) 

 

číslo 

vzorku  záporné napětí (V) čas (min) kontaktní úhel 

07 300 2.5 114.4 ±0.6 

08 300 7.5 126.8 ±1.4 

09 300 10 128.0 ±1.3 

10 300 15 127.3 ±1.2 

PCL     115.2 ± 1.4 

Tab. 6: Kontaktní úhly pro skupinu 2 (změna času) 
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Graf 3: Kontaktní úhel první skupiny (01-06), změna záporného napětí. V porovnání s PCL 

 

 

Graf 4: Kontaktní úhel druhé skupiny (07-10), změna času. V porovnání s PCL 

 

Výsledkem měření kontaktního úhlu bylo zjištění, že se povedlo změnit povrchové napětí velmi 

radikálním způsobem. Oproti nemodifikovanému PVA, který je tolik hydrofilní, že kontaktní úhel 

je neměřitelný, jsme už při nejnižší modifikaci dosáhli velmi hydrofobního povrchu, dokonce 

hodnoty kontaktního úhlu jsou natolik vysoké, že překonaly i hodnotu PCL, kterýžto je 

považován za vysoce hydrofobní polymer a jeho povrchová energie je proto upravována. Dále je 

vidět, že u vzorků 02 - 06 se změna úhlu projevila jen malými rozdíly (v řádu 5°), stejně tak u 
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skupin 08 - 10, kde se dají hodnoty kontaktního úhlu považovat za téměř stejné. Jediný větší 

rozdíl je u skupiny 01 a 07 v porovnání s ostatními hodnotami.  Kontaktní úhel pro vzorek 01 je 

dokonce nižší než pro PCL, vzorek 07 má hodnotu srovnatelnou. Měření hodnot kontaktního 

úhlu dobře koreluje s výsledky z analýzy XPS, jelikož u skupiny se změnou času (vzorky 07 – 10) 

byl pozorován velmi nízký obsah kyslíku, tudíž lze předpokládat vysokou hydrofobnost, což se 

potvrdilo. Rozdíl mezi vzorky s vysokou hodnotou kontaktního úhlu byl v rychlosti vsaku měřené 

kapky. U nižších skupin (01 – 03, 07) bylo pozorováno rychlejší vsáknutí kapky na rozdíl od 

ostatních skupin. 

 

44..44  ZZmměěnnaa  mmoorrffoollooggiiee  vvlláákkeenn  

 Změnu morfologie vláken po modifikaci plazmatem jsme pozorovali pomocí skenovací 

elektronové mikroskopie. Pomocí této metody jsme ověřovali, zda vlivem podmínek, které 

panují v reaktoru, se neporušuje vlákenná struktura vzorku. Všechny vzorky byly pozorovány 

v suchém stavu. 

U vzorků 01 – 06 (Obr. 1), kde bylo aplikováno různé záporné napětí, jsme pozorovali výraznou 

změnu v průměru vláken a také změnu ve velikostech pórů mezi jednotlivými vlákny. Vlákna se 

zdají mít i jiný profil, vypadají stlačeně, jak na ně působily vlivy napětí v plazmatickém reaktoru. 

Další pozorovatelnou změnou v morfologii je výrazné pokroucení vláken se zvyšujícím se napětí. 

Ve všech případech zůstala zachována vlákenná struktura. 

 

U vzorků 07 – 10 (Obr. 2), kde byl proměnnou v reaktoru čas, k nárůstu průměru vláken dochází 

také, ale ve zmenšené míře. Dále se zde neprojevuje tak výrazné pokroucení vláken. I u těchto 

vzorků zůstává zachována vlákenná struktura, pouze s prodlužujícím časem se objevuje narušení 

struktury vláken, která jsou ve vrchních vrstvách vzorku místy polámaná, což může být 

způsobeno právě delším působením podmínek v reaktoru. 

V porovnání s referenčním vzorkem PCL však lze pozorovat mnohem větší uniformitu vláken 

v průměru, bez rozdílu plazmatické úpravy. 

 



 

Obr. 1: Morfologie vláken po úpravě plazmatem (sk.1), porov

 

Obr. 2 Morfologie vláken po úpravě plazmatem (sk. 2

 

Porovnáním SEM obrazu s vysokým 

změnu struktury jednotlivých vláken. 

napětí a delším čase, vlákna vypadají vzorovaná. To je způsobeno reaktivním prostředím 

v komoře, kdy jsou vlákna působením částic s

vzorování způsobovat depozice metanu na povrch.
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Obr. 1: Morfologie vláken po úpravě plazmatem (sk.1), porovnání s nemodifikovaným PVA a PCL

Obr. 2 Morfologie vláken po úpravě plazmatem (sk. 2) 

vysokým přiblížením (Obr. 3) lze mezi skupinami dobře pozorovat 

změnu struktury jednotlivých vláken. To se projevuje ztrátou hladkého povrchu při vyšším 

napětí a delším čase, vlákna vypadají vzorovaná. To je způsobeno reaktivním prostředím 

a působením částic s vysokou energií naleptávána, případně může 

vzorování způsobovat depozice metanu na povrch. 

 

nemodifikovaným PVA a PCL 

lze mezi skupinami dobře pozorovat 

To se projevuje ztrátou hladkého povrchu při vyšším 

napětí a delším čase, vlákna vypadají vzorovaná. To je způsobeno reaktivním prostředím 

vysokou energií naleptávána, případně může 



 

Obr. 3: Porovnání morfologie vláken u skupin s

10), vysoké rozlišení. 

 

44..55  OObbrraazzoovváá  aannaallýýzzaa  SSE

 Na obrázcích je jasně vidět, že vlákenná struktura vzorku byla zachována ve všech 

případech. Ovšem morfologie vláken se proměňuje s

Vlákna mají větší průměr a zmenšují se póry mezi

změny průměru vláken. 
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ání morfologie vláken u skupin s nejnižší plazmatickou úpravou (01

SEEMM  vvlláákkeenn  ––  zzmměěnnaa  pprrůůmměěrruu  

Na obrázcích je jasně vidět, že vlákenná struktura vzorku byla zachována ve všech 

případech. Ovšem morfologie vláken se proměňuje s rostoucím napětím nebo působícím časem.

Vlákna mají větší průměr a zmenšují se póry mezi vlákny. V programu ImageJ

 

nejnižší plazmatickou úpravou (01 a 07) a nejvyšší (06 a 

Na obrázcích je jasně vidět, že vlákenná struktura vzorku byla zachována ve všech 

rostoucím napětím nebo působícím časem. 

ImageJ jsme kvantifikovali 
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skupina průměr vláken (nm) 

PVA 175 ± 47.25 

01 177.44 ± 65.25 

02 223.22 ± 62.25 

03 231.4 ± 45.17 

04 239.67 ±52.26 

05 333.62 ± 59.80 

06 440.73 ±70.49 

PCL tenká 217.88 ± 44.52 

PCL široká 1387.10 ± 530.58 
Tab. 7: Průměry vláken, skupina změna napětí 

 

skupina průměr vláken (nm) 

PVA 175 ± 47.25 

07 177.05 ± 35.47 

08 253.14 ± 36.9 

09 288.47 ± 42.37 

10 358.80 ± 55.07 

PCL tenká 217.88 ± 44.52 

PCL široká 1387.10 ± 530.58 
Tab. 8: Průměry vláken, skupina změna času 

 

Jak je již vidno ze SEM obrázků, průměr vláken se velmi zvýšil při stoupajícím aplikovaném 

napětí v reaktoru. Při napětí 600 V je průměrná tloušťka vláken cca 440 µm, což je v porovnání s 

nemodifikovaným PVA 2,5 x větší průměr. Ukázalo se také, že napětí 100 V nemá na průměr 

vláken téměř žádný vliv, stejně jako působení 300 V po dobu 2,5 minut (skupina 07). I přes velké 

zvýšení průměru vláken se ale rozměry pohybují v řádech stovek nanometrů. To je rozdíl oproti 

PCL, kde vlákna nejsou tak uniformní a dají se rozdělit na populaci tenčích a tlustších vláken. 

Tenčí vlákna jsou rozměrově podobná těm z PVA, zatímco tlustší dosahují mikrometrových 

rozměrů. 

 

44..66  NNaassáákkaavvoosstt  ––  sswweelllliinngg  rraattiioo  vvlláákkeenn  

 Jedním z dalších parametrů, který definuje změnu PVA po působení metanového 

plazmatu, je změna nasákavosti PVA. Polyvinylalkohol je znám vysokou hydrofobností a též 
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velkou schopností zadržovat vodu, což se využívá hlavně v případě tvorby PVA hydrogelů. 

Plazmatická modifikace a změna atomového složení samozřejmě ovlivní nasákavost PVA. Pokus 

jsme provedli s destilovanou vodou při pokojové teplotě. Zjištěna byla předpokládaná změna 

nasákavosti vláken, kdy modifikované vzorky vykazovaly menší míru absorpce vody, než čisté 

PVA, ačkoli dle výsledků z analýzy povrchové chemie by se dal čekat větší rozdíl v absorpci vody 

mezi upraveným a neupraveným PVA. Ale opět se zde objevuje trend mírně klesajících hodnot 

absorpce se zvyšujícími se parametry napětí. Hlavní rozdíl je opět viditelný u skupiny 06, kdy se 

nasákavost snížila nejvíce, na rozdíl od skupin 01-05, kdy zůstává téměř stejná.  

 

 

Graf 3: Nasákavost vláken v porovnání s PVA a PCL, skupina změna napětí 

 

 

Graf 4: Nasákavost vláken v porovnání s PVA a PCL, skupina změna času 
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U vzorků se změnou času je obecně nasákavost vyšší než u změny napětí, což je zvláštní jev, 

jelikož by se dle měření kontaktního úhlu (vlákna vykazovala větší hydrofobnost) dal 

předpokládat opačný výsledek. V porovnání s PCL je u všech upravených vláken nasákavost 

mnohem vyšší. Ačkoli jsme pomocí kontaktního úhlu změřili mnohem větší hydrofobnost 

upravených PVA vláken než u PCL, nasákavost PVA vláken byla stejně o několik řádů vyšší. Tento 

jev může být způsoben tím, že ačkoli PVA vrstvy jsou poměrně tenké, tak plazmatická úprava 

nepenetruje skrz celý vzorek a tudíž část, ačkoli široká jen několik mikrometrů, může být 

plazmatickou úpravou postihnuta jen minimálně. Tím by se nezměnila výrazně chemie povrchu 

vláken a byla by umožněna stále vyšší absorpce vody. 

Po namočení vzorků byly usušeny při pokojové teplotě a následně zváženy pro kontrolu. Po 24 

hodinách v destilované vodě nebyly pozorovány signifikantní změny ve váze vzorku, což 

indikuje, že nedochází k rozpouštění vláken. 

 

44..77  VViiaabbiilliittaa  mmeezzeenncchhyymmáállnníícchh  kkmmeennoovvýýcchh  bbuunněěkk  

 Viabilitu mezenchymálních kmenových buněk jsme měřili pomocí testu MTS, kdy 

v experimentální dny byly tyto vzorky umístěny do čisté jamky (aby se vyhnulo případnému 

zkreslení signálu buňkami, které mohly být adherované na dně jamky). K vzorkům bylo přidáno 

medium s roztokem MTS a inkubováno 3 hodiny. Následně se absorbance změřila pomocí 

readeru Synergy. Statistika byla počítána pomocí programu Sigma Stat.  

 

První den jsou hodnoty absorbance u vzorků 05, 07, 08 a 09 signifikantně (p ≤ 0,001) vyšší než 

hodnoty nemodifikovaného PVA. Třetí den žádná z hodnot není statisticky významná. Den 

sedmý jsou hodnoty u vzorků 01, 02, 07 a 10 signifikantně vyšší než hodnoty absorbance u PVA. 

Čtrnáctý den pokusu jsme opět nepozorovali signifikantně vyšší hodnoty mezi upravenými 

vzorky a nemodifikovaným PVA, ačkoli hodnoty absorbance byly oproti nemodifikovanému 

vzorku poměrně vysoké, ale taktéž směrodatné odchylky. 
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Graf 5: MTS test viability u vzorků 01 – 06 (změna napětí) v porovnání s nemodifikovaným PVA 

 

 

Graf 6: MTS test viability u vzorků 07 – 10 (změna času), v porovnání s nemodifikovaným PVA 

 

Zajímavým jevem byl obrovský propad viability MSCs sedmý den kultivace. Tento jev může být 

způsoben opravdovým poklesem počtu i viability buněk v závislosti na nedostatku buněčných 
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kontaktů, nebo se mohlo jednat o chybu v nasazování buněk. Tato chyba může být způsobena 

odebráním menšího počtu buněk, než je doporučená hustota a tím tedy buňky ztrácejí 

mezibuněčné kontakty a směřují k apoptóze. Čtrnáctý den se viabilita opět zlepšila, dokonce 

v některých případech byla srovnatelná s hodnotami naměřenými třetí den kultivace. Možné 

vysvětlení je v nárůstu počtu buněk a tím vyššího signálu při metabolické přeměně MTS. 

 

Jak je vidět z obou grafů, nebyly pozorovány velmi výrazné rozdíly mezi dvěma způsoby úpravy 

PVA vláken. Jak zvyšování napětí, tak zvyšování času mělo téměř stejný vliv na viabilitu MSCs a 

to takovou, že při zvyšování těchto parametrů se lehce snižovala viabilita MSCs. Dále lze 

pozorovat malý rozdíl v hodnotách absorbance u skupiny se změnou času. Tyto hodnoty jsou 

první den u vzorku 07 a 09 signifikantně vyšší než u vzorku 06. Sedmý den lze pozorovat u 

vzorku 07 signifikantně vyšší hodnoty než u vzorků 01 – 06. Dále u skupiny 10 jsou hodnoty 

signifikantní oproti vzorkům 03 – 06 a 08 – 09. Z toho lze vyvozovat, že změna času působení 

metanového plazmatu se jeví jako lepší modifikace, potažmo kratší působení plazmatu, u vzorku 

07 je to pouhých 2,5 minut, na rozdíl od skupiny se změnou napětí, kde byl čas působení 5 

minut, je pro buněčnou viabilitu trochu výhodnější. Tato zjištění jsou poněkud v rozporu 

s výsledky XPS, kde se atomová koncentrace mezi vzorky lišila jen v několika procentech. Vliv na 

viabilitu buněk má určitě povrchová energie a nasákavost vláken, potažmo změna hrubosti 

vláken a velikosti pórů mezi nimi. 

 

V porovnání s polymerem PCL (Graf 7) je viabilita buněk signifikantně nižší. V dalších dnech, jak 

je patrné na předchozích grafech, viabilita markantně klesla a ani jeden den již nedosáhla 

hodnot naměřených první den. 

 

Viabilita buněk je v testech biokompatibility jen jedním z nástrojů. Je ukazatelem metabolické 

aktivity buněčného materiálu, kdy pomocí mitochondrií je MTS roztok metabolizován na 

rozpustný formazan. Výsledek může být ovlivněn jak počtem buněk, tak i počtem mitochondrií 

v buňce jedné. Proto jsme tuto metodu kombinovali s kvantifikací DNA ve vzorku. 
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Graf 7: MTS test viability, porovnání PVA modifikovaných vzorků s PCL 

 

44..88  KKvvaannttiiffiikkaaccee  DDNNAA  

 Obsah DNA na vzorcích byl změřen pomocí metody PicoGreen. Princip je založen na 

interkalačním činidle, které se naváže na DNA a poté emituje fluorescenční signál. Tato metoda 

je zaměřena pouze na změření obsahu DNA, tudíž počtu buněk, nerozlišuje však kvalitativně na 

mrtvé či živé. Výsledná hodnota hmotnosti DNA byla vypočtena pomocí kalibrační křivky a 

dopočítána na hodnotu ng/ml dle příslušné ředící řady. 

 

U vzorků se změnou napětí (Graf 8) je pozorován první den signifikantní (p ≤ 0,001) rozdíl 

hmotnosti u vzorků 01 – 06 v porovnání s nemodifikovaným PVA. Třetí den je signifikance 

pozorovatelná u vzorků 01 – 06 v porovnání s PVA. Sedmý den není statisticky významný rozdíl 

mezi upraveným a neupraveným PVA a čtrnáctý den je rozdíl pozorován u vzorků 01 – 06.  

 

U druhé skupiny (Graf 9) byly pozorovány signifikantní rozdíly oproti nemodifikovanému PVA u 

skupin 07 – 10 v první den, 07 – 10 třetí den, 07 v porovnání s PVA den sedmý a čtrnáctý den 07 

– 10 v porovnání s PVA. 
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Graf 8: Hmotnost DNA ve srovnání s PVA nemodifikovaným, změna napětí 

 

 

Graf 9: Hmotnost DNA ve srovnání s nemodifikovaným PVA, změna času 

 

Opět byl pozorován rozdíl v obsahu DNA i mezi skupinami, ačkoli tentokrát se již neobjevuje 
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vzorku 07, 08 a 09 signifikantně vyšší než u vzorku 06. Třetí den je hmotnost u vzorku 04 

signifikantní vůči vzorku 03, 05, 07, 08, 09 a 10. Signifikantní je dále vzorek 02 vůči 03, 07, 08, 09 

a 10. Dále pak vzorek 06 vůči 10 a 01 vůči 10. Sedmý den je signifikantně vyšší hodnota vzorku 

07 v porovnání s vzorkem 03, 08 a 09. Čtrnáctý den je hmotnost u vzorku 01 vyšší v porovnání 

s 03, 07, 09 a 10. Dále 02 versus 03, 07, 09 a 10; 04 versus 03, 07, 09 a 10; 05 versus 03, 07 a 10 

a nakonec 08 a 06 v porovnání s 07. Z toho vyplývá, že počet buněk byl většinou vyšší v případě 

první skupiny se změnou napětí. 

Hlavním poznatkem je ale to, že plazmatická modifikace zvýšila počet buněk na upravených 

nosičích v porovnání s nemodifikovaným PVA ve většině experimentálních dní signifikantně. 

 

 

Graf 10: Porovnání obsahu DNA mezi skupinami s referenčním vzorkem PCL. 

 

V souhrnném grafu (Graf 10) je vidět, že počet buněk na plazmaticky modifikovaném PVA nebyl 

výrazně nižší než na referenčním PCL, kde se počet buněk zvedl až čtrnáctý den. V kontextu 

s MTS testem viability je pozorovatelný úbytek buněk třetí i sedmý experimentální den, zatímco 

14. den se počet buněk opět zvyšuje, dokonce jsou hodnoty vyšší než první den po nasazení. 

Korelace mezi výsledky kvantifikace DNA a viability jsme se snažili dosáhnout použitím stejného 
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vzorku na MTS test i na kvantifikaci DNA. Tento postup jsme aplikovali i proto, že obě metody 

měří hodnoty na jiných principech, pomocí MTS se měří změna absorbance, zatímco u 

PicoGreen se snímá fluorescence. 

 

44..99  OObbrraazzoovváá  aannaallýýzzaa  

 Pomocí konfokálního mikroskopu byly nasnímány dva experimenty. První kopíroval 

čtrnáctidenní kultivaci, snímalo se první, třetí, sedmý a čtrnáctý den. Druhý pokus se týkal 

prvotní adheze buněk k substrátu a snímky byly pořízeny 4, 8, 12 a 24 hodin po nasazení. Snímky 

z mikroskopu byly analyzovány pomocí programu ImageJ. 

 

44..99..11  PPlloocchhaa  bbuunněěkk,,  ččttrrnnááccttiiddeennnníí  kkuullttiivvaaccee  

 Jelikož buňky neadherovaly samostatně, ale spíše v agregátech, spočetla se plocha 

těchto agregátů a byla vydělena počtem buněk, z čehož se tedy vypočetla průměrná plocha 

jedné buňky. Bohužel na neupravené PVA, PCL a vzorek číslo 01 se vázalo interkalační činidlo 

Hoechst a způsobovalo velké pozadí, nebylo z těchto vzorků možné určit plochu buňky, a proto 

byly z analýzy vyčleněny. Výsledná hodnota je tedy průměrná plocha jedné buňky v agregátu 

nebo samostatné. Tyto hodnoty jsou spíše ilustrativní k doplnění snímků, jelikož docházelo 

hlavně u agregátů k překrývaní buněk, což vnáší do výsledků poměrně velkou chybu. 

 

Z grafu je patrné, že plochy buněk se zvyšovaly s dobou kultivace. Nejvyšší plochu jsme 

zaznamenali čtrnáctý den pokusu, kdy buňky byly dokonce adherované jednotlivě. Předchozí 

experimentální dny se buňky držely spíše v těsných agregátech. Dále je vidět, že vzorek 05 měl 

nejmenší plochu jednotlivých buněk, zatímco u nejvíce hydrofobního vzorku se plocha poměrně 

zvyšovala. Třetí den experimentu je zde pozorovatelný pokles plochy buněk na všech vzorcích. 

To může být způsobeno tím, že buňky v agregátech byly adherovány velmi těsně a jednotlivé 

plochy se mohly překrývat.  
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Graf 12: Průměrná plocha jednotlivé buňky, skupina změna napětí 

 

Ze snímků je dále také patrný pokles počtu buněk hlavně sedmý den kultivace. Adheze se sice 

zlepšila, kromě skupiny 05 byl pozorován nárůst plochy jednotlivé buňky, ale počet nebyl nijak 

výrazný.  

Obr. 4: Vzorek 01; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 

 

Obr. 5: Vzorek 02; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 
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Obr. 6: Vzorek 03; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 

 

Obr. 7: Vzorek 04; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 

 

Obr. 8: Vzorek 05; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 

 

 Obr. 9: Vzorek 06; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 

  

Se zvyšujícím se napětím upraveného vzorku lze pozorovat změny v morfologii buněk. U skupin 

04-06 (Obr. 7-9) je vidět první den výrazné roztažení MSCs a tvorba filopodií, na rozdíl od skupin 



63 
 

01-03 (Obr. 4-6). V dalších dnech byla pozorována formace stresových vláken také hlavně u 

vzorků 04-06, na předchozích vzorcích se buňky držely ve skupinách a netvořily výraznější 

stresová vlákna. Čtrnáctý den kultivace je formace stresových vláken patrná téměř u všech 

vzorků. 

  

 U vzorků se změnou času působení plazmatu je vidět stejný postup, plocha buněk se 

zvyšuje s dobou kultivace. Rozdílem proti první skupině je to, že pokles plochy třetí den kultivace 

není v porovnání se dnem prvním nijak výrazný, jelikož ani první den nebyla plocha 

adherovaných buněk vysoká. MSCs se opět spíše držely v těsných agregátech a stresová vlákna 

aktinového cytoskeletu byla výraznější až sedmý, potažmo čtrnáctý den kultivace (obr. 10-13). 

Stejně je zde patrný jev snížení počtu buněk sedmý experimentální den. 

 

 

Graf 13: Průměrná plocha jednotlivé buňky, skupina změna času 

 

Morfologie buněk u těchto vzorků byla spíše kulovitá bez formace stresových vláken. U vzorku 

07 bylo možné pozorovat výraznější formaci stresových vláken již od třetího dne kultivace (Obr 

10). U vzorků 08 a 09 se aktinový cytoskelet, potažmo celková morfologie MSCs změnila až 

čtrnáctý den kultivace, kdy buňky nebyly již adherovány v kulatých agregátech, ale jednotlivě se 

zformovaným cytoskeletem (Obr. 11 a 12). U vzorku 10 (Obr. 13) byla všechny experimentální 
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dny, redukovaně i v den první, pozorována výrazná aktinová vlákna a výskyt filopodií značící 

výraznou adhezi k substrátu.  

 

 

Obr. 10: Vzorek 07; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 

 

Obr. 11: Vzorek 08; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 

 

Obr. 12: Vzorek 09; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 

 

Obr. 13: Vzorek 10; 1., 3., 7. a 14. den kultivace 
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Obr. 14 a 15 ukazují snímky kontrolních vzorků, nemodifikovaného PVA a referenčního vzorku 

PCL. Modifikovaná vlákna mají v porovnání s PVA obrovský nárůst plochy i počtu buněk. Velmi 

dobře pozorovatelná byla i změna morfologie MSCs, jelikož u PVA nedošlo ke změně po celou 

dobu experimentu, zatímco u modifikovaných vzorků docházelo téměř ve všech případech ke 

zlepšování adheze MSCs v průběhu času. U nemodifikovaného PVA nebyl ani jednou nalezen 

náznak formace cytoskeletu do stresových vláken.  

Ačkoli v testech DNA kvantifikace nebyl pozorován výrazný rozdíl v počtu buněk mezi 

nemodifikovaným PVA a plazmaticky upravenými vzorky, pod konfokálním mikroskopem u PVA 

byla místa s alespoň jednou adherovanou buňkou velmi vzácná (Obr. 14). Tento výrazný pokles 

si vysvětlujeme odmytím slabě adherovaných MSCs z nemodifikovaného PVA při barvení, jelikož 

zahrnuje několik stupňů promývání.  

Naopak na snímkách s PCL je vidět již první den vysoká adheze a formace aktinového 

cytoskeletu, která se s dobou kultivace zvyšovala. Žádné modifikované PVA nedosáhlo takovéto 

adheze, ačkoli vzorek 10, hlavně ve třetí experimentální den (obr. 13), se tomu nejvíce přiblížil. 

 

 

Obr. 14: PVA 1., 3., 7. den kultivace, 14. den na nosiči nebyly žádné buňky 

 

Obr. 15: PCL 1., 3., 7. a 14. den kultivace 
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44..99..22    PPlloocchhaa  bbuunněěkk,,  2244  hhooddiinnoovváá  kkuullttiivvaaccee  

 Při 24 hodinové kultivaci jsme sledovali změnu morfologie jednotlivých buněk v prvotní 

odpovědi na poskytnutý substrát. Vzorky byly barveny vitálně a po dané době zafixovány a 

pozorovány pod mikroskopem. Byla nabarvena jádra (Hoechst, modře), vnitřní membrány 

(Bodipy, červeně) a vnější membrána (WGA, zeleně). Vitálním barvením jsme chtěli zabránit 

zbytečnému odplavení většího množství buněk.  

 

Ze snímků jsme opět vyhodnocovali průměrnou plochu jedné buňky. Data získaná z tohoto 

pokusu ale nejsou tolik konzistentní. Lze konstatovat, že vzorek 06 je pro prvotní adhezi 

nejlepším substrátem, kdy předčil i méně hydrofobní PCL (Graf 14). Další zajímavou skutečností 

je to, že u většiny vzorků velikost plochy klesla 24 hodin po nasazení na nosič. Plocha, kterou 

zaujímají buňky na neupraveném PVA je ve většině případů nižší než na plazmaticky 

modifikovaných nosičích, hlavně se s postupem času nijak nezvětšuje, na rozdíl od 

modifikovaných vzorků. 

 

 

Graf 14: Plocha adherovaných buněk, skupina změna napětí v porovnání s PVA a PCL 
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Obr. 16: Vzorek 01: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace 

 

Obr. 17: Vzorek 02:  4, 8, 12 a 24 hodin kultivace 

 

Obr. 18: Vzorek 03: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace 

 

Obr. 19: Vzorek 04: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace 
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Obr. 20: Vzorek 05: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace 

 

 Obr. 21: Vzorek 06: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace 

 

Poměrně dobře pozorovatelné jsou i změny v morfologii MSCs. U vzorku 03 (Obr. 18) lze vidět 

první náznak filopodií již po osmi hodinách kultivace. Protažení buňky a tvorba dalších panožek 

pokračuje s prodlužujícím se časem. Po 24 hodinách lze na tomto vzorku vidět poměrně pěkně 

adherované buňky. U vzorku 04 (Obr. 19) se objevují filopodia po čtyřech hodinách kultivace a 

podporují adhezi buněk k substrátu. Největší formaci filopodií jsme zaznamenali u vzorku 06 

(Obr. 21), kdy byly výrazně vytvořeny také po čtyřech hodinách kultivace. Po 24 hodinách 

kultivace sice u vzorku 06 plocha jedné buňky klesla, byla zde však pozorována velmi výrazná 

filopodia, která se neobjevila na žádném jiném vzorku. 

 

 U skupiny se změnou napětí dochází k jiným situacím. Plocha adherovaných buněk po 24 

hodinové inkubaci neklesá, naopak u skupin 08, 09 a 10 je mnohem vyšší než v předchozích 

hodinách. Dále také nedosahuje tak vysokých hodnot jako u vzorků se změnou napětí, hodnoty 

plochy jsou překonány až právě po 24 hodinách inkubace (Graf 15).  
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Graf 15: Plocha adherovaných buněk, skupina změna času v porovnání s PVA a PCL 

 

 

Obr. 22: Vzorek 07: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace 

 

Obr. 23: Vzorek 08: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace  
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Obr. 24: Vzorek 09: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace  

 

Obr. 25: Vzorek 10: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace  

 

Morfologie MSCs byla podobná jako u vzorků 01 - 06. Při zvyšující se hydrofobnosti vzorku 

dochází k dřívější formaci filopodií. U vzorku 07 (Obr. 22) nebyl pozorován po 24 hodinách  

výskyt filopodií, avšak je vidět, že se postupujícím časem lehce mění tvar z kulatého na protáhlý. 

U vzorků 08 – 10 (Obr. 23-25) byly pozorovány první náznaky filopodií už po osmi hodinách 

kultivace. S prodlužující se dobou MSCs nejen že vytvářely filopodia, ale začaly měnit tvar na 

protáhlý, typický pro adherovanou buňku. Nejlépe pozorovatelná filopodia byla v této skupině 

vidět u vzorku 09 (Obr. 24). 

 

 I ze snímků je patrné, že na nemodifikovaném PVA (Obr. 26) nedošlo za 24 hodin ke 

změně morfologie, buňky zůstávají kulaté a nebyla pozorována žádná filopodia. Plocha jedné 

buňky se dokonce za 24 hodin zmenšila. U PCL (Obr. 27) docházelo k typickému protahování 

buněk signalizující adhezi, ale opět v tomto časovém intervalu nedošlo k výrazné změně. 
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Obr. 26: PVA: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace  

 

Obr. 27: PCL: 4, 8, 12 a 24 hodin kultivace  
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55  DDiisskkuuzzee  

 Cílem práce bylo charakterizovat nosič z PVA připravený elektrostatickým zvlákňováním 

a upravený studeným plazmatem. PVA je vysoce hydrofilní polymer a i přes konvenční úpravy 

rozpustnosti pomocí síťovací reakce je jeho povrch nevhodným pro adhezi buněk. Ačkoli některé 

studie naznačují, že volné –OH skupiny na polymeru, v porovnání s –COOH, -NH3 a –CH3 

vykazují vyšší adhezi buněk [94], je známo, že bez přidání aditiv je adheze i proliferace buněk na 

PVA velmi nízká [28, 34]. Ve spolupráci s katedrou materiálu na Technické Univerzitě v Liberci 

jsme se rozhodli vysokou hydrofilnost PVA upravit pomocí metanového plazmatu. Vytvořením 

radikálů se mělo docílit změny povrchové chemie deponováním uhlovodíkových zbytků na 

povrch vláken a snížení obsahu –OH skupin. Podmínky v reaktoru byly nastaveny tak, aby na 

vlákna bylo deponováno různé množství uhlovodíkových skupin. V proměnných reaktoru jsme 

se rozhodli měnit dvě proměnné, záporné napětí a čas působení. Vliv různých podmínek jsme 

evaluovali pomocí XPS, měření kontaktního úhlu, SEM a změny nasákavosti. XPS analýza 

ukázala, že i při nejmírnějších podmínkách v reaktoru jsme dosáhli velmi výrazné změny 

v povrchovém složení. Nemodifikované PVA má procentuální obsah kyslíku 41%, který se snížil 

skokově na 13% (vzorek 01), respektive 5% (vzorek 07). S postupným zvyšováním parametrů 

obsah kyslíku již nijak výrazně neklesal, nejnižší hodnoty dosáhl u vzorku 06 (3%). Ve výsledcích 

je také vidět, že se zvyšujícím se časem obsah kyslíku opět mírně narostl. Ačkoli je plazmatická 

modifikace poměrně dobře reprodukovatelná metoda, deponování skupin může být přesto 

mírně nehomogenní. Vytvořené radikály mohou s povrchem reagovat na různých místech 

vzorku různě a tak je poté na modifikované ploše možné najít místa s mírně odlišným 

procentuálním zastoupením prvků. 

 Pro hodnocení změny povrchové energie jsme použili měření kontaktního úhlu kapkovou 

metodou. Výsledky měření povrchové energie PVA modifikovaných plazmatem ukazují na super 

hydrofobní povrch, jelikož hodnoty kontaktního úhlu se pohybují okolo 120° i při nejmírnějších 

podmínkách. Toto měření velmi přesně koreluje s výsledky analýzy XPS. 

 SEM analýza prokázala jednoznačné zachování vlákenného charakteru, ačkoli byly 

pozorovány změny v morfologii jednotlivých vláken i celé vrstvy. Změna vláken je dána 

působením reaktivního prostředí na vrstvu. Ačkoli se jedná o studené plazma a i přes to, že PVA 
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je poměrně termostabilní, energie částic v reaktoru je pořád vysoká a způsobuje nejen depozici 

radikálů, ale i leptání, což bylo pozorováno při SEM ve vysokém rozlišení. Vedlejší efekt leptání 

vláken při úpravě polymerních povrchů je dobře zdokumentovaný jev, například zde [51]. Dále 

působením vyššího napětí nebo času docházelo ke stlačení vrstvy, zvýšení průměru vláken a 

snížení pórů mezi nimi. Snižování velikosti pórů je poměrně nežádoucí jev, jelikož se poté na 

vrstvě snižuje difuze živin a odpadních látek v případě interakcí buněk s nosičem. Následující 

výzkum by se proto měl spíše zaměřit na působení mírnějších podmínek v reaktoru, které 

nežádoucí změny eliminují. 

 Na modifikovaných vzorcích byla pozorována i menší nasákavost vláken. To je způsobeno 

poklesem kyslíku a hydrofobností povrchu. Nasákavost se ale oproti kontrolnímu PVA snížila 

méně, než by se dalo očekávat. Tento jev je nejspíše způsoben tím, že plazmatická modifikace 

působí jen do velmi malé hloubky a nedochází tak k penetraci radikálů skrz vzorek. Proto 

středová oblast vzorku může mít stále stejné vlastnosti a tak zde dochází k absorpci vody vyšší, 

než na povrchu vzorku. Vysoká nasákavost má za následek gelovatění vláken a snižování tvrdosti 

vzorku. Snížení nasákavosti má proto význam pro zlepšení adheze růstu buněk, neboť MSCs  

preferují právě tvrdší matrici [103]. Při zvětšováním objemu vláken v případě velké nasákavosti 

neupraveného PVA může také docházet ke zhoršené difuzi živin. 

 Testování buněčné adheze na hydrofobních PVA nanovláknech ukázalo v porovnání 

s nemodifikovaným PVA zlepšení ve viabilitě i počtu buněk. I přesto, že mezi skupinami nebyl 

pozorovatelný výrazný rozdíl, byly MSCs více viabilní na vláknech modifikovaných nižším 

napětím. Tento fakt je poměrně matoucí, jelikož bylo zjištěno, že prvkové složení i povrchová 

energie se nijak výrazně se změnou parametrů neliší. Je tedy jasné, že tyto faktory nejsou 

jediné, které mají vliv na viabilitu buněk. V porovnání s literaturou by na neupraveném PVA 

mělo adherovat vyšší množství buněk než na hydrofobní povrch [94], opačné výsledky této 

práce tedy potvrzují myšlenku, že nejen povrchová chemie má vliv na chování buněk. Svou roli 

zde jistě hraje povrchová hrubost a pravděpodobně i vliv mechanické pevnosti poskytnutého 

substrátu. Tento předpoklad potvrzuje i vysoká adheze buněk na PCL, které je také poměrně 

hodně hydrofobní, ale má velmi nízkou nasákavost i mechanickou pevnost.  
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  Plocha adherovaných buněk po dobu čtrnáctidenní kultivace se jednoznačně zvyšovala u 

všech modifikovaných vzorků. U neupraveného PVA byla všechny dny pozorována kulatá 

morfologie značící minimální adhezi, čtrnáctý den kultivace jsme pod konfokálním mikroskopem 

dokonce nenalezli žádné buňky. U modifikovaných vzorků byla pozorována s výjimkami 

jednoznačně nejlepší adheze právě čtrnáctý den kultivace. Aktinová vlákna byla zformována do 

výrazných stresových vláken a plocha buněk se zvýšila. To je důkaz výrazné adheze buňky 

k podkladu. Hodnoty plochy buněk byly v předchozí experimentální dny výrazně nižší, protože 

MSCs byly adherovány méně (menší nebo žádná formace aktinového cytoskeletu) a ve velkých 

shlucích. Stejné chování MSCs na nanostrukturovaném hydrofobním povrchu bylo popsáno i v 

práci [98], kde se na hydrofobním substrátu vylepšila viabilita i adheze buněk, ačkoli velké 

množství publikovaných prací tvrdí opak [88, 94, 99]. Zde je vidět, že nejen povrchová energie, 

ale i topografie povrchu má vliv na chování buněk. Vyšší počet buněk ve shlucích je dále nejspíš 

zapříčiněn kadherinovým buňka - buňka kontaktem, který má pro adhezi také podstatný vliv. 

Obecně byla pozorována vyšší plocha adherovaných buněk u vzorku 07, tedy u nejméně 

modifikovaného ze skupiny se změnou času a u vzorku 10, který kromě prvního dne vykazoval 

také velmi dobrou adhezi. Obecně lze říci, že rozdíl v morfologii MSCs oproti nemodifikovanému 

PVA byl velmi výrazný ve prospěch modifikovaných vzorků. 

 Trochu odlišné výsledky byly pozorovány u pokusu 24 hodinové adheze. Nejlepších 

výsledků dosahoval nejvíce hydrofobní vzorek 06, u kterého plocha buňky klesla až po 24 

hodinách kultivace, ačkoli byla vidět velmi výrazná filopodia, která nebyla pozorována u 

žádného jiného vzorku. Obecně se dala vypozorovat rychlejší změna tvaru a tvorba filopodií 

buněk v kontaktu s více hydrofobními substráty. U referenčního vzorku PCL jsme nepozorovali 

žádnou tvorbu filopodií, jen změnu tvaru v průběhu času. Je tedy vidět, že v prvotní adhezi je 

pro MSCs výhodnější hydrofobnější substrát s menší mírou nasákavosti a tedy pevnější 

strukturou. 

 

 V dalších fázích vývoje by bylo vhodné se orientovat na úpravu PVA vláken metanovým 

plazmatem při mírnějších podmínkách než v tomto pokusu. Vlákna poté nebudou podléhat tak 

výrazné změně v průměru a celkové morfologii. Dále se o něco sníží kontaktní úhel, jelikož 
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přílišná hydrofobnost buňkám nijak výrazně nesvědčí, hlavně při dlouhodobější kultivaci. První 

pokusy s méně hydrofobním PVA povrchem (pokles kontaktního úhlu o cca 10°) ukazují dobré 

výsledky v adhezi buněk. Jednou z další možnosti je pokusit se PVA modifikovat i jiným plynem, 

například dusíkem, eventuálně v kombinaci s metanem. 

 Tyto výsledky ukazují slibný vývoj v modifikaci PVA studeným plazmatem. V současné 

době máme na PVA založené systémy řízeného dodávání látek s postupně regulovatelným 

uvolňováním. Dále jsme schopni chemicky modifikovat povrch PVA nanovláken protilátkami a 

linkery, jako je PEG. V kombinaci s povrchovou modifikací se zde otevírají nové možnosti 

vylepšování nanovlákenných povrchů. Kontrola míry adheze v kombinaci s řízeným uvolňováním 

léčiv je velmi důležitá pro zlepšení výsledků hojení. Jednou z potencionálních aplikací je také 

vytváření dvojvrstevných nosičů, kdy jedna strana podpoří a druhá znemožní adhezi buněk, 

například fibroblastů u léčby hernií. 

 Dalším důležitým směrem vývoje a aplikací vytvořeného systému je studium 

mechanizmu adheze buněk. Povedlo se nám vytvořit systém, kde na nemodifikovaný PVA 

neadherují buňky a plazmatickou modifikací se biokompatibilita zlepšuje. Z tohoto pohledu se 

jedná o výborný modelový systém, kde můžeme jednoduše zkoumat efekt adheze specifických 

proteinů ECM a tím zprostředkování adheze buněk. Výsledky uvedené v této práci tvoří základ 

pro dané studie a budou dále rozvíjeny. 
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66  ZZáávvěěrr  

 Hlavním cílem této práce bylo upravit hydrofilitu PVA nanovláken a touto úpravou docílit 

vyšší adheze mezenchymálních kmenových buněk. Pomocí elektrostatického zvlákňování jsme 

vytvořili PVA nanovlákna, která jsme modifikovali studeným metanovým plazmatem. Tato 

modifikace měla za následek změnu povrchové chemie vláken a došlo k rapidnímu snížení 

obsahu kyslíku ve vrstvě a nárůstu procentuálního obsahu uhlíku díky depozici uhlovodíkových 

zbytků na vlákna. Změna prvkového složení měla dále za následek snížení povrchové energie 

vrstvy a zvýšení hydrofobnosti PVA vláken od velmi hydrofilního, v případě nemodifikovaného 

PVA, po velmi hydrofobní. Ve všech případech byla po úpravě plazmatem zachována vlákenná 

struktura a to v případě zvyšujícího se napětí i doby působení plazmatu na vlákennou vrstvu. 

Buněčné testy prokázaly, že adheze a proliferace mezenchymálních kmenových buněk je 

v porovnání s nemodifikovaným PVA vyšší ve prospěch hydrofobních vláken. Co se týče 

morfologie MSCs, byl v porovnání s nemodifikovaným PVA pozorován obrovský rozdíl ve 

prospěch modifikovaných vzorků. Výsledky potvrdily naší hypotézu a podařilo se tedy vytvořit 

systém upravy povrchové chemie a energie PVA nanovláken. 

 Výsledky prozatím nevykazují jednoznačné závěry ve prospěch určitého složení povrchu 

vzorku, ale obecně lze s určitostí říci, že modifikace PVA metanovým plazmatem zvyšuje adhezi a 

viabilitu mezenchymálních kmenových buněk a má velmi pozitivní vliv na jejich morfologii. Pro 

další vylepšení nanovláken doporučujeme systematickou změnu parametrů a to hlavně ve 

snížení koncentrace dávkovaného metanu a dosažení nižší hydrofobnosti.  
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