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Abstrakt 

V súčasnej ortopédii a traumatológii pohybového aparátu ako aj v stomatológii 

sa neustále zvyšuje počet operácií, pri ktorých sú používané kovové implantáty. 

Problematika riešenia kostných defektov je rozsiahla oblasť, kde sú extrémne dôležité 

povrchové vlastnosti použitých implantátov. Kostné defekty vznikajú často pri 

otvorených zlomeninách, po radikálnych onkologických operáciách a pri prolongáciách 

končatín, ktoré sú veľmi časté v detskej ortopédii. Pri liečbe týchto stavov je výhodné, 

aby bol povrch používaných materiálov atraktívny pre kostné bunky a podporoval 

novotvorbu kostí. V endoprotetike je veľmi žiaduce, aby došlo k čo najpevnejšiemu 

spojeniu medzi povrchom implantátu a kosťou. Pri operácii je správnym usadením 

implantátu dosiahnutá primárna stabilita, ktorá je určená hlavne tvarom implantátu a 

kvalitou opracovania kosti. Táto stabilita trvá len dočasne, udáva sa doba 3 mesiacov. 

Po uplynutí tejto doby nastáva sekundárna stabilita, ktorá je daná vrastaním kosti do 

povrchovej štruktúry implantátu. Osteogénna diferenciácia osteoblastov a mineralizácia 

extracelulárnej matrix (ECM) môže byť podporená prítomnosťou kostných 

morfogenetických proteínov (BMP), hlavne BMP-7. Tieto látky cez špecifické 

povrchové receptory navodzujú maturáciu osteoblastov. Po implantácii môže dôjsť k 

odmietnutiu implantátu hostiteľským organizmom. Štúdium potenciálnej imunitnej 

aktivácie buniek je dôležité hlavne preto, aby nedochádzalo k odmietnutiu implantátu 

imunitným systémom hostiteľa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová: Adhézia, bunka, osteogénna diferenciácia, BMP-7, osteoblasty, MG- 

63, Saos-2  
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Abstract 

The contemporary orthopaedics and traumatology of the musculoskeletal system 

and stomatology have been witnessing a substantial increase in the number of surgeries 

using metallic implants. The issue of reconstruction of bone defects covers a large area 

of study, where the surface properties of the implants are extremely important. Bone 

defects often occur as a result of open fractures, radical cancer treatment or limb 

lengthening, which is very common in paediatric orthopaedics. In the treatment of these 

conditions, the surface of the applied materials should provide a favorable environment 

for bone cells and support bone formation. In endoprosthetics it is highly desirable to 

achieve the strongest possible fixation between the implant surface and the bone. 

During the surgery, primary stability of the implant fixation is ensured by the proper 

positioning of the implant, based on the appropriate shape of the implant and the quality 

of bone cut. The initial stability is only temporary, being estimated to last approximately 

three months. After this period, the secondary stability starts, determined by the bone 

ingrowth into the implant surface structure. Osteogenic differentiation and extracellular 

matrix (ECM) mineralization can be enhanced by the presence of bone morphogenetic 

proteins (BMPs), especially BMP-7. These agents induce osteoblast maturation through 

specific surface receptors. The implantation may result in a rejection response to the 

implant by the host organism. The study of potential activation of immune cells is 

important particularly in order to prevent rejection of the implant by the host immune 

system. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: adhesion, cell, osteogenic diferentiation, BMP-7, osteoblasts, MG-63, Saos-
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1. Zoznam skratiek  

 

BMP  kostný morfogenetický proteín (bone morphogenetic protein) 

BMP- 7 kostný morfogenetický proteín 7 (bone morphogenetic protein 7) 

DBM  derivovaná kostná matrix (derived bone matrix) 

DMEM  Eaglové minimálne esenciálne médium modifikované Dulbeccom 

(Dulbecco's modified Eagle's Minimum Essential Medium) 

EDTA  ethylendiaminotetraoctová kyselina 

ELISA enzymatická imunosorbentná esej (enzyme-linked immunosorbent assay) 

FBS fetálne hovädzie sérum 

Fe nerezová oceľ 

HSP 47  proteín tepelného šoku číslo 47 (heat shock protein) 

ICAM- 1 intracelulárna adhezívna molekula 1 (intracellular cell adhesion 

molekula-1) 

IGF  inzulínový rastový faktor (insulin-like growth factor) 

IL- 1β  interleukín 1β 

LPS lipopolysacharid 

MG-63  ľudská bunková línia osteoblastov 

NF-κB nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

PBS fosfátový tlmivý pufor (phosphate-buffered saline) 

PDGF Doštičkový rastový faktor (platelet-derived growth factor) 

PLGA   poly( laktid-co-glykolid) 

PMMA  polymetylmetakrylát 

PS polystyrén 

PTFE   polytetrafluoretylén 
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RANK  receptorový aktivátor ligandu NF-κB  

RANKL  ligand pre receptorový aktivátor ligandu NF-κB  

RGD   Arg-Gly-Asp 

Saos-2  ľudská bunková línia osteoblastov 

S.E.M.  stredná chyba priemeru (standard error of mean) 

SPARC   acidický sekretovaný proteín bohatý na cysteín (secreted protein acidic 

and rich in  cysteine) 

TGF- β transformujúci rastový faktor β 

Ti  titán 

TNF- α faktor nádorovej nekrózy α (tumor necrosis factor α) 

UHMWPE ultra-high-molecular-weight polyethylene 
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2. Hypotézy a ciele diplomovej práce 

 

2.1 Prvým cieľom mojej diplomovej práce bolo otestovanie vplyvu jednotlivých 

kovových materiálov, konkrétne titánu a nerezovej ocele na adhéziu, viabilitu 

a proliferačnú aktivitu kostných buniek MG-63 v porovnaní s kontrolným 

polystyrénom. Vychádzali sme z hypotézy, že fyzikálno chemické vlastnosti 

jednotlivých použitých kovových materiálov budú mať pozitívny vplyv             

na adhéziu kostných buniek ako aj na ich životaschopnosť a proliferačnú 

aktivitu. 

 

2.2  Po implantácii kovových materiálov do ľudského tela je tento materiál vnímaný 

imunitným systémom ako cudzí antigén a reaguje na neho aktiváciou svojich 

efektorových mechanizmov. Druhým cieľom práce bolo analyzovať potenciálnu 

imunitnú aktiváciu buniek na kovových materiáloch a porovnať ju s imunitnou 

aktiváciou na kontrolnom polystyréne. V tejto časti mojej diplomovej práce sme 

sa snažili overiť hypotézu, že jednotlivé testované kovové materiály môžu 

spôsobiť zvýšenú tvorbu markerov imunitnej aktivácie buniek in vitro. 

 

2.3 Ďalším cieľom bolo kvantifikovať vybrané markery osteogénnej diferenciácie 

a bunkovej adhézie a porovnať ich sekréciu na dvoch typoch kostných buniek. 

Taktiež nás zaujímal rozdiel v produkcii týchto proteínov medzi nami 

študovanými materiálmi. Snažili sme sa overiť hypotézu, že testované kovové 

materiály podporujú tvorbu kolagénu- I, alkalickej fosfatázy, osteopontínu 

a osteokalcínu.  

 

2.4 Štvrtým cieľom mojej diplomovej práce bolo analyzovať vplyv BMP-7 na 

tvorbu markerov osteogénnej diferenciácie. BMP-7 patrí medzi diferenciačné 

markery, ktoré podporujú osteogénnu diferenciáciu buniek. Použili sme 3 

odlišné koncentrácie tohto proteínu a analyzovali sme ich vplyv na tvorbu 

kolagénu-I, alkalickej fosfatázy a osteokalcínu. V tejto časti mojej práce sme 

vychádzali z hypotézy, že prítomnosť BMP-7 vo vhodnej koncentrácii pri in 

vitro kultivácii osteoblastov na nami testovaných kovových materiáloch spôsobí 

zvýšenú tvorbu vybraných markerov osteogénnej diferenciácie. 
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3. Úvod 

Tkanivové inžinierstvo je interdisciplinárny vedný obor, ktorý sa prostredníctvom 

interakcie viacerých vedných oblastí snaží o vytvorenie náhrad tkanív a orgánov, ktoré 

by pomohli skvalitniť život mnohých pacientov. V súčasnej dobe je mnoho pacientov, 

ktorí trpia ochorením pohybového aparátu. Medzi najčastejšie patologické ochorenia 

kostí patria osteosarkomálne nádorové ochorenia, revmatoidná artritída, osteoporóza a 

prolongácia končatín u detských pacientov. Pri liečbe pokročilého stavu týchto ochorení 

je často nutná operácia, pri ktorej sa chirurgicky odstránia poškodené časti kostí a kĺbov 

a následne sa nahradia umelými kostnými implantátmi. Materiály, z ktorých sa vyrábajú 

tieto umelé implantáty musia spĺňať viacero kritérií, aby mohli byť použité v klinickej 

praxi. Dominantnou charakteristikou týchto materiálov je ich biokompatibilita, ktorú 

ovplyvňuje hlavne chemické zloženie týchto materiálov. Biologická odpoveď 

organizmu na prítomnosť implantátu však nie je daná len jeho zložením, ale aj 

štruktúrou jeho povrchu a celkovou veľkosťou implantátu. Rozlišujeme dva základné 

druhy implantátov, ktoré sa používajú v klinickej praxi, konkrétne záťažové a výplňové. 

Záťažové sa používajú ako náhrady veľkých kĺbov, kolenného, ramenného a bedrového 

kĺbu. Výplňové implantáty sa používajú pri plastických operáciách a pri operácii 

lebkových kostí. V mojej diplomovej práci som sa zamerala na testovanie kovových 

materiálov, ktoré sa používajú na výrobu záťažových implantátov bedrového kĺbu. 

Najčastejšie používanými materiálmi pre ich výrobu sú nerezová oceľ a titán. Obidva 

tieto materiály majú mnoho pozitívnych vlastností, kvôli ktorým sa používajú v 

ortopédii. Okrem týchto pozitívnych vlastností však majú aj mnoho nevýhod, spôsobujú 

časté alergické reakcie a ich mechanické vlastnosti nie sú dostatočne podobné kostnému 

tkanivu. Preto je ich použitie v súčasnosti len kompromis a mnoho výskumných 

laboratórií po celom svete sa snaží o zdokonalenie týchto materiálov, aby sa ich 

vlastnosti ešte o niečo viac priblížili vlastnostiam skutočnej kosti. Pri celkových 

náhradách veľkých kĺbov často dochádza ku revíznym operáciám. Existujú dve hlavné 

príčiny, ktoré spôsobujú uvoľnenie endoprotézy. Prvou z nich je septické uvoľnenie, 

ktoré je spôsobené prítomnosťou infekčného agens  v mieste endoprotézy. Druhou 

príčinou uvoľnenia endoprotézy je aseptické uvoľnenie, ktoré je spôsobené 

opotrebovaním implantátu a následným uvoľňovaním častíc, čo vedie ku vzniku 

granulomatózneho zápalu a uvoľneniu endoprotézy. Výrazný vplyv na zvýšené 

opotrebenie endoprotézy má hlavne nadmerne zvýšená fyzická aktivita a dlhodobá 
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nadváha. Pri týchto revíznych operáciách sa používa kostný morfogenetický proteín 7 

(BMP- 7), ktorý podporuje diferenciáciu kostných buniek. Jeho použitie priamo počas 

operácie sa však ukázalo byť nie celkom vhodné, pretože by mohol spôsobiť predčasnú 

diferenciáciu kostných  buniek. V jednej časti mojej diplomovej práce sme sa zamerali 

na otestovanie vplyvu troch koncentrácii BMP- 7 na tvorbu vybraných markerov 

osteogénnej diferenciácie. Použitie BMP- 7 v optimálnej koncentrácii by mohlo 

podporiť prijatie implantátu hostiteľským organizmom a celkovo tak zlepšiť 

pohyblivosť pacientov s implantovanou endoprotézou. 
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4. Literárny prehľad 

3.1 História biomateriálov  

Tkanivové inžinierstvo je interdisciplinárny obor, ktorý má bohatú históriu. Prvý 

kontakt umelého nebiologického  materiálu spolu s ľudským telom bol pozorovaný 

u pozostatkov muža, ktoré boli nájdené blízko Kennewicku vo Washingtone v USA. 

Tieto pozostatky sú staré približne 9200 rokov. Archeológovia popísali tohto muža ako 

vysokého, zdravého a aktívneho, ktorý putoval cez región, dnes známy ako južný 

Washington, so zvyškom zabodnutého oštepu v jeho iliakálnej  kosti. Muž sa 

pravdepodobne dokázal svojpomocne uzdraviť a zvyšok zabodnutého oštepu mu nijak 

významne nebránil v jeho bežných aktivitách. Tento neúmyselný implantát ilustruje 

schopnosť ľudského tela svojpomocne sa vysporiadať s cudzorodým materiálom. 

V tomto zvyšku zabodnutého oštepu u Kennewického muža môžeme vidieť určitú malú 

podobnosť s modernými biomateriálmi, u ktorých je nesmierne dôležité to, aby boli 

prijaté hostiteľským organizmom a nebránili pacientom vo vykonávaní bežných aktivít 

(Chatters, 2000; Ratner et al., 2004).  

 Zabodnutý oštep nemôžeme považovať za cielený implantát. Medzi prvé cielené 

implantáty patrili dentálne implantáty. V okolí dnešného Hondurasu v roku 1931 našiel 

archeológ Dr. Wilson Popenoe časť mandibuly, ktorá patrila dvadsaťročnej žene 

mayského pôvodu (Obr. 1). Vek tejto kosti je odhadovaný na približne 2600 rokov. 

Pozoruhodné je, že v nej  boli tri predné zuby nahradené morskými lastúrami. Po 

histologickom vyšetrení sa zistilo, že došlo k osteointegrácii týchto morských lastúr do 

kostného tkaniva mandibuly (Bobbio, 1972; Becker, 1999).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Nález mandibuly mayskej ženy na území 

Hondurasu z roku 1931 (Ring, 1985). 



14 
 

Na území dnešného Francúzka bol nájdený prvý osteointegrovaný železný 

dentálny implantát, ktorý je starý približne 2200 rokov. V tomto období neexistovali 

vedy ako je tkanivové inžinierstvo, prípadne sofistikované postupy dnešnej modernej 

medicíny, a tak sa úspešnosť prijatia týchto implantátov pripisuje iba schopnosti 

ľudského tela do určitej miery tolerovať cudzorodé častice a vysporiadať sa s nimi bez 

vážnejších následkov ohrozujúcich aktívny život (Crubezy et al., 1998).  

Dvadsiate storočie prinieslo obrovský rozvoj v oblasti biomateriálového 

inžinierstva. Bolo vyvinutých a objavených veľa nových materiálov a spolu s rozvojom 

ďalších vedných oborov sa rozvíjalo aj biomateriálové inžinierstvo. Počas rokov 1960-

1970 bola vytvorená tzv. prvá generácia materiálov. Jej hlavným cieľom bolo vyvinúť 

materiál, ktorý by predstavoval vhodnú kombináciu fyzikálnych a mechanických 

vlastností, ktoré by boli čo najviac podobné vlastnostiam jednotlivých nahradzovaných 

tkanív. Taktiež by tieto materiály nemali byť pre daný organizmus toxické. Pomerne 

častým javom bolo odmietnutie implantátu imunitným systémom hostiteľského 

organizmu. S narastajúcim množstvom poznatkov v obore imunológie rástla aj snaha 

vytvoriť materiál, ktorý zníži reakcie imunitného systému na minimálnu možnú hranicu 

a pomôže organizmu prijať tento implantát. Rovnako prebiehala aj snaha aby výsledný 

materiál bol tzv. bioinertný. To znamená, že by zabraňoval akejkoľvek adsorpcii 

proteínov a bunkovej adhézii (Hench a Polak, 2002). 

Postupom času sa začala rozvíjať druhá generácia biomateriálov, ktorá sa na 

rozdiel od predchádzajúcej generácie snažila vyvinúť materiály, ktoré by namiesto 

výhradnej bioinertnosti vyvolávali konkrétne bunkové odpovede, akými sú napríklad 

bunková adhézia, proliferácia a diferenciácia do špecifických bunkových typov. Ďalším 

pokrokom v tejto generácii je vývoj resorbovateľných biomateriálov, ktorých hlavnou 

výhodou je kontrolované chemické odbúravanie a vstrebávanie. Tento materiál by bol 

nakoniec nahradený novým regenerovaným tkanivom hostiteľského organizmu 

a napokon by nebol viditeľný rozdiel medzi miestom implantácie a hostiteľským 

tkanivom. Už v roku 1984 bolo klinické použite vstrebávateľných stehov bežnou praxou 

(Hench a Polak, 2002). 

V súčasnej dobe prebieha snaha o vytvorenie materiálov tzv. tretej generácie, 

ktoré sú navrhnuté tak, aby stimulovali špecifické bunkové odpovede na molekulárnej 

úrovni. Vhodnou modifikáciou týchto materiálov prebieha snaha o vytvorenie 
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špecifických interakcií s bunkovými integrínmi, ktoré by priamo podporovali bunkovú 

proliferáciu, diferenciáciu, ako aj produkciu a organizáciu proteínov ECM. Tieto 

moderné materiály sú skonštruované z 3- dimenzionálnych poréznych scaffoldov 

vyrábaných prevažne z resorbovateľných materiálov. Tento materiál by bol pokrytý 

vrstvou vlastných buniek z pacienta, prípadne kmeňovými bunkami odobranými z jeho 

kostnej drene prostredníctvom biopsie pred plánovanou operáciou. Pri navrhovaní 

takéhoto materiálu prebieha predovšetkým snaha o to, aby jeho architektúra 

podporovala rast a diferenciáciu buniek spolu s jeho odstránením a nahradením plne 

regenerovaným tkanivom pacienta. Z toho dôvodu majú tieto materiály na svojom 

povrchu naviazané spektrum bioaktívnych molekúl, ktoré sa tu vyskytujú v definovanej 

koncentrácii a priestorovej distribúcii proti bioinertnému pozadiu materiálu, ktoré je 

odolné voči nekontrolovateľnej adsorpcii proteínov a adhézii buniek. Po implantácii 

takéhoto materiálu do tela pacienta by potom v ideálnom prípade došlo k postupnému 

nahradeniu chýbajúcej kosti za nové plne regenerované tkanivo (Bačáková et al., 2004). 

 

3.2 Materiály používané v tkanivovom inžinierstve 

 Materiály, ktoré sa v súčasnej dobe používajú v tkanivovom inžinierstve 

môžeme rozdeliť do niekoľkých základných skupín: syntetické polyméry, prírodné 

polyméry, keramika, kovy a kompozitné materiály, ktoré predstavujú kombináciu 

vlastností minimálne dvoch materiálov rôznych kategórii.  

 

 3.2.1 Syntetické polyméry  

Syntetické polymérne materiály majú rozsiahle spektrum využitia vo viacerých 

oboroch a výnimkou nie sú ani medicínske obory. V lekárskej praxi môžu byť použité 

ako súčasť nástrojov používaných v ortopédii, ale rovnako môžu byť použité aj pri 

vytváraní jednotlivých implantátov. Jedným z prvých vedcov, ktorí sa pokúsili využiť 

syntetické polyméry v lekárskej praxi bol Dr. Harold Ridley. Pozorovaním zistil, že 

úlomky polymetylmetakrylátu (PMMA), ktoré sa pri leteckých haváriách dostali do tela 

pilotov, prevažne do očí, sa v ich tele správali inertne a nespôsobovali im ani po 

mnohých rokoch zápalové reakcie (Ridley, 1952). V súčasnosti sa PMMA používa ako 

hlavná súčasť kostného cementu, ktorý predstavuje spojivo medzi implantátom 
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a kostným tkanivom. Hlavným dôvodom použitia kostného cementu je snaha o zvýšenie 

nosnosti protézy, aby nebola protéza zaťažená celou telesnou hmotnosťou, pretože by to 

mohlo viesť k jej poškodeniu. Použitie kostného cementu má ale aj svoje nevýhody. 

Jednou z nich je, že cementové častice môžu interagovať s okolitými tkanivami 

a následne vyvolávať alergické a zápalové reakcie (Lewis, 1997).  

 Ďalším často používaným syntetickým polymérnym materiálom je 

polytetrafluoretylén (PTFE). Má veľmi dobré fyzikálne a chemické vlastnosti, ale 

bohužiaľ má aj určité nevýhody, medzi ktoré patrí napríklad veľmi nízky koeficient 

trenia. Pri vysokom tlaku sa rýchlo opotrebuje. Pri takomto opotrebení sa následne 

uvoľňujú častice, ktoré prenikajú do okolitých tkanív a spôsobujú zápalové reakcie. 

Použitie PTFE pre kostné náhrady kĺbov, ktoré sú vystavené veľkej záťaži sa ukázalo 

ako nevhodné už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy Sir John Charnley 

navrhol totálnu endoprotézu bedrového kĺbu, ktorá mala acetabulum bedrového kĺbu 

vyrobené z PTFE. Neskôr sa však zistila veľmi krátka životnosť tohto implantátu 

a PTFE sa prestal používať na náhrady kĺbov, ktoré podliehajú vysokej záťaži (Caton 

a Prudhon, 2011).  Aj keď PTFE nie je vhodné používať pri náhradách kĺbov ktoré sú 

vystavené vysokej záťaži, tak vďaka svojim výnimočným vlastnostiam má v klinickej 

praxi široké využitie napríklad pri rekonštruktívnej chirurgii tváre (Suzuki et al., 2005) 

alebo pri náhradách šľachovitého tkaniva (Kimura et al., 2003). 

 Najnovšia generácia biomateriálov je tvorená najčastejšie z tzv. poly( laktid-co-

glykolidu) (PLGA). Je to syntetický polymér polyesterovej skupiny. Pôvodne bol 

navrhnutý ako koloidný materiál pre výrobu nanočastíc určených pre podávanie liekov.  

V biomedicíne patrí medzi najčastejšie používané syntetické polyméry kvôli svojej 

známej biokompatibilite a schopnosti biodegradácie (Shive a Anderson, 1997). 

V ľudskom tele je PLGA hydrolytickým mechanizmom odbúravaný v Krebsovom cykle 

(Houchin a Topp, 2008).  

    

 3.2.2 Prírodné polyméry 

 Prírodné polyméry sú syntetizované počas prirodzených metabolických procesov 

v telách všetkých mnohobunkových živočíchov. Pre potreby tkanivového inžinierstva sa 

potom tieto polyméry extrahujú buď priamo z tiel týchto živočíchov, alebo sú 

pripravené v prostredníctvom rekombinantných techník (Bellingham et al., 2003). 
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Patria medzi ne najmä kolagén, chitín, chitosan, škrob, celulóza a mnohé ďalšie. Pre 

potreby kostného tkanivového inžinierstva je jednou z najdôležitejších molekúl práve 

kolagén. Molekula kolagénu sa skladá z troch polypeptidových reťazcov poskladaných 

do heterotrimerickej štruktúry. Existuje niekoľko izoforiem tejto molekuly. Vďaka ním 

v súčasnosti obsahuje kolagenová superrodina 28 typov tejto molekuly (Soderhall et al., 

2007). Veľkosť kolagenového reťazca sa pohybuje od 662 do 3152 aminokyselín. 

Jednotlivé vlákna sú usporiadané do pravotočivej štruktúry, ktorá je stabilizovaná 

prítomnosťou glycínu, prolínu, hydroxyprolínu a taktiež prostredníctvom vodíkových 

väzieb a elektrostatických interakcií (Persikov et al., 2005). Kolagénové vlákna sú 

syntetizované ako prokolagén, ktorý sa skladá z aminoterminálneho propeptidu, ktorý je 

nasledovaný krátkym nehelikálnym N- telopeptidom, centrálnou trojitou špirálou, C- 

telopeptidom a karboxy- terminálnym propeptidom. Na jednotlivých reťazcoch 

prebiehajú mnohé posttranslačné modifikácie medzi ktoré patrí napríklad hydroxylácia 

prolínových a lyzínových zvyškov, glykozilácia lyzínu a hydroxylyzínu, ako aj 

sulfatácia týrozínových zvyškov a mnohé ďalšie. Výsledkom celého tohto procesu je 

napokon vznik trojitej špirály kolagenového vlákna (Myllyharju a Kivirikko, 2004). 

V endoplazmatickom retikule sa na protokolagén naviaže špecifický molekulárny 

chaperon HSP 47, vďaka ktorému je protokolagén stabilizovaný pri telesnej teplote. 

Nedávne výskumy dokázali, že na jednu špirálu protokolagénu je nutných viac ako 

dvadsať molekúl HSP 47. Taktiež sa nedávno zistilo, že HSP 47 pravdepodobne nebude 

jediný chaperon pre túto molekulu. Ďalším pravdepodobne bude intracelulárny proteín 

SPARC, ktorý sa viaže na špirálu protokolagénu a jeho absencia spôsobuje závažné 

ukladanie kolagénu v tkanivách (Martinek et al., 2007). Kolagénové  vlákna sa 

nachádzajú uložené v extracelulárnej matrix. Zároveň sa však podieľajú na vzájomných 

interakciách medzi bunkami a extracelulárnou matrix prostredníctvom receptorov. Sú to 

vlastne ligandy integrínových receptorov, ktoré sa nachádzajú na povrchu buniek, ktoré 

hrajú dôležitú úlohu v regulácii bunkového rastu, diferenciácie a migrácie 

prostredníctvom ich väzby na tieto receptory (Heino, 2007).  Kostná extracelulárna 

matrix má komplikovanú komplexnú štruktúru, ktorá okrem iného obsahuje kolagén I. 

typu a nanohydroxyapatitové minerálne kryštály. Molekuly kolagénu I sú špirály 

s dĺžkou približne 300 nm a kryštály hydroxyapaptitu sú uložené paralelne smerom ku 

kolagenovým fibrilám v pravidelne sa opakujúcej konformácii (Ngiam et al., 2011). 

Okrem kostného tkaniva sa kolagén I vyskytuje vo veľkom množstve aj v šľachách 

a koži. Pomerne dosť často sa používa pri modifikácii povrchov materiálov 
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používaných pre kostné implantáty, aby čo najviac napodobnili prirodzenú 

extracelulárnu matrix. Vďaka tomu, že obsahuje väzbové miesta, ktoré umožňujú 

naviazanie kostných buniek, podporuje ich adhéziu, proliferáciu a osteogénnu 

diferenciáciu (Forster et al., 2012).    

 

 3.2.3 Keramické materiály 

 Keramické materiály sú široko používané v kostnom tkanivovom inžinierstve 

ako náhrada tvrdých tkanív. Medzi ne patria predovšetkým náhrady zubných tkanív 

a náhrady dlhých kostí. Tieto materiály sa používajú hlavne kvôli svojej známej 

biokompatibilite a kompozičnej podobnosti s kostným minerálom (Rey, 1990). Medzi 

najčastejšie používané keramické materiály patria hydroxyapatit a fosforečnan 

vápenatý. Výhodou použitia týchto látok je to, že sa nachádzajú v celom tele ako zložka 

kostí a zubnej skloviny. Prírodné kostné tkanivo obsahuje približne 69% fosforečnanu 

vápenatého (Bourne a Herring, 1972). V súčasnosti je pomerne časté použitie 

fosforečnanu vápenatého vo forme biodegradabilných nanočastíc, ktoré sa využívajú na 

cielené smerovanie liečiv v ľudskom tele. Pomerne časté je ich použitie spolu 

v kombinácii so syntetickými polymérmi. Použitie biodegrabilných syntetických 

polymérov môže predstavovať pre organizmus skrytú hrozbu v podobe nepriaznivej 

interakcie týchto častíc s tkanivom počas cirkulácie v ľudskom tele. Výhoda použitia 

fosforečnanu vápenatého spočíva v tom, že sa v tele degraduje na ióny Ca2+ a PO4
3- , 

ktoré sa bežne vyskytujú v relatívne vysokej koncentrácii v krvnom riečisku (Wang et 

al., 2002). Keramické materiály sa v súčasnosti využívajú taktiež aj k cielenému 

nevirálnemu prenosu génov do vnútra buniek. Molekuly DNA aj siRNA sú záporne 

nabité, preto je kvôli elektrostatickým interakciám vhodné práve spojenie 

s fosforečnanom vápenatým. Nanočastice sa naviažu prostredníctvom elektrostatických 

interakcií medzi Ca2+ vo fosforečnane vápenatom a fosfátovými skupinami v molekule 

DNA, prípadne RNA (Obr.2). Táto metóda intracelulárneho prenosu génov sa používa 

najčastejšie pri liečbe nádorových ochorení. Gény sú dodané nádorovým bunkám 

a následne môžu tieto bunky zabíjať buď nahradením existujúcich génov alebo môžu 

pomôcť aktivovať v bunke apoptotickú dráhu, ktorá následne vedie k apoptickej smrti 

nádorovej bunky (Zhang et al., 2009).   
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Obr. 2. Schéma interakcie nukleovej kyseliny a Ca2+ iónov 

fosforečnanu vápenatého (Sokolová a Epple, 2008) 

 

 

 

 

 3.2.4 Kovové materiály 

Kovové materiály sú najčastejšie používanými biomateriálmi v tkanivovom 

inžinierstve. V porovnaní s polymérnymi a keramickými materiálmi majú lepšiu 

pevnosť v ťahu, sú odolnejšie proti zlomeniu a ich opotrebovanie nie je tak výrazné ako 

v prípade iných materiálov. Aj keď kovy vykazujú vysokú pevnosť a húževnatosť, tak 

majú aj mnoho negatívnych vlastností, sú citlivé na chemické a elektrochemické 

degradácie. Materiály použité pre výrobu implantátu môžu korodovať alebo sa 

opotrebovať, čo vedie k tvorbe častíc, ktorých prítomnosť môže viesť k zhoršeniu 

zdravotného stavu pacienta, prípadne k odmietnutiu implantátu hostiteľským 

organizmom (Plecko et al., 2012). Použitie kovov a ich zliatin je veľmi dôležité pri 

ortopedických operáciách, pretože hrajú dominantnú úlohu pri každej časti tejto 

operácie nielen ako materiály, z ktorých sú vytvorené použité implantáty, ale aj ako 

materiály z ktorých sú vytvorené nástroje, ktoré sa pri takýchto operáciách používajú. 
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3.2.4.1 Nerezová oceľ 316L 

 Medzi najpoužívanejší materiál v ortopedických implantátoch v dnešnej dobe 

patrí nerezová oceľ 316L. Jej povrch je pokrytý tenkou ochrannou vrstvou oxidu, ktorý 

do určitej miery určuje vlastnosti povrchu implantátu. Hlavnou funkciou tejto vrstvy je 

ochrana pred koróziou (Shahryari et al., 2008). V prípade, že by po implantácii došlo ku 

vzniku korózie mohlo by to mať negatívny vplyv na viabilitu buniek, alebo by prípadne 

mohlo dôjsť ku stimulácii rastu nežiaduceho fibroblastického tkaniva (Bombač et al., 

2007). Aj keď sa prostredníctvom vrstvy oxidu zvýši odolnosť proti korózii, tak napriek 

tomu je táto vrstva veľmi citlivá na rôzne formy lokalizovanej korózie, akými sú jamky, 

štrbiny a korózne praskanie materiálu pod napätím. Najdôležitejší problém spojený 

s nerezovou oceľou je negatívny vplyv kovových iónov a uvoľňujúcich sa častíc, ktoré 

sa môžu uvoľniť z implantátu kvôli korózii, opotrebovaniu alebo z iných dôvodov 

(Herting et al., 2008; Staffolani et al., 1999). Nerezová oceľ, ktorú sme použili pre 

testovanie v mojej diplomovej práci má akostné normy ISO 5832-1 a AISI 316L. Jej 

zloženie je okrem železa tvorené aj ďalšími prímesami, konkrétne C (max. 0.025 

hm.%), Si (0.6 hm.%), Mn (1.7 hm.%), P (max. 0.025 hm.%), S (max. 0.003 hm.%), Cr 

(17.5 hm.%), Ni (13.5 hm.%), Mo (2.8 hm.%), a Cu (max. 0.1 hm.%). Nerezová oceľ 

316L stále ešte nie je odolná proti lokalizovaným formám korózie, akými sú jamkové 

korózie, trhliny a korózne praskanie pod napätím (Kuroda et al., 2002). Existujú štúdie, 

ktoré preukázali, že 316L koroduje v prostredí ľudského tela a uvoľňuje železo, chróm 

a nikel (Majid et al., 2011). Nami testovaná nerezová oceľ obsahuje 13,5% niklu, ktorý 

môže byť toxický pre ľudské telo, ak dôjde k jeho uvoľneniu. Existujú štúdie, ktoré 

preukázali, že vysoké hladiny iónov niklu v tkanivách sú príčinou genotoxickej a 

mutagénnej aktivity, prípadne v kontakte s kožou môžu jeho ióny spôsobiť rôzne 

kontaktné alergie a karcinogénne ochorenia (Takazawa et al., 2003; Vahter et al., 2002). 

Prvá správa o alergickej reakcii na ortopedický implantát bola popísaná ako 

ekzematózna vyrážka po implantácii implantátu z nerezového ocele pri zlomenine 

(Foussereau a Laugier, 1966). Mnoho podobných pozorovaní bolo zaznamenaných 

neskôr. Objavovalo sa začervenanie, opuch a kožné zmeny v oblasti implantátu, taktiež 

niektorí pacienti vykazovali únavu a celkovú slabosť (Wataha et al., 2001). V štúdii, 

v ktorej boli vysoké dávky niklu injikované do myší zistili, že jeho akumulácia môže 

spôsobiť mnoho škodlivých účinkov. Zistili, že u týchto myší došlo k poškodeniu 

pečene, obličiek a sleziny (Pereira et al., 1998). Odolnosť nerezovej ocele proti korózii 
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sa zvyšuje s nárastom obsah chrómu. Aby mohla byť nerezová oceľ odolná voči korózii, 

musí obsahovať viac než 12% chrómu. Jeho prítomnosť má za následok vytvorenie 

tenkej, chemicky stabilnej a pasívnej vrstvy oxidu. Nerezovú oceľ môžeme rozdeliť do 

troch kategórií podľa mikroštruktúry na feritickú nehrdzavejúcu oceľ, martenzitickú 

nehrdzavejúcu oceľ a austenitickú nehrdzavejúcu oceľ. Medzi feritické nehrdzavejúce 

ocele patria tie, ktoré neobsahujú nikel. Avšak sú ťažšie spracovateľné a majú nižšiu 

odolnosť voči korózii. Jednou z rozhodujúcich podmienkou pre tvorbu ortopedických 

implantátov je, aby sa daný materiál vyznačoval kompletnou absenciou 

feromagnetizmu. Preto je v mnohých ohľadoch martenzitické nehrdzavejúca oceľ 

nevhodná pre tvorbu implantátov. Austenitická oceľ je nemagnetická a je najčastejšie 

používanou oceľou pre tvorbu implantátov (Sumita et al., 2004).  

 

3.2.4.2 Titán 

Titán je kov, ktorý objavil v roku 1791 anglický chemik William Gregory v 

minerálu ilmenitu. Je to materiál, ktorý má výborné mechanické vlastnosti, malú 

hustotu a je chemicky veľmi odolný. Vďaka svojím výnimočným vlastnostiam má 

rozsiahle využitie vo viacerých oblastiach vrátane protetiky. Hlavný prelom pre použitie 

titánu v kostných náhradách spôsobil profesor Per-Ingvar Brånemark, ktorý vo svojom 

experimente implantoval titán do kosti králika, aby pozoroval proces hojenia. Jeho 

experiment trval niekoľko mesiacov a keď sa pokúsil odobrať po skončení experimentu 

titánový implantát, tak zistil, že je integrovaný do kosti. Tento svoj objav následne 

nazval osteointegrácia (Branemark, 1964).  Schopnosť integrovať sa do kostí nie je 

jediná vlastnoť titánu, ktorá je rozhodujúca pre tvorbu implantátu. Ďalšou dôležitou 

vlastnosťou je jeho nízky modulus elasticity, ktorý je v rozmedzí 55-110 GPa a blíži sa 

modulusu elasticity prirodzeného kostného tkaniva, ktorý je 30 GPa. Ostatné kovové 

materiály, ktoré sa používajú pre výrobu kostných implantátov majú veľmi vysoký 

modulus elasticity, a to môže viesť k fraktúre okolitej kosti. Preto je nesmierne dôležité, 

aby bola hodnota modulu elasticity implantátu blízka modulu elasticity kostného 

tkaniva (Geetha et al., 2009). Titán je reaktívny kov. To znamená, že na vzduchu, vo 

vode alebo v iných elektrolytoch spontánne oxiduje a na jeho povrchu sa vytvorí 4 nm 

vrstva oxidu titaničitého. Táto povrchová vrstva oxidu má pozitívny vplyv na prijatie 

implantátu hostiteľským organizmom, pretože zabraňuje uvoľňovaniu kovových iónov, 
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ktoré môžu spôsobovať časté alergické reakcie a tie potom môžu vyústiť až 

k odmietnutiu implantátu (Steinemann, 1998). Rozsah použitia titánu a jeho zliatin v 

oblasti medicíny je naozaj ohromujúci. Používa sa na výrobu zubných implantátov, 

implantátov pre bedrové kĺby, kolená, ramenné kĺby, chrbticu, taktiež sa používa na 

výrobu rôznych fixačných materiálov, kardiostimulátorov a umelých srdcových chlopní 

a chirurgických nástrojov (Naga et al., 2005). Hoci titán a jeho zliatiny majú výbornú 

povesť kvôli svojej odolnosti proti korózii a známej biologickej kompatibilite, dlhodobé 

používanie týchto materiálov vyvolalo obavy kvôli uvoľňovaniu iónov z použitého 

implantátu. Používanie implantátu sa spája s dlhodobými zdravotnými problémami, ako 

je Alzheimerova choroba, neuropatia a ostemomalácia (Naga et al., 2005). Ďalšou 

negatívnou vlastnosťou titánových materiálov je to, že u nich často dochádza k silnému 

opotrebeniu (Miller a Holladay, 1958). Zliatiny na báze titánu, ktoré majú vysoký 

koeficient trenia môžu spôsobiť vznik úlomkov z opotrebenia materiálu, ktoré vedú ku 

rozvoju zápalovej reakcie spôsobujúcej bolesť a následné uvoľnenie implantátu počas 

osteolýzy (Laing et al., 1967).  

Titánové implantáty, ktoré sú implantované in vivo spúšťajú kaskádu reakcií v 

biologickom mikroprostredí prostredníctvom interakcií biomateriálov s fyziologickými 

tekutinami, bielkovinami a rôznymi typmi buniek. Odpoveď kostného tkaniva na 

prítomnosť implantátu v rôznych časových intervaloch a rôzne reakcie, ktoré prebiehajú 

na povrchu sú uvedené v nasledujúcom poradí jednotlivých časových udalostí (obr. 3). 

 

 

Obr. 3. Odpoveď kostného tkaniva na prítomnosť implantátu v rôznych 

časových intervaloch. (Geetha et al., 2009). 
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Často dochádza ku typickej reakcii organizmu na prítomnosť cudzieho telesa, 

kedy sa začnú postupne vytvárať väzivové tkanivá a kapsule okolo implantátu (Geetha 

et al., 2009). Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje túto nepriaznivú reakciu organizmu 

je povrch biomateriálov, resp. prvý kontakt kostného tkaniva s povrchom implantátu. 

Chemické zloženie na povrchu implantátu a topografia povrchu sú dôležité pre kontakt 

kosti a implantátu. Tieto parametre môžu byť regulovateľné napríklad naadsorbovaním 

rôznych iónov a biomolekúl, napríklad proteínov. Povaha rozhrania, ktoré je vyvinuté 

medzi umelým materiálom a kostným tkanivom určuje konečný úspech alebo neúspech 

prijatia implantátu. Tkanivová kompatibilita je najdôležitejšou otázkou, ktorú treba 

zvážiť pri vytváraní implantátov (Bernard et al., 2011). Rôzne štúdie potvrdili, že titán 

je materiál, ktorý je ľudským telom dobre znášaný a takmer inertný v prostredí in vivo. 

V optimálnej situácii je titán schopný osteointegrácie s kostným tkanivom (Xia et al., 

2012). Titán je špecifický tým, že tvorí na svojom povrchu veľmi stabilnú pasívnu 

vrstvu TiO2 a tým poskytuje vynikajúcu biokompatibilitu. Aj keď dôjde k poškodeniu 

tejto vrstvy, tak je táto vrstva okamžite prestavaná. V prípade titánu je povaha oxidovej 

vrstvy, ktorá ho chráni pred koróziou povrchu obzvlášť dôležitá. In vitro testy viability 

buniek sa často vykonávajú s použitím buniek osteoblastov. Pri testovaní 

životaschopnosti buniek v prítomnosti zliatin titánu vykazujú tieto zliatiny vynikajúcu 

biokompatibilitu v porovnaní s nerezovou oceľou. Napriek tomu je otázka 

biokompatibility titánových materiálov neustále predmetom mnohých diskusií a sú 

prevádzané ďalšie štúdie. Výhrady k jeho biokompatibilite boli vznesené v súvislosti s 

prítomnosťou dlhodobých titánových implantátov, pretože jednotlivé ióny, ktoré sa 

uvoľňovali sú toxické pre ľudský organizmus. Z toho dôvodu mnoho pracovných tímov 

po celom svete pracuje na zdokonaľovaní titánových implantátov, aby mohli byť tieto 

novovyvinuté implantáty vhodné pre dlhodobé používanie a nespôsobovali pacientom 

nežiadúce stavy (Steinemann et al., 1999). 

 

3.2.5 Kompozitné materiály 

 Kompozitné materiály sú skupina materiálov, ktoré sú zložené z dvoch alebo 

viacerých rôznych konštrukčných materiálov, prípadne fáz, vo väčšej mierke než na 

úrovni atómov a sú od seba oddelené výrazným rozhraním. Ich hlavnou výhodou je, že 

ponúkajú možnosť kombinácie vlastností jednotlivých materiálov, ktoré boli použité pre 

ich výrobu. V súčasnej dobe je ich použitie veľmi časté pri tvorbe nových biomateriálov 
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pre kostné implantáty. Prírodné kostné tkanivo je samo o sebe kompozit. Pri vytváraní 

nových materiálov používaných pre kostné implantáty prebieha snaha o to, aby sa ich 

vlastnosti čo najviac priblížili vlastnostiam zdravej kosti. Preto je aj konštruovanie 

kompozitných materiálov inšpirované pôvodným prírodným kompozitným kostným 

tkanivom. Dôležité u nich je to, aby každá jedna zložka kompozitu bola 

biokompatibilná a nespôsobovala v organizme odhojovacie procesy (Lakes, 2003). 

 

3.3 Kostné tkanivo 

 Kostné tkanivo je špecializované pevné spojivové tkanivo, ktoré má dôležitú 

úlohu pri mechanickej podpore tela, ochrane dôležitých orgánov ako aj pri homeostáze 

minerálnych iónov. Pri štúdiu tohoto tkaniva je dôležité v akej dĺžkovej mierke 

prevádzame tieto štúdie. Napríklad, elektrónová mikroskopia skúma kostnú 

ultraštruktúru na úrovni nanometrov, Fourierova transformácia infračervenej 

spektroskopie (FT-IR) a X-lúče merajú jednotlivé zložky na úrovni angströmov a 

svetelná mikroskopia skúma detaily na úrovni niekoľkých mikrónov. Aby bolo možné 

pochopiť mechanické vlastnosti kostného tkaniva, tak je dôležité si uvedomiť 

mechanické vlastnosti jednotlivých štruktúr, z ktorých je toto tkanivo zložené a vzťahy 

medzi týmito štruktúrami na rôznych úrovniach hierarchického usporiadania (Obr. 4). 

Tieto úrovne štrukturálneho usporiadania sú: makroštruktúra, pri ktorej sme schopní 

rozlíšiť kompaktné a špongiózne kostné tkanivo, mikroštruktúra, ktorá rozlišuje útvary 

s veľkosťou od 10 do 500 µm, submikroštruktúra (1-10 µm), nanoštruktúra (od 

niekoľko sto nanomentrov do 1 µm) a subnanoštruktúra, ktorá rozlišuje štruktúry 

menšie ako 100 nm (Weiner a Traub, 1992; Landis, 1995).  
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 3.3.1 Makroštruktúra kostného tkaniva 

 Na úrovni makroštruktúry môžeme kosti rozdeliť na kortikálne (alebo 

kompaktné) a špongiózne (alebo trabekulárne) typy. Na priereze dlhých kostí, medzi 

ktoré patrí napríklad stehenná kosť, nájdeme na okraji plášť tvorený kortikálnym 

tkanivom a tento plášť obaľuje špongiózne kostné tkanivo, ktoré sa nachádza vo vnútri. 

Ploché kosti, ako je napríklad lebka, majú sendvičovú štruktúru: husté kortikálne vrstvy 

sú na vonkajších častiach a špongiózna vrstva je umiestnená medzi nimi. Obidva typy 

kostí (kortikálna a špongiózna) sa rozlišujú medzi sebou podľa stupňa pórovitosti 

a hustoty (Gibson, 1985).  

 Špongiózna kosť je zložená z kostných trabekulárnych štruktúr. Jej štrukturálne 

vlastnosti sú definované vlastnosťami vonkajších trabekúl a pórov, zatiaľ čo jej 

mechanické vlastnosti sú závislé len od vlastností vnútorných trabekúl. Štrukturálne 

vlastnosti sú dôležité pre globálnu analýzu stresu, kým mechanické vlastnosti sú 

dôležité pre charakterizáciu rôznych kostných patológií a štúdium adaptácie kostného 

tkaniva v okolí implantátu (Ashman a Rho, 1988). 

 U kortikálnej kosti sú jej mechanické vlastnosti výrazne ovplyvnené jej 

pórovitosťou, stupňom mineralizácie a organizáciou pevnej matrix. Je preto náročné 

predikovať mikrovlastnosti tohto tkaniva in vivo meraním mechanických vlastností na 

makroštrukturálnej úrovni (Christensen et al., 1986). Vo všeobecnosti platí, že 

mechanické vlastnosti kostí na makroštrukturálnej úrovni sa líšia medzi jednotlivými 

kosťami, ako aj v rôznych oblastiach jednej kosti (Rho et al., 1995). 

 

Obr. 4. Hierarchické usporiadanie kostného tkaniva (Vaughan et al., 2012). 
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 3.3.2 Mikroštruktúra kostného tkaniva 

 Mineralizované kolagénne vlákna tvoria v planárnom usporiadaní tzv. lamely (3-

7 µm). V niektorých prípadoch sú tieto lamely mineralizovaných kolagénových vlákien 

usporiadané v sústredných vrstvách (3-8 lamiel) okolo centrálneho kanála, tzv. osteónu. 

Toto usporiadanie je tiež známe ako Haversov systém. Osteóny majú valcovitý tvar 

s priemerom 200-250 µm a sú usporiadané paralelne s dlhými kosťami (Ascenzi 

a Bonucci, 1967). Predpokladá sa, že minerály, ktoré sa tu vyskytujú sú rovnomerne 

rozložené v jednotlivých osteónoch. To znamená, že každá lamela má rovnaké 

koštitutívne správanie (Obr. 5). Vlastnosti týchto lamiel sú anizotropné, čo znamená, že 

pre každú lamelu je hlavná lamelárna orientácia definované s ohľadom na jej sklon k 

pozdĺžnej osi osteónu, ako je znázornené na obrázku č. 5d. Tu je diagonálne znázornený 

osteón, kde sa hlavná lamelová orientácia pohybuje medzi +45 ° / -45 ° pre každú po 

sebe nasledujúcu lamelu (Vaughan et al., 2012). 

 

 

Experimentálne pozorovania ukázali, že organizácia osteónu sa líši v závislosti 

od druhu záťaže, ktorú musí daná kosť vydržať. Rozlišujeme tri základné triedy 

Obr. 5. Schématické znázornenie mikroštruktúry kostného tkaniva.  

(a) mineralizované kolagénové fibrily, (b) pravidelná distribúcia 

hydoxyapatitových kryštálov v organickej matrix kolagénu, (c) reprezentatívny 

zväzok elementov nanoštruktury kostného tkaniva, (d) model osteónu, (e) model 

trabekuly (Vaughan et al., 2012). 

    

    

   ) 
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osteónov: longitudiálny, transverzálny a striedavý (Obr. 6). Lamely longitudiálneho 

osteónu majú vlákna, ktoré sú rovnobežné s osou Haversovho kanálu a uhol, ktorý 

zvierajú s touto osou sa  pohybuje v rozmedzí -15° až +15°. Transverzálne osteóny 

majú vlákna, ktoré sú kolmo k osi Haversového kanála a ich uhol, ktorý spolu zvierajú 

sa pohybuje medzi 75° a 105°. Striedavé osteóny obsahujú oba druhy lamiel, s 

meniacou sa orientáciou medzi jednotlivými časťami osteónu. Jednotlivé pozorovania 

anatomickej stavby kostry cicavcov ukázali, že transverzálne osteóny sa vyskytujú 

v miestach, kde je vysoké tlakové zaťaženie a longitudiálne osteóny sú v miestach 

s vysokým zaťažením v ťahu. Výskyt striedavých osteónov bol pozorovaný na 

miestach, kde dochádza k pravidelnému cyklickému zaťažovaniu kostí (De Micheli 

a Witzel, 2011). 

Druhým spôsobom mikroštrukturálneho usporiadania je usporiadanie do 

trabekúl. V tomto modeli sú jednotlivé lamely usporiadané paralelne s ich pozdĺžnym 

smerom, ale na rozdiel od osteónového modelu sa tu nenachádza centrálny cievny kanál 

(Obr.5-d, e). Vlastnosti trabekulárnych kostí sú dôležité pre charakterizáciu rôznych 

kostných patológií a remodeláciu kosti v blízkosti rôznych kĺbových implantátov, 

pretože sú ovplyvnené chorobou skôr, ako v prípade kortikálnej kosti (Vaughan et al., 

2012). V prípade osteónového modelu usporiadania lamiel sú minerálne látky 

rovnomerne rozmiestnené v jednotlivých osteónoch. Oproti tomu v trabekulárnom 

modeli kosti sú minerálne látky rozmiestnené nerovnomerne z dôvodu neustálej 

remodelácie tkaniva. V niektorých oblastiach povrchových trabekúl je stupeň 

mineralizácie takmer polovičný v porovnaní s centrálnou oblasťou, čo je 

pravdepodobne spôsobené remodeláciou na okrajových častiach kosti. Predpokladá sa, 

Obr. 6. Schématické znázornenie orientácie lamelárnych vlákien v troch 

typoch osteónu (De Micheli and Witzel, 2011). 
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že obsah minerálov v trabekulách klesá lineárne od centrálnej lamely (Fratzl et al., 

2004). 

 3.3.3 Nanoštruktúra a subnanoštruktúra kostného tkaniva 

 Kostné lamely sú hrubé 3-7 µm (Marotti, 1993). Jednotlivé lamely sú zložené 

kolagénových vlákien, ktoré sú obklopené minerálmi. Miesta na ktoré sa pripevňujú 

jednotlivé makromolekuly minerálov na kolagénových vláknach zatiaľ nie sú celkom 

presne známe, avšak niektoré imunohistochemické štúdie ukázali preferenčné 

naväzovanie niektorých makromolekúl pravidelne pozdĺž kolagénových vlákien 

(Glimcher, 1989). 

 Subnanoštruktúra kostného tkaniva pozostáva z troch hlavých častí, konkrétne 

kolagénu, minerálnych kryštálov a nekolagénových organických proteínov. Minerálne 

kryštály, ktoré sa tu vyskytujú nemajú ihlicovitý tvar, ale doskovitý (Weiner a Traub, 

1992). Doskovité kryštály apatitu kosti sa vyskytujú v samostatných priestoroch vo 

vnútri kolagénových vlákien, a tým sa limituje ich schopnosť primárneho rastu 

minerálnych kryštálov v ihlicovitom tvare. Minerálne kryštály rastú so špecifickou 

kryštalickou orientáciou, ktorá je približne rovnobežná s osou kolagénových vlákien 

(Rey et al., 1995). Nekolagénové bielkoviny, vrátane organických fosfoproteínov, 

akými sú napríklad osteopontín, sialoproteín, osteonektín a osteokalcín, môžu slúžiť na 

reguláciu veľkosti, orientácie a usporiadania minerálnych kryštálov. Prostredníctvom 

chelatácie vápnika alebo enzymatického uvoľnenia fosforu z týchto proteínov môžu 

slúžiť ako rezervoár vápnika alebo fosfátových iónov pre mineralizáciu. Je však nutné 

previesť ďalšie štúdie aby bolo možné jasne definovať ich činnosť a jednotlivé 

mechanizmy tohto procesu (Huang et al., 2009). 

 

3.4 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu 

 Jedným z prvých, ktorí navrhli totálnu endoprotézu bedrového kĺbu, bol profesor 

z Berlína Themistocles Glück, ktorý v roku 1891 zhotovil jamku a hlavicu bedrového 

kĺbu zo slonoviny (Gomez a Morcuende, 2005a).  

Na začiatku dvadsiateho storočia americký chirurg Marius Smith-Petersen 

spozoroval hladkú membránu okolo vyrezaného kusa skla. Na základe tohto zistenia 

navrhol sklenený povlak, ktorý bol umiestnený medzi kĺbovú hlavicu a acetabulum. On 
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sám toto zariadenie implantoval niekoľkým pacientom v roku 1932. Bohužiaľ, niektoré 

z týchto povlakov sa zlomili a  počas revíznych operácii sa našli črepiny v okolí týchto 

implantátov. Na základe týchto zistení prestal používať tento sklenený povlak. Celkovú 

ideu materiálu, ktorý by bol umiestnený medzi kĺbovú hlavicu a acetabulum však 

neopustil a v roku 1937 použil vitalium, vďaka ktorému sa zvýšila úspešnosť pri týchto 

operáciách (Whitman, 1924).  

V roku 1962 nastal vo vývoji kĺbových náhrad veľký zlom. V tomto roku 

anglický ortopéd sir John Charnleye začal používať polytetrafluóretylén (PTFE), ktorý 

mal jedinečnú schopnosť samolubrigácie. Z PTFE vytvoril kĺbovú jamku a kĺbovú 

hlavicu spolu s driekom na ukotvenie do kostí vytvoril z nerezovej ocele. Charnleye 

takúto kĺbovú náhradu implantoval do 300 pacientov. Onedlho však títo pacienti začali 

mať s touto náhradou problémy a museli podstúpiť reoperáciu, pri ktorej im bol 

implantát odstránený. Zistilo sa, že použitie PTFE malo dve hlavné nevýhody a síce 

PTFE, ktorý je vystavený záťaži má výrazne zvýšené opotrebovanie, in vivo až 0,5 mm 

za mesiac. Tým druhým dôvodom bolo to, že opotrebenie PTFE spôsobovalo intenzívne 

reakcie ľudského tela na prítomnosť cudzích častíc (Gomez a Morcuende, 2005b). 

Tento počiatočný neúspech ho neodradil. Neskôr mu bol na výrobu kĺbovej jamky 

ponúknutý materiál UHMWPE (ultra-high-molecular-weight polyethylene), ktorý 

produkovala firma Hoechst (Oberhausen, Nemecko). Tento materiál Charnleye na 

začiatku odmietol, ale jeden z jeho asistentov ho aj napriek tomu otestoval a zistil, že je 

mechanicky omnoho odolnejší než PTFE a taktiež vhodnejší pre stavbu kĺbovej jamky. 

Jeho ďalším prínosom v modernej ortopédii bolo, že kovový driek, ktorý sa implantuje 

do kosti, spevnil prostredníctvom kostného cementu (polylmetakrylátu) tak, aby bol 

v kosti pevnejšie uchytený a nenarušoval okolité kostné tkanivo mechanickým trením 

(Charnley, 1960). 
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 Na obrázku č.7 je znázornená totálna endoprotéza bedrového kĺbu, ktorá sa 

používa v súčasnej endoprotetike. 

 V súčasnej dobre náhrady kĺbov v ortopédii znamenajú arteficiálne nahradenie 

anatomicky a fyziologicky poškodených, resp. nefunkčných kĺbov. Jednotlivé 

implantáty sa medzi sebou líšia jednak materiálovým zložením ako aj rozdielnym 

ukotvením v kosti. Najčastejšie používané materiály pre ich výrobu sú nerezová oceľ, 

titán a jeho zliatiny. Ukotvenie endoprotézy v kosti je pre jej funkciu a životnosť 

zásadná. Podľa ukotvenia v kosti môžeme rozdeliť endoprotézy na tri veľké skupiny a) 

cementované totálné endoprotézy, b) necementované, c) ich kombinácia, resp. hybridné 

protézy. Cementové endoprotézy sú v kosti ukotvené tzv. kostným cementom 

(polymetylmetakrylát), oproti tomu necementové implantáty sa musia implantovať do 

absolútne presne spracovanej dutiny kosti, ktorej tvar je úplne zhodný s tvarom protézy 

(Trč, 2008).  

 Pri používaní endoprotéz s cementovým ukotvením dochádza veľmi často 

uvoľňovaniu cementových častíc kvôli mechanickému namáhaniu endoprotézy. Táto 

strata cementu z miesta implantácie má veľmi negatívny vplyv na prijatie implantátu. 

Uvoľnené častice môžu spôsobiť reakciu imunitného systému s týmito časticami 

a v konečnom dôsledku to môže viesť ku erózii kostného tkaniva v okolí implantátu 

(Huddleston, 1988). 

Obr. 7. Totálna endoprotéza bedrového kĺbu (Lawrence et al., 2012). 
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 Výhodou necementovej fixácie endoprotézy je, že tu ani po čase nedochádza 

k uvoľňovaniu nežiadúcich častíc do okolitého tkaniva. Jej implantácia je však oveľa 

technicky náročnejšia než implantácia cementovej endoprotézy (Harris a McGann, 

1986).  

 

3.5 Interakcie medzi bunkami a materiálom 

 Bezprostredne po implantácii biomateriálov do organizmu sa tieto materiály 

dostávajú do kontaktu s prostredím jednotlivých buniek. Pred samotným kontaktom 

materiálu s bunkami ešte dôjde ku adsorbcií proteínov na povrch materiálu. K tejto 

adsorbcii dochádza v priebehu niekoľkých sekúnd po implantácii. Samotný materiál 

teda nikdy nepríde do priameho kontaktu s bunkami, ale tento kontakt je zabezpečený 

prostredníctvom naadsorbovaných proteínov. Táto proteínová vrstva sprostredkováva 

bunkovú adhéziu a taktiež prenos signálu do vnútra buniek cez bunkové receptory 

(Thomas et al., 1997; Vagaská et al., 2010). Množstvo a geometrická komformácia 

naadsorbovaných proteínov závisí na fyzikálno- chemických vlastnostiach povrchu 

materiálu. Na polárne a kladne nabité povrchy, tj. tie, ktoré obsahujú funkčné OH a NH2 

skupiny sa vo všeobecnosti naadheruje väčšie množstvo osteoblastov ako v prípade 

nepolárnych povrchov s negatívnym nábojom (Keselowsky et al., 2003).  

 

 3.5.1 Priama väzba bez účasti receptorových molekúl 

Bezreceptorová adhézia buniek na umelých materiáloch je sprostredkovaná 

slabými chemickými väzbami, akými sú vodíkové väzby, elektrostatické väzby a Van 

der Waalsovské interakcie medzi jednotlivými molekulami na bunkovej membráne a 

funkčnými chemickými skupinami na povrchu materiálu bez prítomnosti proteínov 

ECM, alebo ich funkčných častí. Na rozdiel od bunkovej adhézie sprostredkovanej 

integrínovými receptormi tento typ interakcie nemôže zabezpečiť prenos adekvátneho 

signálu z extracelulárneho prostredia do buniek. V prípade, že bunky nie sú schopné 

syntetizovať a ukladať svoje vlastné molekuly extracelulárnej matrix v relatívne 

krátkom časovom období (zvyčajne do 24 až 48 hodín po nasadení), alebo nemajú 

niektoré z týchto molekúl pripojené na bunkovej membráne, tak podstúpia apoptotickú 

smrť (Bačáková et al., 2004; Huang et al., 1998).  
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 3.5.2 Receptorovo sprostredkovaná väzba cez molekuly extracelulárnej 

matrix 

Medzi molekuly, ktoré najčastejšie sprostredkovávajú túto väzbu patria 

fibronektín, vitronektín, kolagén a laminíny. Všetky tieto proteíny sú súčasťou 

extracelulárnej matrix (Garcia et al., 1999). Tieto molekuly sa na povrch materiálu 

naadsorbujú z okolitého prostredia. V prípade, že je daný materiál testovaný in vitro 

v bunkovej kultúre, tak jednotlivé molekuly naviazané na povrch materiálu pochádzajú 

z kultivačného média. Ak je materiál prenesený do živého organizmu, in vivo, tak 

naadsorbované molekuly pochádzajú z telesných tekutín. Bunky sa pri svojom ukotvení 

na povrch materiálu viažu na konkrétne aminokyselinové sekvencie prostredníctvom 

svojich integrínových receptorov (Obr. 8). Pre minimálnu adhéziu je nutné, aby 

aminokyselinový motív na molekulách extracelulárnej matrix obsahoval aspoň tri 

aminokyseliny. Najčastejší aminokyselinový motív, ktorý je rozpoznávaný, je tzv. RGD 

motív, ktorý je tvorený trojicou aminokyselin Arg-Gly-Asp. Tento motív sa veľmi často 

vyskytuje v molekulách fibronektínu, vitronektínu a trombospondínu (Humphries et al., 

2000).   

 Jedny z adhezívnych receptorov, ktorými sa bunka viaže na aminokyselinové 

sekvencie proteínov extracelulárnej matrix sú integríny. Integríny sú heterodimerické 

transmembránové glykoproteíny, ktoré sú zložené z dvoch reťazcov, konkrétne alfa (α) 

a beta (β). Ich funkcia je závislá na prítomnosti vápenatých iónov, ktoré sa viažu na α 

podjednotku (Knight et al., 1998). V súčasnosti je známych 16 rôznych druhov α 

reťazcov a 8 druhov β reťazcov. Tento počet však určite nie je konečný, pretože 

integrínové receptory sú predmetom štúdia mnohých výskumných laboratórií po celom 

svete (Bačáková et al., 2004). 

Obr. 8. Základný princíp adhézie buniek na arteficiálne materiály. (Bačáková et al., 

2004). 
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3.6. Rastové Faktory 

Rastové faktory sú skupina proteínov, ktoré stimulujú proliferáciu 

a diferenciáciu buniek. V ľudskom organizme sa uplatňujú nielen v priebehu 

ontogenézy, ale aj v dospelom organizme pri regenerácii a reparácii poškodených tkanív 

(Cross a Dexter, 1991). V závislosti od vzdialenosti miesta ich syntézy a miesta účinku 

boli rastové faktory klasifikované ako endokrinné, parakrinné a autokrinné (Sporn 

a Todaro, 1980). V súčasnej dobe poznáme stovky rastových faktorov. Niektoré z nich 

boli charakterizované detailnejšie ako ostatné. Podľa štruktúrnej homológie boli 

roztriedené do minimálne dvadsiatich rodín a piatich superrodín (Mercola a Stiles, 

1988; Canalis et al., 1991). 

 

 3.6.1. Transformujúci rastový faktor β (TGF- β) 

TGF- β je sekretovaný multifunkčný proteín, ktorý reguluje mnoho aspektov 

bunkových funkcií, vrátane proliferácie buniek, diferenciácie a metabolizmu 

extracelulárnej matrix. Patrí do supergénovej rodiny, ktorá sa skladá z troch skupín, 

konkrétne TGF- βs, aktivín a kostný morfogenetický proteín (BMP) (Massague, 1990). 

TGF- β je pleiotropná látka, ktorá môže stimulovať, inhibovať a modulovať bunkovú 

proliferáciu v závislosti na čase a koncentrácii. Vďaka svojej dostupnosti sa používa 

ako liečebný prostriedok. Pre štúdium tohto rastového faktoru bolo prevedených mnoho 

štúdií, ktoré zistili, že tento rastový faktor hrá dôležitú úlohu pri posilňovaní tvrdých, 

ako aj mäkkých tkanív, taktiež pri kontrole chronických zápalových ochorení spojených 

s fibrózou a pri potlačení autoimunitných ochorení (Roberts a Sporn, 1993). Izoformy 

TGF- β a ich receptory hrajú dôležitú úlohu v endochondrálnej a intramembranóznej 

osifikácii kosti.  Bolo prevedených niekoľko štúdii, ktoré sa snažili objasniť vplyv  

TGF- β na osifikáciu kostí. Niekoľko štúdií bolo prevedených s využitím deficientných 

myší. Príkladom je štúdia, ktorá bola prevedená na TGF-β1 deficitných myšiach, kde 

došlo ku zníženiu rastu kostí a mineralizácie (Geiser et al., 2005). Pri TGF-β2 a TGF-β3 

double knockout myšiach chýbala týmto myšiam distálna časť rebrier (Dunker 

a Krieglstein, 2002). 
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 3.6.2. Doštičkový rastový faktor (PDGF) 

Druhým veľmi dôležitým rastovým faktorom je PDGF. Na začiatku in vivo 

štúdií bola použitá subkutánna alebo intramuskulárna membrána z potkana ako model, 

na ktorom sa testovali účinky PDGF na stimuláciu osteogenézy (McGILL et al., 1990). 

Nová tvorba kosti, ktorá bola indukovaná derivovanou kostnou matrix (DBM) bola 

výrazne zvýšená pridaním PDGF (McGILL et al., 1991). Efekt exogénneho PDGF bol 

taktiež testovaný pri štúdiu excíznych rán na modeli kožných ulceróznych vredov. Ako 

modelový organizmus bol použitý králik, ktorý mal v oblasti ucha ulcerózny vred. 

V tejto práci preukázali dôležitý vplyv PDGF pri re-epitelizácii ulcerózneho vredu na 

koži králika (Mustoe et al., 1989). PDGF má v ľudskom tele mnoho uplatnení. Môže 

pôsobiť ako autokrinný alebo parakrinný rastový faktor, ktorý má dôležitú úlohu nielen 

pri hojení rán, ale aj pri novotvorbe kostného tkaniva.  

 

 3.6.3. Kostný morfogenetický proteín (BMP) 

Kosť je jedným z mála tkanív ktoré sa môžu plne regenerovať. Do značnej miery 

je to spôsobené schopnosťou špecifických rastových faktorov stimulovať kmeňové 

bunky počas procesu osteogenézy a remodelácie kostného tkaniva. Jedným z rastových 

faktorov, ktorý sa zúčastňuje týchto procesov je BMP. V súčasnosti poznáme niekoľko 

druhov týchto proteínov a všetky patria do skupiny transformujúcich rastových faktorov 

(TGF- β).  BMP má schopnosť podporiť endochondrálnu osifikáciu  

a chondrogenézu (Canalis et al., 2003). Je schopný stimulovať maturáciu chondrocytov 

a podporiť zvýšenie expresie kolagénu typu II a X. V bunkovej línii osteoblastov je 

primárnou funkciou BMP vyvolať maturáciu týchto buniek. Nemenej dôležitá je aj jeho 

úloha pri osteoklastogenéze. Vznik a diferenciácia osteoblastov pri novotvorbe 

kostného tkaniva a kostná rezorbcia osteoklastov sú vzájomne koordinované procesy. 

Receptorový aktivátor ligandu NF-κB (RANK-L) a faktor stimulujúci kolónie 1 sú 

produkty osteoblastov a taktiež sú to hlavné determinanty osteoklastogenézy 

(Teitelbaum, 2000). Navodením maturácie osteoblastov BMP zvýši RANK-L a vyvolá 

osteoklastogenézu (Kaneko et al., 2000). To je hlavný dôvod prečo môže BMP zvýšiť 

remodeláciu kostného tkaniva.  
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3.6.3.1 Kostný morfogenetický proteín 7 (BMP- 7) 

V mojej diplomovej práci som sa venovala jednému z BMP, konkrétne BMP- 7. 

Gén pre tento proteín bol identifikovaný v roku 1980. Neskôr bol pripravený 

rekombinantnými technikami a študovaný na rôznych zvieracích modeloch pre svoj 

terapeutický potenciál pri reparáciách kostného tkaniva. BMP- 7 je predmetom štúdia 

mnohých výskumných centier po celom svete. Bolo prevedených množstvo klinických 

štúdií, ktoré skúmali vplyv BMP- 7 na opravu a regeneráciu kostí (Pecina et al., 2001). 

BMP- 7 na rozdiel od TGF-β a ďalších BMP, zvyšuje metabolizmus chondrocytov 

a tvorbu proteínov bez nekontrolovateľnej proliferácie buniek a tvorby osteofytov 

(Chubinskaya et al., 2002). Anabolický efekt BMP- 7 zahrňuje stimuláciu 

extracelulárnych proteínov a ich receptorov. Taktiež moduluje expresiu rôznych 

rastových faktorov, napríklad inzulínový rastový faktor (IGF), TGF- β, BMPs, ako aj 

tvorbu katabolických mediátorov, medzi ktoré patrí napríklad rodina IL-6 

protizápalových cytokínov (Im et al., 2003). BMP- 7 taktiež reguluje syntézu 

cytoskeletárnych proteínov talínu, paxillínu a fokálnej adhéznej kinázy (Vinall et al., 

2002). BMP- 7 sa v klinickej praxi pomerne často používa pri liečbe otvorených 

zlomenín. Pri týchto zlomeninách dochádza pomerne často k tvorbe nepravých kĺbov, 

tzv. pakĺbov v mieste fraktúry. Pacienti, pri ktorých bolo použité BMP- 7, mali omnoho 

menší výskyt pakĺbov ako tí, ktorý boli ošetrení bez použitia BMP- 7 (McKee et al., 

2002). BMP- 7 je pomerne často skúmaným proteínom aj v kontexte nádorových 

ochorení. Zistilo sa, že sa môže podieľať na ochrane proti niekoľkým druhom týchto 

ochorení. Môže indukovať zastavenie bunkového cyklu pri anaplastickom karcinóme 

štítnej žľazy (Franzen a Heldin, 2001). Ďalšie nádorové ochorenie, v ktorom 

predstavuje tento proteín dôležitú úlohu je karcinóm prostaty, kde strata BMP 

receptorov je považovaná za výrazne nepriaznivý prognostický faktor vzniku tohto 

ochorenia (Kim et al., 2000). Skúmanie BMP- 7 je aj naďalej predmetom štúdia 

mnohých laboratórií, ktorý sa snažia preskúmať jeho vplyv na rôzne ochorenia. V mojej 

diplomovej práci som sa snažila preskúmať vplyv viacerých koncentrácii tohto proteínu 

na tvorbu vybraných markerov osteogénnej diferenciácie. 
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5. Experimentálna časť 

4.1 Materiál a metódy 

 4.1.1 Materiál 

 V diplomovej práci boli pre jednotlivé experimenty použité tri typy materiálov, 

konkrétne titán, nerezová oceľ a polystyrén. Titán a nerezová oceľ sú  kovy odolné proti 

korózii a známe svojou biokompatibilitou. Vďaka svojim vlastnostiam sú bežne 

používané pre výrobu kĺbových a stomatologických náhrad. Obidva tieto materiály sa 

používajú vo firme Beznoska, s.r.o. na výrobu implantátov, nástrojov a operačných 

pomôcok určených pre potreby ortopédie a traumatológie. V klinickej praxi sú 

používané pri operáciách na Ortopedickej klinike Fakultnej nemocnice Na Bulovce, 

Praha, ktorá sa špecializuje na diagnostickú, operačnú a konzervatívnu terapiu chorôb 

a úrazov pohybového aparátu.  

 Nerezová oceľ s akostnými normami ISO 5832-1 a AISI 316L, ktorá bola 

použitá v experimentálnej časti diplomovej práce je okrem železa tvorená aj ďalšími 

prímesami, konkrétne C (max. 0.025 hm.%), Si (0.6 hm.%), Mn (1.7 hm.%), P (max. 

0.025 hm.%), S (max. 0.003 hm.%), Cr (17.5 hm.%), Ni (13.5 hm.%), Mo (2.8 hm.%), a 

Cu (max. 0.1 hm.%). Toto zloženie má výrazný vplyv na prijatie implantátu 

hostiteľským organizmom. Merná hmotnosť, resp. hustota nerezovej oceli je 7,8 

kg/dm3. 

 Druhým testovaným materiálom bol čistý titán, pripravený podľa štandardu 

kvality ISO 5832-2. Jeho hustota je 4,5 kg/dm3. Zloženie čistého titánu je ovplyvnené 

prítomnosťou jednotlivých prímesí, ktoré sa pridávajú počas výrobného procesu. Ich 

prítomnosť má výrazný vplyv na jeho pevnosť a plasticitu. Napriek tomu, že 

metalurgický výrobný proces prebieha vo vákuu, tak čistý titán obsahuje určité 

množstvo prímesí, ktoré by ale v prípade tohto štandardu kvality nemali presiahnuť 

hodnoty C (0,1 hm.%), H (0,0125 hm.%), O (0,18 hm.%), N (0,03 hm.%), Fe (0,15 

hm.%).  

 Povrchy oboch testovaných materiálov boli upravené brúsením s SiO2 . Povrch 

nerezovej ocele bol taktiež ošetrený leštením s Al2O3 pastou s veľkosťou zŕn do 1µm. 

Povrch titánu bol upravený iným typom Al2O3 pasty s nepatrne väčšou veľkosťou 
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jednotlivých zŕn. V experimentoch boli použité planárne vzorky s veľkosťou 9 x 9 mm 

a 30 x 30 mm a hrúbkou 1mm. 

 Ako kontrolný materiál pri in vitro experimentoch bol použitý polystyrén určený 

pre kultiváciu buniek (TPP Techno Plastic Products, Trasadingen, Švajčiarsko).  

Jednotlivé vzorky sme vysterilizovali v autokláve po dobu 30 min pri 121 °C a 101,5 

kPa a v sterilnom prostredí laminárneho boxu sme ich preniesli do 24- jamkovej 

kultivačnej doštičky (TPP, Švajčiarsko, priemer jamky 15,4 mm, plocha pre kultiváciu 

bunkových kultúr 1,862cm2).  

 

 4.1.2 Typy použitých bunkových kultúr a kultivačné podmienky 

 V jednotlivých testoch, v ktorých sme sledovali vplyv materiálu na adhéziu, 

proliferáciu a diferenciáciu kostných buniek sme použili dve línie buniek a síce MG-63 

(Human Osteoblast-Like MG-63 Cells, European Collection of Cell Cultures, Salisbury, 

UK) a Saos-2 (Human Osteogenic Sarcoma, Leibniz Institute DSMZ-German 

Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Nemecko). Bunky MG-63 sú pomerne 

ľahko kultivovateľná bunková kultúra, ktorá rýchlo rastie a ľahko sa namnoží na 

pomerne veľkých plochách jednotlivých materiálov, ktoré sme hodnotili. Pre 

biochemické testy, akými je napríklad ELISA, sme potrebovali veľké kvantum buniek, 

ktoré sme mohli získať práve kultivovaním MG-63 línie. Pri týchto svojich 

vlastnostiach si tieto bunky aj naďalej v rozumnom množstve zachovávajú expresiu 

markerov osteogénnej diferenciácie, akými sú napríklad osteokalcín, alkalická 

fosfatáza, kolagén I a osteopontín. Rovnako si zachovávajú aj expresiu molekúl, ktoré 

sa zúčastňujú v procese bunkovej adhézie. Medzi tieto molekuly patrí napríklad talín, 

vinkulín, integríny a mnohé ďalšie. Sú teda vhodnou bunkovou kultúrou pre screening 

veľkých vzoriek materiálov. Pri imunofluorescečnom farbení sme v našom laboratóriu 

dlhodobo pozorovali, že fokálne adhézne plaky a cytoskelet v nich nie sú dostatočne 

vyvinuté na to, aby sa dali pozorovať pod svetelným mikroskopom. Adhézne plaky sú 

malé, strácajú sa v molekulách neusporiadaných do špecifických štruktúr, aktínové 

vlákna cytoskeletu sú jemné a krátke. Fokálne adhézne plaky sú podstatne lepšie 

viditeľné u bunkovej línie Saos-2, ktorú sme použili pre experimenty na kvantifikáciu 

intenzity fluorescenčného signálu. Taktiež tvorba markerov osteogénnej diferenciácie, 
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kolagénu I a alkalickej fosfatázy je v týchto bunkách vyššia, čo sa následne prejavuje 

vyššou intenzitou fluorescenčného signálu.    

Pre testy na potenciálnu imunitnú aktiváciu buniek boli opäť použité dve 

bunkové línie, konkrétne línia MG-63 a línia myších makrofágov RAW 264.7 (Murine 

Macrophage-Like, American Type Culture Collection, Manassas, VA). Pri 

predchádzajúcich experimentoch zameraných na štúdium nanonvlákien (Pařízek et al., 

2012) sme sa presvedčili, že MG-63 bunková línia produkuje do média TNF-α a IL-1β 

v množstvách, ktoré sú na hranici detekcie kitov určených pre tieto analýzy. Preto sme 

pre kvantifikáciu týchto molekúl použili myšie makrofágy RAW 264.7, ktoré podstatne 

lepšie odpovedajú na imunitnú stimuláciu. Pri kvantifikácii molekuly ICAM-1 bola jej 

koncentrácia podobná u MG-63 aj RAW 264.7 buniek. Pre štúdium expresie tejto 

molekuly sme si vybrali bunkovú líniu MG-63. ICAM-1 sú receptory, ktoré sa viažu na 

bunky imunitného systému, vrátane makrofágov. Pri implantácii materiálu do ľudského 

tela s ním primárne interagujú bunky osteoblastov, preto sme si pre štúdium tejto 

molekuly vybrali bunkovú kultúru ľudských osteoblatov MG-63. V prípade, že by 

testovaný materiál nebol vhodný pre kultiváciu buniek, tak by použité osteoblasty 

produkovali veľké množstvo ICAM-1, čím by sa snažili upozorniť bunky imunitného 

systému na prítomnosť cudzieho antigénu a tie by potom následne aktivovali efektorové 

mechanizmy imunitného systému.  

V diplomovej práci sme použili viacero typov buniek, z toho dôvodu, aby sme sa 

presvedčili, že zákonitosti v správaní buniek platia všeobecne a nielen v rámci jednej 

línie buniek, ktorá môže byť zmenená dlhodobou kultiváciou a pasážovaním. A taktiež, 

že konkrétna línia buniek nie je len modelom danej situácie, ale že k podobnému 

správaniu dochádza aj u iných bunkových typoch. 

Pri in vitro experimentoch, pri ktorých bola použitá bunková línia MG-63 sme 

bunky v jednotlivých pokusoch nasadili na materiál v koncentrácii približne 15 000 

buniek/cm2 v adekvátnom objeme média v závislosti na veľkosti kultivačnej misky. 

Vzorky s veľkosťou 9 x 9 mm boli sterilne umiestnené do polystyrénovej 24- jamkovej 

doštičky. Na každú vzorku bolo nasadených presne 25 000, čo je približne 14 150 

buniek/cm2 a 1,5 ml média. Ako kultivačné médium sme použili Dulbecco's modified 

Eagle's Minimum Essential Medium (DMEM, Sigma USA, #D5648) s 10% fetálneho 
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hovädzieho séra (FBS, Gibco, Paisley, UK) a gentamicínom (40μg/ml, LEK, Ljubljana, 

Slovinsko).  

Väčšie vzorky s veľkosťou 30 x 30 mm boli sterilne vložené do polystyrénových 

Petriho misiek  (GAMA GROUP Joint-Stock Company, České Budějovice, Česká 

republika, priemer 5 cm). Na každú vzorku bolo nasadených 300 000 buniek, čo je 

približne 15 300 buniek/cm2 a 9 ml vyššie uvedeného kultivačného média DMEM 

s 10% hovädzím sérom a gentamicínom.  Jednotlivé sledované parametre boli 

analyzované 1., 4., a 7. deň od nasadenia buniek. Pre každú experimentálnu skupinu 

a každý časový interval boli použité tri vzorky.  

V experimentoch, v ktorých sme kvantifikovali intenzitu imunofluorescenčného 

signálu sme použili bunkovú líniu ľudských osteoblastov Saos-2. Na tento typ 

experimentov sme použili menšie vzorky s veľkosťou 9 x 9 mm, ktoré sme sterilne 

umiestnili do 24- jamkovej doštičky. Do jednej jamky bolo nasadených 30 000 buniek, 

čo odpovedá približne 15 700 bunkám/cm2 a 1,5 ml média. V tomto prípade bolo 

použité kultivačné médium  McCoy’s 5A medium (Bio Concept Ltd., Švajčiarsko) 

s 15% podielom  fetálneho hovädzieho séra (FBS, Gibco, Paisley, UK). Pre každú 

experimentálnu skupinu a každý časový interval sme podobne ako v predchádzajúcom 

prípade použili tri vzorky.  

Pri kultivácii buniek myšej makrofágovej línie RAW 264.7 sme použili menšie 

vzorky 9 x 9 mm, ktoré sme sterilne umiestnili do 24 jamkovej doštičky. V každej 

jamke bolo 30 000 buniek, resp. 15 700 buniek/cm2 a 1,5 ml kultivačného média RPMI- 

1640 (Sigma), obohateného o 10% podiel fetálneho hovädzieho séra (FBS, Gibco, 

Paisley, UK) a gentamicín (40μg/ml, LEK, Ljubljana, Slovinsko). Jednotlivé parametre 

sme následne analyzovali siedmy deň od nasadenia buniek. Pre každú experimentálnu 

skupinu boli opäť použité tri vzorky.  

Všetky typy buniek sme kultivovali v termostate s relatívnou vlhkosťou 

atmosféry približne 95%, obohatenú o 5% CO2  a s teplotou 37°C. 
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4.1.3 Analýza adhézie, životaschopnosti, a rastu kostných buniek  

 Dvadsaťštyri hodín od nasadenia bunkových kultúr sme analyzovali množstvo 

buniek, ich distribúciu a morfologickú stavbu po adherovaní na daný materiál. K tomu 

sme využili kombináciu fluorescenčných farieb Texas Red C2-maleimid (Molecular 

Probes, Invitrogen, Paisley, UK; koncentrácia 20 ng/ml riedený v PBS) a Hoechst 

#33342 (Sigma, 5 μg/ml riedený v PBS). Texas Red C2-maleimid je farbivo, ktoré sa 

viaže na SH skupiny proteínov bunkovej membrány, v prípade nafixovaných buniek aj 

na proteíny cytoplazmy a zafarbí ich na červeno. Hoechst #33342 farbí DNA na modro, 

viaže sa do malého žliabku dvojvláknovej DNA do oblastí, v ktorých sa vyskytuje 

vysoká koncentrácia adenínu a tymínu. Bunky na jednotlivých materiáloch boli najskôr 

opláchnuté v PBS a následne boli nafixované v 70% etanole, ktorý bol vopred 

vychladený na -20°C. Potom sme bunky spolu s materiálom na hodinu ponorili do 

roztoku vyššie uvedených fluorescenčných farieb. Po nafarbení sme odfotili z každej 

vzorky 10 zorných polí na inverznom fluorescenčnom mikroskope značky Olympus IX 

51 s digitálnou kamerou DP 70 (zväčšenie objektívu 20x). Z jednotlivých 

mikrofotografií sme následne určili počet buniek, ktoré adherovali na materiál za 24 

hodín po nasadení buniek. Taktiež sme analyzovali tvar a plochu rozprestrenia buniek 

pomocou softwaru Atlas (Tescan Ltd., Brno, Česká Republika).  

 Množstvo buniek a ich životaschopnosť sme taktiež analyzovali 1., 4., a 7. deň 

po nasadení buniek pomocou analyzátoru Vi-CELL XR (Beckman Coulter, USA). 

Jednotlivé vzorky boli najskôr opláchnuté v PBS a potom na 10 min inkubované v 1 ml 

roztoku trypsínu (0,5%) a ethylendiaminotetraoctovej kyseliny (EDTA, 0,2 %) v PBS 

pri  37°C. Trypsinizačná reakcia bola zastavená pridaním média DMEM s obsahom 

fetálneho hovädzieho séra. Bunky sme z jednotlivých vzoriek premiestnili do 

analyzátoru, kde boli nafarbené trypánovou modrou, ktorá preniká do vnútra mŕtvych 

alebo poškodených buniek. Pomocou analyzátora sa následne automaticky vyhodnotili 

počty živých a mŕtvych buniek a ich životaschopnosť.  

  Ďalší spôsob hodnotenia životaschopnosti buniek bolo použitie LIVE/DEAD 

viability/cytotoxicity kitu (Invitrogen, Molecular Probes, USA), ktorý obsahuje dve 

základné zložky a síce calcein AM a ethidium homodimer-1. Calcein AM je 

fluorescenčná farbička, ktorá prechádza cez bunkovú membránu, potom sa 

prostredníctvom intracelulárnych esteráz štiepi vo vnútri živých buniek za vzniku 
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produktu emitujúceho zelené fluorescenčné svetlo. Mŕtve bunky neobsahujú aktívne 

intracelulárne esterázy, preto zeleno svietia iba živé bunky. Na nafarbenie mŕtvych 

buniek slúži druhá zložka tohto kitu, konkrétne ethidium homodimer-1. Je to 

fluorescenčné farbivo, ktoré nie je schopné preniknúť cez membránu živých buniek. 

Keď bunky hynú, dochádza k narušeniu štruktúry plazmatickej membrány a vďaka 

tomu môže toto farbivo preniknúť do vnútra buniek a naviazať sa na DNA v jadre. 

Mŕtve bunky prostredníctvom tohto farbiva emitujú červenú fluorescenciu. Jednotlivé 

počty živých a mŕtvych buniek sme analyzovali z mikrofotografií, vytvorenými na 

inverznom fluorescenčnom mikroskope značky Olympus IX 51 s digitálnou kamerou 

DP 70.  

 Dynamika rastu buniek na študovaných materiáloch bola hodnotená pomocou 

rastových kriviek a výpočtu doby zdvojnásobenia bunkovej populácie (Cell Population 

Doubling Time, DT), ktorá sa vypočíta podľa nasledujúcej rovnice 

0
loglog

2log 0

tt NN

tt
DT




  

kde t0 je počiatočný časový interval a t je konečný časový interval, Nt0 vyjadruje 

počiatočné množstvo buniek a Nt konečný počet buniek v príslušných časových 

intervaloch. 

 

 4.1.4 Imunofluorescenčné farbenie markerov bunkovej adhézie 

a osteogénnej diferenciácie    

Vybraný zástupcovia markerov bunkovej adhézie a osteogénnej diferenciácie, 

konkrétne vinkulín, β-aktín, alkalická fosfatáza, osteokalcín a kolagén-I boli 

vizualizovaní prostredníctvom imunofluorescenčného farbenia, aby sme mohli 

vyhodnotiť ich distribúciu a priestorové usporiadanie na študovaných materiáloch. Pre 

jednotlivé experimenty sme použili bunkovú kultúru Saos-2. Po odsatí média boli 

bunky najskôr opláchnuté v PBS a potom fixované pomocou 4% paraformaldehydu po 

dobu 20 min. Po nafixovaní sme bunky opäť opláchli vo fosfátovom tlmivom 

roztoku (PBS) a potom sme zablokovali nešpecifické väzbové miesta pre protilátky 

pomocou 1% albumínu (BSA, Serva, kat. č. 11930, Nemecko) rozpusteného v PBS. 

K 1% albumínu sme pridali roztok 0.05% Triton X-100 (Serva, #37195), ktorý 
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permeabilizoval membránu buniek. V tomto roztoku boli bunky inkubované pri izbovej 

teplote po dobu 30 min. Po pol hodine sme odsali roztok, bunky premyli s PBS a pridali 

1% roztok Tweenu 20 (Merck, 822184, USA). Po 20 min sme vzorky opláchli v PBS 

a pridali sme k nim myšie monoklonálne protilátky proti ľudským antigénom, konkrétne 

anti- β- aktín, klon AC-15 (Sigma-Aldrich, kat. č. A-5441, riedenie 1:400), anti- 

vinkulín, klon hVIN-1 (Sigma-Aldrich, kat. č. V 9131, riedenie 1:400) a anti-alkalická 

fosfatáza, klon 8B6 (Sigma-Aldrich, kat. č. A 2951, riedenie 1:400) a králičie 

polyklonálne protilátky, konkrétne ľudský anti- osteokalcín (1-49) (Bachem Group, 

Peninsula Laboratories Inc., CA, U.S.A., kat. č. T-4743.0400, riedenie 1:200) a anti-

kolagén I (Cosmo Bio Co., Ltd., kat. č. LSL-LB-1197, riedenie 1:200). Testované 

vzorky spolu s primárnymi protilátkami boli cez noc inkubované v chladničke pri 4°C. 

Druhý deň sme vzorky opláchli v PBS a inkubovali 60 min pri izbovej teplote spolu so 

sekundárnou protilátkou. Ako sekundárna protilátka nasmerovaná proti myším 

antigénom bol použitý kozí IgG anti-mouse (H+L) konjugovaný s Alexa Fluor®488 

(Molecular Probes, kat. č. A11017, riedenie 1:400). V prípade, že ako primárna 

protilátka bola použitá polyklonálna protilátka pôvodne izolovaná z králika, tak ako 

sekundárna protilátka bol použitý IgG anti-rabbit (H+L) konjugovaný s Alexa 

Fluor®488  (Molecular Probes, kat. č. A11070, riedenie 1:1000). Po inkubácii boli 

vzorky opláchnuté v PBS a následne premiestnené na mikroskopické sklo a zaliate 

montovacím médiom vhodným pre imunofluorescenčne nafarbené vzorky (Gel/Mount, 

Biomeda Corporation, USA). Na inverznom fluorescenčnom mikroskope značky 

Olympus IX 51 s digitálnou kamerou DP 70 sme vyhotovili mikrofotografie 

jednotlivých vzoriek, z ktorých sme analyzovali intenzitu fluorescenčného signálu 

pomocou softwaru Image J (National Institutes of Health, U.S.A.).  

 

 4.1.5 Meranie koncentrácie proteínov pomocou kolorimetrickej Lowryho 

metódy 

Podstatou tejto metódy je redukcia Folin - Ciocalteuového činidla, čo je vlastne 

zmes fosfomolybdénovej a fosfowolfrámovej kyseliny, pomocou peptidickej väzby a 

pri prítomnosti Cu2+ v alkalickom prostredí na komplexy, ktoré majú vo výsledku 

modré zafarbenie a sú spektrofotometricky detekované v rozsahu vlnových dĺžok 500-

750 nm (Lowry a kol. 1951).  

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
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Pre kvantifikáciu celkového množstva proteínov sme použili bunkovú kultúru 

MG-63. Vzorky (9 x 9 mm) boli sterilne umiestnené do 24- jamkovej polystyrénovej 

doštičky. Na každú vzorku bolo nasadených 25 000 buniek a 1,5 ml média DMEM  

obohatené s 10% fetálnym bovinným sérom a gentamicínom. Štvrtý deň po nasadení 

buniek bolo vymenené médium, pričom v prípade jednej polovice vzoriek bolo opäť 

použité kultivačné médium DMEM a v prípade druhej polovice vzoriek bolo použité 

osteogénne médium. Osteogénne médium je štandardné kultivačné DMEM médium s 

prídavkom niekoľkých suplementov, konkrétne β-glycerofosfát, L-glutamin, askorbová 

kyslina, dihydroxyvitamin D3, dexamethason, 10% fetálne bovinné sérum a gentamicín 

(40 μg/ml). Štvrtý a siedmy deň od nasadenia buniek boli bunky od materiálu oddelené 

pomocou roztoku trypsínu (0,5%) a EDTY (0,2 %). Potom boli bunky resuspendované 

v PBS a centrifugované 5 min pri 1000 otáčkach/min. Následne boli opäť 

resuspendované a nariedené tak, aby výsledná koncentrácia buniek bola 1 milión 

buniek/ml. Pripravená suspenzia bola umiestnená cez noc do hlbokomraziaceho boxu na 

-70°C. Na druhý deň sme pripravili pomocou ultrazvuku bunkový homogenát. 

Sonifikácia trvala 40s pri amplitúde 70% a bol použitý sonifikátor UP100H, Hielscher 

Ultrasonics GmbH, Deutschland. 

 Na 96 jamkovú doštičku (Maxisorp, Nunc)  sme napipetovali v tripletoch rôzne 

koncentrácie albumínu, konkrétne 0; 20; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,625 μg albumínu/jamku, 

blank (destilovaná voda) a náš homogenát (20µl, 10µl, 5µl). Jednotlivé koncentrácie 

albumínu sme využili na vytvorenie kalibračnej krivky, prostredníctvom ktorej sme 

následne spočítali celkový obsah proteínov. Do každej jamky sme napipetovali 200µl 

vopred pripraveného roztoku A (0,8M NaOH : CTC : 5% SDS : H2O = 1 : 1 : 2 : 4). 

Tento roztok sme nechali 10 min. pôsobiť a potom sme do každej jamky pridali vopred 

pripravený roztok B (Folinov roztok : H2O = 1 : 3). Po 30 min. inkubácii sme následne 

zmerali absorbanciu pri vlnových dĺžkach 490 nm a 690 nm na prístroji Versa Max 

Microplate Reader (Molecular Devices Corporation, USA). Z nameraných hodnôt 

absorbancií sme potom zostrojili kalibračnú krivku v Microsoft Office EXCEL a 

následne sme pomocou rovnice regresnej krivky stanovili množstvo proteínov v 

testovaných vzorkách. Po zistení koncentrácie proteínov sme nariedili homogenát na 

100 μg proteínov na mililiter a skladovali sme ho pri -70°C pre ďalšie použitie. 
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 4.1.6 Enzymatická imunosorbentná esej (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay, ELISA) 

 Rozmrazili sme vopred pripravený bunkový homogenát, ktorý sme pripravili 

z bunkovej kultúry MG-63 a v ktorom sme zmerali koncentráciu celkového množstva 

proteínov pomocou Lowryho metódy. Aliktvótne množstvo tohto homogenátu, ktoré 

zodpovedalo 0,5-20 µg proteínu v 50 µl destilovanej vody, bolo naadsorbované na 96- 

jamkovú mikrodoštičku (Maxisorp, Nunc) a inkubované cez noc v chladničke pri 4°C. 

Druhý deň bola mikrodoštička dvakrát premytá v PBS (100 µl/jamku). Potom sme 

nešpecifické väzbové miesta zablokovali želatínou 0,02%, rozpustenou v PBS (100 

µl/jamku, 60 min). Na mikrodoštičku sme pridali 1% Tween 20 (Sigma, kat. č. P1379, 

100 μl/jamku, 20 min). Následne sme opláchli mikrodoštičku oplachovacím roztokom 

(100 µl/jamku) PBS + 0,05% Tween 20, následne 2x opláchli roztokom 0.1% Triton X-

100 v PBS a 1x opláchli roztokom PBS + 0,05% Tween 20. Potom sme do každej 

jamky pridali 50 µl primárnej protilátky, konkrétne myšie monoklonálne protilátky proti 

ľudským antigénom ICAM-1 (anti-CD54), klon MEM (Exbio s.r.o., Česká Republika, 

kat. č. 11-228) a alkalickej fosfatáze, klon 8B6 (Sigma-Aldrich, kat. č. A 2951, riedenie 

1:400) a králičie polyklonálne protilátky proti ľudskému osteokalcínu (1-49) (Bachem 

Group, Peninsula Laboratories Inc., CA, U.S.A., kat. č. T-4743.0400, riedenie 1:200), 

osteopontínu (Alexis, kat. č. ALX-210-309, riedenie 1:200) a kolagénu-I (Cosmo Bio 

Co., Ltd., kat. č. LSL-LB-1197, riedenie 1:200). Jednotlivé protilátky boli riedené 

v PBS a pôsobili 1 hodinu pri izbovej teplote. Potom sme mikrodoštičku opäť opláchli 

PBS + 0,05% Tween 20 a následne sme pridali sekundárne protilátky, konkrétne kozí 

IgG F(ab′)2 fragment proti myšiemu antigénu (riedený 1:1000) (Sigma, kat. č. A3682), 

alebo kozí IgG F(ab′)2 fragment proti králičiemu antigénu (riedený 1:5000) (Sigma, kat. 

č. A9169). Obidve protilátky boli konjugované s peroxidázou. Nechali sme ich pôsobiť 

45 min pri izbovej teplote. Po uplynutí tejto doby sme opláchli mikrodoštičku PBS + 

0,05% Tween 20 (100 µl/jamku) a pridali sme chromogén (100 µl/jamku), ktorý bol 

zložený z 5 ml orthofenylendiamindihydrochloridu, 10 ml 0,1M fosfátového pufru 

Na2HPO4.12 H2O (pH 6,0) a 17 μl 30% H2O2. Táto ortofenylendiaminová reakcia 

prebiehala počas 10-30 min v tme pri izbovej teplote. Potom sme túto reakciu zastavili 

pridaním 2M H2SO4  (50 µl/jamku). Následne sme zmerali absorbanciu pri vlnových 

dĺžkach 490 nm a 690 nm na prístroji Versa Max Microplate Reader (Molecular 

Devices Corporation, USA). 
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 Pre kvantifikáciu sekrécie TNF-α a IL-1β bola použitá bunková kultúra myších 

makrofágov RAW 264.7. Bunky boli nasadené na študované vzorky a sterilne 

umiestnené do 24- jamkovej doštičky, v koncentrácii 30 000 buniek a 1,5 ml 

kultivačného média na jamku. Bolo použité médium RPMI-1640 (Sigma, USA) s 10% 

fetálneho hovädzieho séra a 40 μg/ml gentamicínu. Bunky boli kultivované počas 

siedmych dní. Pre každý materiál sme použili 4 vzorky. Po 7 dňoch kultivácie sme 

odobrali kultivačné médium pre kvantifikáciu koncentrácie TNF-α a IL-1β pomocou 

sendvičového ELISA testu s použitím komerčne dostupných kitov, zakúpených 

u spoločnosti R and D Systems (Minneapolis, MN) a jednotlivé experimenty sme 

prevádzali podľa výrobného protokolu poskytovaného výrobcom. Ako pozitívnu 

kontrolu sme použili myšie makrofágy RAW 264.7 kultivované na polystyrénovej 24- 

jamkovej doštičke a stimulované lipopolysacharidom (LPS) izolovaným z baktérie 

Escherichia coli (0111:B4, ožiarené γ- žiarením, BioXtra, Sigma). LPS bol použitý 

s koncentráciou v rozmedzí 0-100 ng šiesty deň od nasadenia buniek a následne 24 

hodín inkubovaný s kontrolnou skupinou makrofágov. Pre každú koncentráciu boli 

použité 4 vzorky. Ako negatívnu kontrolu sme použili čisté kultivačné médium RPMI-

1640, obsahujúce 10% fetálneho hovädzieho séra a 40 μg / ml gentamicínu), ktoré 

neprišlo do styku s bunkovými kultúrami. Koncentrácia TNF-α a IL-1β v kultivačnom 

médiu bola stanovená z kalibračných kriviek a uvedená v pg / 2 x106 buniek. Dôvodom 

použitia prepočtu na množstvo buniek bolo to, že na jednotlivých testovaných 

materiáloch nebol rovnaký počet buniek.  

 

 4.1.7 BMP-7 a jeho vplyv na Saos-2 bunkovú kultúru 

 Pre in vitro analýzu vplyvu BMP-7 na tvorbu markerov osteogénnej 

diferenciácie sme použili bunkovú kultúru Saos-2, ktorú sme nasadili na testované 

materiály v koncentrácii 25 000 buniek na 1,5ml média do 24- jamkovej polystyrénovej 

doštičky. Štvrtý deň od nasadenia buniek Saos-2 sme sterilne vymenili kultivačné 

médium, pričom prvá polovica vzoriek bola aj naďalej kultivovaná v pôvodnom médiu 

McCoy’s 5A s 15%  fetálneho hovädzieho séra a druhá polovica buniek dostala 

médium, ktoré bolo obohatené o niekoľko suplementov, konkrétne β-glycerofosfát, L-

glutamín, askorbovú kyselinu, dihydroxyvitamín D3, dexamethason, 10% FBS a 

gentamicín (40 μg/ml), tzv. osteogénne médium. Pri výmene média sme k jednotlivým 
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vzorkám pridali kostný morfogenetický proteín-7 (BMP-7) v rôznych koncentráciách: 

0ng/ml, 10ng/ml, 50ng/ml a 100ng/ml.  

 Siedmy deň sme imunofluorescenčne nafarbili bunky na vybrané markery 

osteogénnej diferenciácie, konkrétne kolagén-I, alkalickú fosfatázu a osteokalcín podľa 

vyššie popísaného postupu. Množstvo jednotlivých proteínov, vyprodukovaných Saos-2 

bunkami sme následne hodnotili prostredníctvom analýzy intenzity fluorescenčného 

signálu z mikrofotografií, ktoré boli vyhotovené na inverznom fluorescenčnom 

mikroskope značky Olympus IX 51 s digitálnou kamerou DP 70. Intenzita 

imunofluorescenčného signálu bola kvantifikovaná pomocou softwaru Image J 

(National Institutes of Health, U.S.A.). 

 

 4.1.8 Štatistická analýza 

 Kvantitatívne dáta sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± S.E.M. (stredná 

chyba priemeru). Na štatistickú analýzu bol použitý software SigmaStat (Jandel 

Corporation, USA). Vzájomné porovnanie jednotlivých skupín vzoriek bolo prevedené 

testom ANOVA, a to Student-Newman-Keulsovou metódou. Za významnú bola 

považovaná hodnota p ≤ 0.05.   
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4.2 Výsledky 

 4.2.1 Adhézia, životaschopnosť a proliferácia buniek MG-63 na 

jednotlivých materiáloch 

 Iniciálna adhézia kostných buniek MG-63 bola prvý deň (Obr. 9-A) po nasadení 

výrazne nižšia na materiáli z titánu (5 320 ± 390 buniek/cm2) a nerezovej ocele (4 110 ± 

370 buniek/cm2) než u kontrolnej polystyrénovej skupiny (7 740 ± 350 buniek/cm2). 

Počet živých  buniek na vzorkách z titánu bol 4460 ± 360  buniek/cm2 , čo predstavuje 

84 % životnosť, na vzorkách z nerezovej ocele 3430 ± 340 buniek/cm2 , čo je 83 % a na 

vzorkách z kontrolného polystyrénu bolo živých 6940 ± 330 buniek/cm2 , tzn. 90 % 

životnosť.  

 

Obr.9: Počet buniek MG-63 prvý (A), štvrtý (B) a siedmy (C) deň od nasadenia. 

Porovnanie hustoty buniek na troch odlišných materiáloch, konkrétne titán (Ti), 

nerezová oceľ (Fe), polystyrén (PS). Na zobrazenom grafe vidíme aritmetický priemer ± 

S.E.M. z 200 meraní na prístroji Vi-CELL XR Analyser (Beckman Coulter). Štatistický 

vs. Ti, Fe

vs. PS

vs. PS

vs. Ti, Fe

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Ti Fe Ps

p
o

če
t 

b
u

n
ie

k/
cm

2

A Počet MG 63 buniek, 1. deň

Všetky bunky Žívé bunky

vs. PS

vs. PS

vs. Fe, PS

vs. Ti, PS

vs. Ti, Fe

vs. Fe, PS

vs. Ti, Fe

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Ti Fe Ps

p
o

če
t 

b
u

n
ie

k/
cm

2
B Počet MG 63 buniek 4. deň

Všetky bunky Živé bunky

vs.Ti, PS

vs. Fe, PS vs. Ti, PS
vs. Ti, Fe

vs. Fe, PS vs. Ti, PS

vs. Ti, PS

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Ti Fe PS

p
o

če
t 

b
u

n
ie

k/
cm

2

C Počet MG 63 buniek, 7. deň

Všetky bunky Živé bunky



48 
 

test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Nad stĺpcami v grafe sú označené 

vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou daného stĺpca štatisticky 

významné. Za štatisticky významné boli považované hodnoty s hladinou významnosti p ≤ 

0,05. 

Štvrtý deň od nasadenia buniek (Obr. 9-B) bola hustota buniek MG-63 na 

vzorkách z titánu a nerezovej ocele významne vyššia ako na kontrolnom polystyréne  

(Ti: 75 200 ± 2 890 buniek/cm2, Fe: 90 870 ± 2 350 buniek/cm2, PS: 56 440 ± 1 180 

buniek/cm2). Najväčšie množstvo buniek sme namerali na nerezovej oceli, v porovnaní 

s titánom tu došlo ku štatistický významnému nárastu počtu buniek o 27%. Viabilita 

buniek na titánových vzorkách bola 94 %,  to predstavuje 70370 ± 2880 živých buniek. 

Na vzorkách z nerezovej ocele bolo 85740 ± 2250 živých buniek, to je presne 94 % 

životnosť a na kontrolných polystyrénových vzorkách bola životnosť buniek 97 %, resp. 

54540 ± 1180 živých buniek.  

Siedmy deň od nasadenia buniek (Obr. 9-C) došlo k výraznému nárastu hustoty 

buniek na všetkých testovaných vzorkách materiálov. 

 Rozdiely v počte buniek/cm2 na oboch študovaných kovových materiáloch 

v porovnaní s kontrolným polystyrénom boli štatisticky významné. Táto štatistická 

významnosť sa navzájom prejavila i u titánu a nerezovej ocele. Hodnoty počtu všetkých 

buniek sa pohybovali od 328680 ± 780 buniek/cm2 (Fe) do 362 200 ± 760 buniek/cm2 

(PS). Počty živých buniek sme namerali v intervale od 292 630 ± 13 90 buniek/cm2 (Ti) 

do 338 370 ± 83 300 buniek/cm2 (PS).  
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 Viabilita bunkovej populácie bola hodnotená dvoma spôsobmi. Prostredníctvom 

prístroja Vi-CELL XR Analyser (Beckman Coulter) (Obr. 9) a pomocou LIVE/DEAD 

viability/cytotoxicity kitu (Obr. 10). U LIVE/DEAD viability/cytotoxicity testu sme 

merania vyhodnotili na základe mikrofotografií buniek z desiatich zorných polí. 

Životaschopnosť bunkovej kultúry MG-63 na všetkých študovaných materiáloch a vo 

všetkých kultivačných intervaloch bola od 92%  do 99% (Obr. 10). Najmenšie percento 

živých buniek (92%) sme zaznamenali u vzoriek z nerezovej ocele a najvyššie percento 

živých buniek (94%)  sme namerali na kontrolnom polystyréne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Ľudské kostné bunky MG-63 po 1,4 a 7 dennej kultivácii na testovaných 

materiáloch. Nafarbené pomocou LIVE/DEAD viability/cytotoxicity kitu. 

Mikrofotografie boli odfotografované mikroskopom Olympus IX 50, obj. 20 × s 

digitálnou kamerou DP 70. Mierka = 200 μm. 
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 4.2.2 Dynamika rastu populačnej hustoty ľudských kostných buniek  

MG-63 

Pri statickej kultivácii ľudských kostných buniek MG-63 sme pozorovali 

dynamiku rastu tejto populácie v troch časových intervaloch a porovnávali sme ju 

medzi jednotlivými materiálmi (Obr. 11). 

 

B.                        Doba zdvojnásobenia počtu buniek MG-63 (h) 

 1. - 4. deň 4. - 7. deň 

Ti 18,84 30,70 

Fe 16,11 38,81 

PS 25,12 26,85 

 

Obr.11: Rastové krivky (A) a doba zdvojnásobenia počtu kostných buniek MG-63 na 

troch testovaných materiáloch (B), konkrétne titáne (Ti), nerezovej oceli (Fe) a 

polystyréne (PS). 

V priebehu prvého dňa od nasadenia bunky adherujú na povrch jednotlivých 

materiálov, rozprestierajú sa a začínajú proliferovať. Všetky bunky nie sú schopné 

adherovať, preto môžeme pozorovať malý pokles množstva buniek oproti počtu 

nasadených buniek. Túto tzv. lag fázu životného cyklu bunkovej populácie môžeme 
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pozorovať na všetkých troch študovaných materiáloch. Najvýraznejší pokles hustoty 

môžeme pozorovať práve na kovových materiáloch, ktorý je výraznejší ako pokles na 

kontrolnej polystyrénovej skupine.  

Medzi 1. a 7. dňom od nasadenia bunky plynule prešli do exponenciálnej fáze 

rastu, kedy mali podstatne zvýšenú proliferačnú aktivitu a ich počet významne narastal. 

V období medzi 1. a 4. dňom bunky na kontrolnom polystyréne rástli pomalšie ako na 

kovových materiáloch. To môžeme pozorovať z hodnoty doby zdvojenia populácie (tzv. 

doubling time), ktorá je vyššia na polystyréne. Medzi 4. a 7. dňom môžeme pozorovať, 

že došlo k výraznému nárastu proliferačnej aktivity u kovových vzoriek, avšak rozdiely 

v hustote buniek v tomto časovom intervale na kontrolnom polystyréne boli 

zanedbateľné.  
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 4.2.3 Morfológia kostných buniek MG-63 a veľkosť adhéznej plochy 

 Morfológia buniek na testovaných kovových materiáloch bola podobná 

morfológii kostných buniek na kontrolnom polystyréne. Bunky majú väčšinou 

polygonálny tvar a ich rozmiestnenie bolo rovnomerné po celom povrchu jednotlivých 

materiálov. Štvrtý deň od nasadenia začali bunky postupne vytvárať súvislú vrstvu 

a siedmy deň sa už jednotlivé vrstvy buniek medzi sebou prekrývali (Obr. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Morfológia ľudských kostných buniek MG-63 1., 4., a 7. deň od ich nasadenia 

na študované materiály, konkrétne titán (Ti), nerezová oceľ (Fe) a polystyrén (PS). 

Bunky boli nafarbené  kombináciou farieb Texas Red C2-Maleimide a Hoechst #33342. 

Bunky z 10 zorných polí boli odfotené na mikroskope Olympus IX 51 microscope, obj. 

20 s digitálnou kamerou DP 70, mierka = 200 µm.   
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 Obr. 13: Veľkosť plochy rozprestrenia ľudských MG-63 kostných buniek počas 

iniciálnej adhézie prvý deň od nasadenia buniek. Použité materiály boli titán (Ti), 

nerezová oceľ (Fe) a polystyrén (PS). Jednotlivé hodnoty sú vyjadrené ako aritmetický 

priemer ± S.E.M.. Štatistický test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Nad 

stĺpcami v grafe sú označené vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou 

daného stĺpca štatisticky významné. Za štatisticky významné boli považované hodnoty s 

hladinou významnosti p ≤ 0,05. 

Pri hodnotení plochy rozprestrenia buniek pomocou softwaru Atlas (Brno, Česká 

Republika) sme zistili, že rozdiely medzi bunkami na študovaných materiáloch neboli 

štatisticky významné (Obr. 13).  

 Povrchové vlastnosti študovaných materiálov môžeme vyhodnotiť ako vhodné 

pre adhéziu ľudských kostných buniek.  
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 4.2.4 Imunitná aktivácia buniek na kovových materiáloch používaných 

pre kostné implantáty 

Intracelulárna adhezívna molekula 1 (ICAM-1, resp. CD 54) je adhezívna 

molekula, ktorá je typicky exprimovaná na bunkách imunitného systému, ale taktiež aj 

na iných bunkových typoch, vrátane kostných buniek MG-63. S použitím ELISA testu 

sme zmerali koncentráciu ICAM-1  4. a 7. deň po nasadení buniek MG-63 (Obr. 14). 

Tieto merania sme vyhotovili z bunkového homogenátu a výsledná hodnota 

koncentrácie ICAM-1 bola prepočítaná na bunku a na mg proteínu. Štvrtý deň od 

nasadenia buniek môžeme pozorovať, že koncentrácia ICAM- 1 je signifikantne vyššia 

na titáne v porovnaní s vzorkami nerezovej ocele a polystyrénu (Obr. 14-A). Hodnota 

absorbancie na titánových vzorkách je výrazne vyššia (133 % ± 12 %) oproti nerezovej 

oceli (102 ± 9 %). Naopak u vzoriek polystyrénu a nerezovej ocele boli namerané 

hodnoty absorbancie približne rovnaké, štatisticky nevýznamné. Hodnota absorbancie 

na kontrolnej polystyrénovej skupine bola 100 % ± 7 %. Tieto hodnoty absorbancií 

reprezentujú výsledky ELISA testu zmeraného na mg proteínu.  
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Obr. 14: Koncentrácia ICAM- 1 produkovaného bunkovou kultúrou MG-63 prepočítaná 

na mg proteínu štvrtý (A) a siedmy (B) deň od nasadenia. V grafe obr. 14-C je 

znároznená koncentrácia ICAM- 1 produkovaná bunkovou kultúrou MG-63 prepočítaná 

na bunku štvrtý deň od nasadenia buniek a na obr. 14- D je znázornená koncentrácia 

ICAM- 1 prepočítaná na bunku siedmy deň od nasadenia. Porovnanie absorbancie na  

troch testovaných materiáloch, konkrétne titáne (Ti), nerezovej oceli (Fe) a polystyréne 

(PS). Na zobrazenom grafe vidíme aritmetický priemer ± S.E.M. z 48 meraní. Štatistický 

test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Nad stĺpcami v grafe sú označené 

vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou daného stĺpca štatisticky 

významné. Za štatisticky významné boli považované hodnoty s hladinou významnosti p ≤ 

0,05. 

 Podobný priebeh majú aj výsledky ELISA testu, ktoré boli prepočítané na 

bunku (Obr. 14-C). V tomto prípade môžeme pozorovať nárast koncentrácie ICAM-1 

na titánových vzorkách (177 % ± 19 %) oproti kontrolnému polystyrénu (100 % ± 5 %) 

a nerezovej oceli (99 % ± 9 %), tento rozdiel bol na oboch testovaných materiáloch 

štatisticky významný. Koncentrácia tohto markeru nešpecifickej imunitnej aktivácie 

buniek MG-63 na nerezovej oceli bola mierne nižšia než na polystyrénových vzorkách, 

ale nepredstavovala žiaden signifikantný rozdiel.  

Siedmy deň od nasadenia MG-63 buniek nebol žiadny signifikantný rozdiel 

medzi koncentráciami ICAM- 1 na jednotlivých študovaných materiáloch (Obr. 14-

B,D). Pri experimentoch, v ktorých sme sa snažili stanoviť koncentráciu tejto molekuly 

prostredníctvom ELISA testu zmeraného na mg proteínu môžeme pozorovať nepatrný 

nárast hodnoty absorbancie na titánovom materiáli (113 % ± 7 %) ako aj na materiáli 

z nerezovej ocele (109 % ± 9 %) oproti kontrolnej skupine buniek kultivovanej na 

polystyréne (100% ± 4 %) (Obr. 14-B). Tento nárast však nebol štatisticky významný. 

Pri kvantifikácii absorbancie  molekuly ICAM- 1 za použitia ELISA testu 

prepočítaného na bunku môžeme vidieť, že hodnoty absorbancií na kovových 

materiáloch sú rovnaké ako na kontrolnom polystyréne (Obr. 14-D). Na kovových 

vzorkách sme pozorovali iba štatisticky nevýznamný pokles. Absorbancia na titánových 

vzorkách mala hodnotu 86 % ± 8 %, v prípade nerezovej ocele jej hodnota mierne 

poklesla na 81 % ± 5 % v porovnaní s kontrolnou skupinou na polystyréne, ktorej 

absorbancia bola 100% ± 3 %. 



56 
 

 Ďalšie dva markery aktivácie imunitného systému, ktoré sme vyhodnocovali boli 

TNF-α (Obr. 15) a IL- 1β (Obr. 16). Tieto dva markery patria medzi cytokíny a sú to 

dôležité mediátory zápalových reakcií. Svoju úlohu však plnia aj mimo imunitný 

systém, zúčastňujú sa pri rôznych procesoch v bunkách, vrátane proliferácie 

a diferenciácie. Merali sme sekréciu týchto dvoch markerov do kultivačného média, 

v ktorom boli kultivované myšie makrofágy RAW 264,7. Po siedmych dňoch bunkovej 

kultivácie sme odobrali médium a vyhodnotili sme v ňom koncentráciu TNF-α a IL- 1β 

pomocou komerčne dostupného sendvičového ELISA testu.  

 Koncentrácia TNF- α po sedemdňovej kultivácii sa pohybovala od 57 do 80 pg 

na 2x106 buniek (Obr. 15).  Hodnota koncentrácie bola signifikantne vyššia na vzorkách 

z titánu v porovnaní so vzorkami nerezovej ocele a polystyrénu. Najvyššia koncentrácia 

bola nameraná v médiu, ktoré sme odobrali z titánových vzoriek, konkrétne 80 ± 9 pg/2 

x106 buniek. Naopak najnižšia hodnota koncentrácie bola nameraná na kontrolných 

polystyrénových vzorkách (57 ± 5 pg/2 x106 buniek). Hodnota koncentrácie TNF- α na 

vzorkách z nerezovej oceli bola 62 ± 5 pg/2 x106 buniek.  

 

Obr. 15: Koncentrácia TNF- α produkovaného myšími makrofágmi RAW 264,7 do 

kultivačného média siedmy deň od nasadenia vyjadrená v pg/2 x106 buniek. Porovnanie 

jeho produkcie makrofágmi kultivovanými na titáne (Ti), nerezovej oceli (Fe) 

a polystyréne (PS). Na zobrazenom grafe vidíme aritmetický priemer ± S.E.M. z 8 

meraní. Štatistický test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Nad stĺpcami v 

grafe sú označené vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou daného stĺpca 
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štatisticky významné. Za štatisticky významné boli považované hodnoty s hladinou 

významnosti p ≤ 0,05. 

 Druhým hodnoteným cytokínom bol IL- 1β (Obr. 16). V tomto prípade sme 

nenamerali žiadne štatisticky významné rozdiely v množstve sekretovaného IL- 1β 

v kultivačnom médiu. Ani jeden z testovaných kovových materiálov nevyvolal vyššiu 

produkciu tohto markeru do kultivačného média ako kontrolná polystyrénová skupina 

vzoriek. Množstvo sekretovaného IL- 1β na kontrolných polystyrénových vzorkách 

bolo 2,51 ± 2,73 pg/2 x106 buniek,  na titánových vzorkách bolo 1,61 ± 1,04 pg/ 2 x106 

buniek. Koncentrácia sekretovaného IL- 1β v kultivačnom médiu, ktoré sme odobrali zo 

vzoriek z nerezovej ocele bola 2,12 ± 0,97 pg/2 x106 buniek.  

 

 

Obr. 16: Koncentrácia IL- 1β produkovaného myšími makrofágmi RAW 264,7  

do kultivačného  média  siedmy deň od nasadenia vyjadrená v pg/2 x106 buniek. 

Porovnanie jeho produkcie makrofágmi kultivovanými na titáne (Ti), nerezovej oceli 

(Fe) a polystyréne (PS). Na zobrazenom grafe vidíme aritmetický priemer ± S.E.M. z 8 

meraní. Štatistický test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Za štatisticky 

významné boli považované hodnoty p ≤ 0,05. 
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 4.2.5 Kvantifikácia markerov osteogénnej diferenciácie prostredníctvom 

ELISA testu  

4.2.5.1 Kolagén I   

Kolagén I patrí medzi hlavné proteíny extracelulárnej matrix. Pri osteogénnej 

diferenciácii je jedným z ranných markerov, ktoré sú produkované kostnými bunkami. 

V jednom z experimentov som pomocou ELISA testu porovnávala množstvo kolagénu-

I, ktorý bol vyprodukovaný kostnými MG-63 bunkami na nami študovaných 

materiáloch (Obr. 17). Na obr. 17-A môžeme vidieť absorbancie kolagénu I, ktorý bol 

vyprodukovaný 4. deň od nasadenia a prepočítané na mg proteínu. Absorbancia bola 

vyjadrená ako percento hodnoty získanej z kontrolnej skupiny na polystyréne. Jej 

hodnota na kontrolnej polystyrénovej skupine bola 100 % ± 2,5 %, na titánových 

vzorkách môžeme pozorovať štatistický nevýznamný nárast absorbancie, konkrétne 111 

% ± 3,3 % a na vzorkách z nerezovej ocele bola jej hodnota veľmi podobná (110 % ± 

4,5 %).   
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Obr. 17: Koncentrácia kolagénu I produkovaného bunkovou kultúrou MG-63. Obr. 17-

A znázorňuje hodnoty absorbancií štvrtý deň od nasadenia buniek prepočítaných na mg 

proteínu. Na obr. 17-C vidíme hodnotu absorbancií štvrtý deň od nasadenia 

prepočítaných na bunku. Na obr. 17-B,D sú znázornené hodnoty absorbancií siedmy 

deň od nasadenia buniek prepočítaných mg proteínu (B) a na bunku (D) a taktiež vplyv 

osteogénneho média a štandardného DMEM kultivačného média na tvorbu kolagénu I. 

Porovnanie jeho expresie v MG-63 bunkách kultivovaných na titáne (Ti), nerezovej 

oceli (Fe) a polystyréne (PS). Na zobrazenom grafe vidíme aritmetický priemer ± 

S.E.M. z 48 meraní. Štatistický test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Nad 

stĺpcami v grafe sú označené vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou 

daného stĺpca štatisticky významné. Za štatisticky významné boli považované hodnoty s 

hladinou významnosti p ≤ 0,05. 

 Rozdielnu expresiu kolagénu I na jednotlivých materiáloch sme kvantifikovali 

prostredníctvom ELISA testu prepočítaného na bunku (Obr. 17-C). Štvrtý deň od 

nasadenia MG-63 bunkovej populácie sme zmerali jeho množstvo prostredníctvom 

tohto testu a absorbanciu sme vyjadrili ako percento hodnoty získanej z kontrolnej 

skupiny na polystyréne. V tomto prípade môžeme pozorovať signifikantný pokles 

tvorby kolagénu I na kovových vzorkách titánu (64,3 % ± 4,4 %) a nerezovej ocele 

(79,4 % ± 6,1 %) v porovnaní s kontrolnou skupinou polystyrénu (100 % ± 5,6 %). 

Nárast kolagénu I medzi kovovými vzorkami titánu a nerezovej oceli je štatisticky 

nevýznamný. 

 Siedmy deň od nasadenia bunkovej kultúry MG-63 môžeme pozorovať 

štatisticky významné rozdiely v absorbanciách medzi jednotlivými materiálmi. ELISA 

testy sme opäť prepočítali na mg proteínu (Obr. 17-B) ako aj na bunku (Obr. 17-D). 

V našom experimente sme štvrtý deň po nasadení MG-63 buniek vymenili kultivačné 

médium, pričom jedna polovica vzoriek bola aj naďalej kultivovaná v základnom 

kultivačnom médiu DMEM a druhá polovica vzoriek bola počas zvyšných dní 

kultivovaná v osteogénnom médiu. Kvantifikácia kolagénu I pomocou ELISA testu 

prepočítaného na mg proteínu nám umožňuje stanoviť rozdiely v absorbanciách medzi 

jednotlivými testovanými materiálmi (Obr. 17-B).  

V prípade DMEM média sme zaznamenali štatisticky významný nárast 

absorbancie na titánových vzorkách (124,4 % ± 6,3 %) v porovnaní s materiálom z 
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nerezovej ocele (108,2 % ± 6,3 %) a taktiež v porovnaní s kontrolnou polystyrénovou 

skupinou (100 % ± 2,3 %). Naopak u vzoriek z titánu a polystyrénu bol tento rozdiel 

štatisticky nevýznamný.  

Pri vzorkách kultivovaných v osteogénnom médiu môžeme pozorovať, že 

hodnota absorbancie na kovových materiáloch bola signifikantne vyššia v porovnaní 

s kontrolnou skupinou polystyrénových vzoriek. U titánových vzoriek bola nameraná 

najvyššia hodnota absorbancie (131,5 % ± 3,4 %), ktorá bola o 31 % vyššia než 

absorbancia u kontrolnej polystyrénovej skupiny. U nerezovej ocele sme taktiež 

pozorovali významný nárast absorbancie v porovnaní s kontrolným polystyrénom, 

v tomto prípade bola jej hodnota 119 % ± 5,1 %.  

Druhý ELISA test pre kvantifikáciu množstva kolagénu I sme prepočítali na 

bunku (Obr. 17-D). V prípade použitia DMEM média môžeme pozorovať, že produkcia 

tohto markeru bola na všetkých testovaných materiáloch približne rovnaká a jednotlivé 

rozdiely boli štatisticky nevýznamné. V prípade kultivácie vzoriek v osteogénnom 

médiu môžeme na kovových vzorkách z nerezovej ocele (126,3 % ± 5,5 %) a titánu 

(119,4 % ± 2,3 %) v porovnaní s kontrolným polystyrénom (100 % ± 2,1 %) pozorovať, 

že došlo k signifikantnému nárastu absorbancie. Avšak medzi študovanými kovovými 

materiálmi nenastala významná zmena absorbancie.  

4.2.5.2 Alkalická fosfatáza 

 Alkalická fosfatáza je podobne ako kolagén I skorý marker osteogénnej 

difereciácie. Jej množstvo sme kvantifikovali z homogenátu buniek MG-63 štvrtý 

a siedmy deň od ich nasadenia (Obr. 18). Pre túto kvantifikáciu sme opäť použili dva 

druhy ELISA testov, jeden prepočítaný na mg proteínu a druhý na bunku. Štvrtý deň od 

nasadenia buniek môžeme pozorovať, že koncentrácia alkalickej fosfatázy na 

testovaných kovových materiáloch bola výrazne nižšia než na kontrolných 

polystyrénových vzorkách.  
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Pri ELISA testoch prepočítaných na mg proteínu (Obr. 18-A) bola hodnota 

absorbancie na kontrolnom polystyréne signifikantne vyššia (100 % ± 1,2 %) oproti 

titánovým vzorkám (14,2 % ± 0,8 %) a taktiež oproti homogenátu odobraného zo 

vzoriek z nerezovej oceli (46,8 % ± 4,1 %).  

 

Obr. 18: Koncentrácia alkalickej fosfatázy produkovanej bunkovou kultúrou MG-63. 

Obr. 18-A znázorňuje hodnoty absorbancií štvrtý deň od nasadenia buniek 

prepočítaných na mg proteínu. Na obr. 18-C vidíme hodnotu absorbancií štvrtý deň od 

nasadenia prepočítaných na bunku. Na obr. 18-B,D sú znázornené hodnoty absorbancií 

siedmy deň od nasadenia buniek prepočítaných mg proteínu (B) a na bunku (D) a 

taktiež vplyv osteogénneho média a štandardného DMEM kultivačného média na  

tvorbu alkalickej fosfatázy. Porovnanie jej expresie v MG-63 bunkách kultivovaných na 

titáne (Ti), nerezovej oceli (Fe) a polystyréne (PS). Na zobrazenom grafe vidíme 

aritmetický priemer ± S.E.M. z 48 meraní. Štatistický test ANOVA, Student-Newman-

Keulsova metóda. Nad stĺpcami v grafe sú označené vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v 

porovnaní s hodnotou daného stĺpca štatisticky významné. Za štatisticky významné boli 

považované hodnoty s hladinou významnosti p ≤ 0,05. 
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Pri obdobných ELISA testoch prepočítaných na bunku bol trend v tvorbe 

alkalickej fosfatázy podobný ako pri testoch prepočítaných na mg proteínu (Obr.18-C). 

Opäť môžeme pozorovať signifikantne vyššie množstvo tvorby tohto markeru na 

kontrolnom polystyréne (100 % ± 1,1 %) v porovnaní so vzorkami z titánového 

materiálu (16,2 % ± 1,0 %) a z nerezovej oceli (38,8 % ± 4,0 %). K štatisticky 

významnému nárastu absorbancie v tomto prípade došlo taktiež medzi vzorkami titánu 

a nerezovej oceli a to presne o 22,6 %. 

Siedmy deň od nasadenia bunkovej populácie sme mali opäť dve kultivačné 

média, DMEM a osteogénne médium.  

Pri ELISA testoch prevádzaných na mg proteínu (Obr. 18-B) v prípade DMEM 

média  sme na vzorkách z titánu (62 % ± 2,1 %) zaznamenali signifikantne najnižšiu 

absorbanciu v porovnaní so vzorkami kontrolného polystyrénu (100 % ± 2,1 %) 

a taktiež nerezovej oceli (87,7 % ± 12,1 %). Hodnota absorbancie medzi vzorkami 

nerezovej oceli a vzorkami titánu nemala žiaden významný rozdiel. 

V prípade osteogénneho média bola hodnota absorbancie najvyššia na vzorkách 

z nerezovej ocele 109,1 % ± 3,4 %, táto hodnota bola významná v porovnaní 

s nameranými hodnotami u vzoriek z titánu (69,3 % ± 5,8 %). Významný nárast 

absorbancie bol taktiež zaznamenaný u kontrolného polystyrénu (100 % ± 4,01 %) 

v porovnaní s hodnotou nameranej absorbancie na titáne. 

Pri experimentálnej kvantifikácii koncentrácie alkalickej fosfatázy, pri použití 

DMEM kultivačného média, sme siedmy deň od nasadenia MG-63 buniek s použitím 

ELISA testu prepočítaného na bunku (Obr. 18-D) zistili, že k najvýznamnejšiemu 

poklesu došlo na titánových vzorkách (14,23% ± 0,80%) pri porovnaní som vzorkami 

z nerezovej ocele (46,82% ± 4,11%) a polystyrénu (100%± 1,21%). Približne rovnako 

štatisticky významný rozdiel sme namerali taktiež, po zrovnaní nerezovej ocele a titánu. 

Pri použití osteogénneho média bola hodnota absorbancie vzoriek titánu (23,7 % 

± 0,7 %) opäť v porovnaní so vzorkami z nerezovej ocele (58,3 % ± 3,1 %) 

a polystyrénu (100 %± 1,8 %) najnižšia. Taktiež sme zaznamenali významný pokles 

hodnoty absorbancie u nerezovej ocele v porovnaní s vzorkami polystyrénu. 
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4.2.5.3 Osteopontín 

 Tretí marker osteogénnej diferenciácie, ktorého koncentráciu sme merali bol 

osteopontín. Je to strednodobý marker osteogénnej diferenciácie. Jeho expresia nie je 

typická len pre kostné bunky, ale produkujú ho aj iné bunkové typy. My sme jeho 

expresiu zmerali prostredníctvom ELISA testov z homogenátu MG-63 bunkovej 

populácie podobne, ako v prípade ostatných markerov osteogénnej diferenciácie. 

ELISA testy prevádzané na mg proteínu, ktoré sme robili štvrtý deň od nasadenia 

buniek nám pomohli kvantifikovať absorbanciu na jednotlivých materiáloch (Obr. 19-

A). Najvyššia hodnota tejto absorbancie bola na kontrolnej skupine polystyrénových 

vzoriek (100 % ± 4,5 %), ktorá bola významná v porovnaní s hodnotami absorbancií na 

kovových materiáloch titánových vzoriek (43,8 % ± 7,6 %) a na nerezovej oceli (73 ± 

7,2 %). Štatisticky významný nárast hodnoty absorbancie môžeme rovnako pozorovať 

aj medzi vzorkami nerezovej ocele a titánu.  

 

Obr. 19: Koncentrácia osteopontínu produkovaného bunkovou kultúrou MG-63. Obr. 

19-A znázorňuje hodnoty absorbancií štvrtý deň od nasadenia buniek prepočítaných na 

mg proteínu. Na obr. 19-C vidíme hodnotu absorbancií štvrtý deň od nasadenia 
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prepočítaných na bunku. Na obr. 19-B,D sú znázornené hodnoty absorbancií siedmy 

deň od nasadenia buniek prepočítaných mg proteínu (B) a na bunku (D) a taktiež vplyv 

osteogénneho média a štandardného DMEM kultivačného média na  tvorbu 

osteopontínu. Porovnanie jeho expresie v MG-63 bunkách kultivovaných na titáne (Ti), 

nerezovej oceli (Fe) a polystyréne (PS). Na zobrazenom grafe vidíme aritmetický 

priemer ± S.E.M. z 48 meraní. Štatistický test ANOVA, Student-Newman-Keulsova 

metóda. Nad stĺpcami v grafe sú označené vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s 

hodnotou daného stĺpca štatisticky významné. Za štatisticky významné boli považované 

hodnoty s hladinou významnosti p ≤ 0,05. 

Pri testovaní jednotlivých vzoriek pomocou ELISA testu prevádzaného na bunku 

(Obr. 19-C) sme prekvapivo namerali úplne odlišné hodnoty absorbancií. V tomto 

prípade bola na oboch testovaných kovových materiáloch približne podobná hodnota 

absorbancie, taktiež aj v porovnaní s kontrolným polystyrénom. Absorbancia na titáne 

bola 110,5 % ± 3,3 % a na nerezovej oceli bola jej hodnota len o niečo málo menšia 110 

% ± 4,5 %. Hodnota absorbancie kontrolného polystyrénu tvorila 100 % ± 2,5 %. 

Z nameraných hodnôt môžeme odvodiť, že hodnoty absorbancií v tomto prípade 

nepredstavovali v žiadnom z porovnávaných vzoriek významne kolísavý trend, ale 

naopak štatisticky zanedbateľný. 

Koncentrácia osteopontínu sa siedmy deň od nasadenia buniek u všetkých 

testovaných vzoriek významne menila. Pri ELISA testoch prevádzaných na mg proteínu 

(Obr. 19-B) bola pri použití kultivačného DMEM média signifikantne najnižšia expresia 

osteopontínu na titánových vzorkách (27,7 % ± 4,8 %.) pri porovnaní s nerezovou 

oceľou (53,3 % ± 3,6 %) a taktiež s kontrolným polystyrénom (100 %±4,4 %). 

Významný nárast sme namerali aj u dvojice vzoriek polystyrénu a nerezovej ocele. 

 Prítomnosť suplementov osteogénneho média spôsobila najvýraznejší nárast 

osteopontínu na vzorkách z kontrolného polystyrénu. Na vzorkách z  titánu bola 

nameraná hodnota absorbancie 71,9 % ± 2,8 % a u vzoriek z nerezovej ocele 70 % ± 3,8 

pri porovnaní s polystyrénovými vzorkami. V prípade obidvoch kovových materiáloch 

vidíme významný pokles tvorby osteopontínu v porovnaní s kontrolným polystyrénom. 

 Pri ELISA testoch prevádzaných na bunku nám prekvapivo vyšli štatisticky 

nevýznamné hodnoty jednotlivých absorbancií (Obr. 19-D). V tomto prípade bola 

koncentrácia na testovaných kovových materiáloch podobná ako na kontrolnom 
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polystyréne. Najvyššiu absorbanciu mali v prípade DMEM média titánové vzorky 

(110,5 % ± 3,3 %), len o niečo málo nižšiu absorbanciu sme namerali na vzorkách 

z nerezovej ocele (109,5 % ± 4,5 %) a najnižšia absorbancia bola na kontrolnej 

polystyrénovej skupine vzoriek, konkrétne 100 % ± 2,5 %. Pri použití osteogénneho 

média sme taktiež nezaznamenali výrazné rozdiely v hodnoty absorbancií na vzorkách 

testovanách materiálov. Hodnota absorbancie na vzorku nerezovej ocele bola 125,4 % ± 

5,3 %. Absorbancia na titánových vzorkách bola 117,3 % ±  1,7 % a na kontrolnom 

polystyréne 100 % ± 1,6 %. Všetky tieto rozdiely medzi jednotlivými materiálmi boli 

štatisticky nevýznamné.  

4.2.5.4 Osteokalcín  

Osteokalcín patrí medzi neskoré markery osteogénnej diferenciácie. Štvrtý deň 

po nasadení buniek MG-63 sme merali jeho koncentráciu s využitím ELISA testu 

prepočítaného na mg proteínu (Obr. 20-A) ako aj na bunku (Obr. 20-C). V oboch 

prípadoch môžeme pozorovať, že jeho expresia bola vyššia na kovových materiáloch 

než na kontrolnom polystyréne.  

V prípade ELISA testu prepočítaného na mg proteínu bola hodnota absorbancie 

na titáne (101,6 % ± 3,7 %) signifikantne nižšia než na nerezovej oceli (112,6 % ± 4,4 

%), na kontrolnom polystyréne bola jej hodnota v porovnaní s nerezovou oceľou 

podobne ako na titánových vzorkách výrazne nižšia (100 % ± 2,9 %). Medzi vzorkami 

polystyrénu a titánu nebol významný rozdiel. 
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Obr. 20: Koncentrácia osteokalcínu produkovaného bunkovou kultúrou MG-63. Obr. 

20-A znázorňuje hodnoty absorbancií štvrtý deň od nasadenia buniek prepočítaných na 

mg proteínu. Na obr. 20-C vidíme hodnotu absorbancií štvrtý deň od nasadenia 

prepočítaných na bunku. Na obr. 20-B,D sú znázornené hodnoty absorbancií siedmy 

deň od nasadenia buniek prepočítaných mg proteínu (B) a na bunku (D) a taktiež vplyv 

osteogénneho média a štandardného DMEM kultivačného média na  tvorbu 

osteokalcínu. Porovnanie jeho expresie v MG-63 bunkách kultivovaných na titáne (Ti), 

nerezovej oceli (Fe) a polystyréne (PS). Na zobrazenom grafe vidíme aritmetický 

priemer ± S.E.M. z 48 meraní. Štatistický test ANOVA, Student-Newman-Keulsova 

metóda. Nad stĺpcami v grafe sú označené vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s 

hodnotou daného stĺpca štatisticky významné. Za štatisticky významné boli považované 

hodnoty s hladinou významnosti p ≤ 0,05. 

Hodnotu absorbancie pri ELISA teste prepočítanom na bunku sme namerali na 

titáne 118,8 % ± 6,3 %, čo predstavovalo významne vyššiu hodnotu než na kontrolnom 

polystyréne (100 % ± 3,4 %). Hodnota absorbancie na nerezovej oceli (115,3  ± 5,1 %) 

bola taktiež signifikantne väčšia než na polystyréne. Napriek tomu, že je štvrtý deň 
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pomerne krátky interval na pre tvorbu neskorých markerov osteogénnej diferenciácie, 

tak v našich experimentoch môžeme pozorovať významné rozdiely v tvorbe 

osteokalcínu. 

 Siedmy deň od nasadenia buniek MG-63 môžeme pozorovať nevýrazný pokles 

absorbancie u titánových vzoriek (Obr. 20-B), kde je jej hodnota pri použití média 

DMEM 80,5 % ± 7,8 %. Môžeme vidieť, že sa jedná o štatisticky nevýznamný rozdiel 

v porovnaní s ostatnými vzorkami. K miernemu nárastu došlo aj v prípade vzoriek 

z nerezovej ocele, kde bola absorbancia pri DMEM médiu 95 % ± 8,8 %. Hodnota 

absorbancie u polystyrénu bola 100 % ± 6,1 %. Pri použití osteogénneho média bola 

hodnota nameranej absorbancie titánu 120,5 % ± 5,2 %, čo tvorí signifikantný rozdiel 

v porovnaní s nerezovou oceľou (101,9 % ± 4,7 %) a taktiež s polystyrénom (100 % ± 

2,5 %).  

Pri použití ELISA testu prepočítaného na bunku a DMEM média sa výsledné 

hodnoty nameraných absorbancií pohybovali od 134,9 % ± 4% na vzorkách z nerezovej 

ocele do 100% na kontrolnej polystyrénovej skupine vzoriek (Obr. 20-D), čo 

predstavovalo signifikantný rozdiel hodnôt. Hodnota absorbancie na titánových 

vzorkách výrazne poklesla 112% ± 3,4 % v porovnaní s nerezovou oceľou, s 

hodnotou kontrolného polystyrénu sa jedná o jasný pokles o 12%. 

Za prítomnosti osteogénneho média bola hodnota absorbancie výrazne väčšia na 

vzorkách z nerezovej ocele (156,9 % ± 8,1%) než na titánových vzorkách (124,4 % ± 

5,2 %). Hodnoty absorbancií na obidvoch testovaných kovových materiáloch boli 

signifikantne vyššie v porovnaní s absorbanciami nameranými na vzorkách z 

kontrolného polystyrénu. 

 

 4.2.6 Imunofluorescenčné farbenie markerov bunkovej adhézie 

a osteogénnej diferenciácie 

 Prostredníctvom imunofluorescenčného farbenia sme na bunkovej kultúre Saos-

2 označili základné markery bunkovej adhézie a osteogénnej diferenciácie. Ako 

zástupcov markerov bunkovej adhézie sme si vybrali vinkulín a β-aktín. Vinkulín je 

jedným z proteínov fokálnych adhéznych plakov, ktorý je asociovaný s integrínovými 

receptormi. Jeho prítomnosť je nevyhnutná pre adhéziu bunky na materiál a 
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medzi kostnými bunkami navzájom. β-aktín je jednou zo zložiek aktínového cytoskeletu 

a je podobne ako vinkulín dôležitý pri adhézii bunky na materiál. Ďalšie markery, ktoré 

sme analyzovali prostredníctvom imunofluorescenčného farbenia boli kolagén I 

a alkalická fosfatáza. Obidva patria medzi základné markery osteogénnej diferenciácie. 

Na obrázku č. 21 môžeme pozorovať, ako vyzerali jednotlivé markery po 

imunoflourescenčnom nafarbení. Na vzorkách, u ktorých bola nafarbená alkalická 

fosfatáza vidíme, že je produkovaná v masívnom množstve u všetkých buniek. 

Cytoplazmatický priestor, ako aj povrch jednotlivých buniek emituje výrazný 

fluorescenčný signál, ktorý naznačuje vysokú produkciu tohto markeru. Na titánových 

vzorkách je jej produkcia rovnomerná po celom povrchu buniek, na vzorkách 

z nerezovej ocele bola jej expresia o niečo výraznejšia na povrchu buniek, na jej 

plazmatickej membráne a v prípade polystyrénu môžeme vidieť, že jej produkcia je 

podobne ako u titánu rovnomerne rozmiestnená po celom povrchu buniek. V prípade 

kolagénu I vidíme, že jeho expresia bola najvýraznejšia v okolí jadra, takže bunky ktoré 

sme fluorescenčne nafarbili, aktívne produkovali tento marker. Jeho expresia však 

nebola len v intracelulárnom priestore, ale môžeme vidieť, že ho bunky produkovali aj 

do extracelulárneho priestoru, do extracelulárnej matrix. Na titánových vzorkách je 

viditeľná jeho produkcia najmä v okolí jadra, na vzorkách z nerezovej ocele môžeme 

pozorovať masívnu produkciu kolagénu I do extracelulárneho priestoru a na polystyréne 

sa jeho produkcia sústreďuje hlavne v okolí jadra, ale môžeme vidieť jeho stopy aj 

v extracelulárnej matrix. Na vzorkách u ktorých sme nafarbili β- aktín môžeme 

pozorovať, že všetky materiály podporovali tvorbu tohto markeru. Na jednotlivých 

fotografiách môžeme vidieť vlákna β- aktínu, ktoré sú rozmiestnené po celom povrchu 

buniek. Bohatý aktínový cytoskelet v bunkách nám naznačuje, že povrch jednotlivých 

materiálov je vhodný pre kultiváciu osteoblastových bunkových kultúr. Ďalším 

markerom bunkovej adhézie, ktorý sme fluorescenčne nafarbili bol vinkulín. Tento 

proteín fokálnych adhéznych plakov môžeme pozorovať na všetkých troch testovaných 

materiáloch. Jednotlivé fokálne adhézie sa sústreďovali najmä na okraji buniek 

a v prípade všetkých testovaných materiálov sú jasne viditeľné. 
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Obr. 21: Imunofluorescenčné farbenie alkalickej fosfatázy, kolagénu I, vinkulínu a β-

aktínu na bunkovej populácii Saos-2. Štvrtý deň od ich nasadenia na študované 

materiály, konkrétne titán (Ti), nerezová oceľ (Fe) a polystyrén (PS). Mikrofotografie 

boli odfotené na mikroskope Olympus IX 51, obj. 20 s digitálnou kamerou DP 70, 

mierka = 200 µm.  
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U jednotlivých vzoriek sme previedli analýzu intenzity fluorescenčného signálu  

prostredníctvom softwaru Image J (National Institutes of Health, U.S.A.). Na obr. 22 

môžeme vidieť, akým spôsobom ovplyvnili jednotlivé materiály tvorbu vybraných 

markerov osteogénnej diferenciácie a bunkovej adhézie. Pri analýze intenzity 

fluorescencie β-aktínu je jeho množstvo produkované bunkovou kultúrou Saos-2 

signifikantne vyššie na vzorkách z nerezovej ocele (99,3 ± 3,7 a. u.) oproti kontrolnej 

polystyrénovej skupine (55,2 ± 4,5 a. u.) a titánu (65,1 ± 3,8 a. u.). V prípade analýzy 

množstva druhého markeru bunkovej adhézie, resp. vinkulínu je jeho množstvo opäť 

najvyššie na vzorkách z nerezovej ocele (53,8 ± 1,2 a. u.), v porovnaní s kontrolným 

polystyrénom (38,7 ± 1,2 a. u.) alebo titánom (46,1 ± 1,3 a. u.) sme zaznamenali 

signifikantný nárast. K významnému rozdielu došlo taktiež aj u titánu v porovnaní 

s kontrolným polystyrénom.  Na základe týchto dát môžeme usúdiť, že bunky Saos-2 

v prítomnosti kovových materiálov exprimujú vyššie množstvo markerov bunkovej 

adhézie, než v prítomnosti kontrolného polystyrénu.  

Intenzita fluorescenčného signálu v prípade alkalickej fosfatázy bola 

signifikantne najvyššia na vzorkách z nerezovej ocele (35,1 ± 1,7 a. u.) v porovnaní 

s nameranými hodnotami u titánových vzoriek (28,3 ± 1,9 a. u.). U polystyrénových 

vzoriek boli namerané v porovnaní s nerezovou oceľou významne nižšie hodnoty tvorby 

alkalickej fosfatázy.     

 Tvorba kolagénu I, skorého ranného markeru osteogénnej diferenciácie, bola 

signifikantne vyššia na kovových materiáloch (Fe: 61,8 ± 1,9 a. u., Ti: 51,3 ± 1,4 a. u.) 

v porovnaní v polystyrénom (39,7 ± 1,5 a. u.). Najvyššia produkcia tohto markeru bola 

opäť zaznamenaná na vzorkách z nerezovej ocele a naopak najnižšia produkcia bola 

pozorovaná u kontrolnej polystyrénovej skupiny. Prostredníctvom tohto experimentu 

sme zistili, že v prípade kultivácie buniek Saos-2 na kovových materiáloch, dochádza 

ku zvýšenej produkcii markerov osteogénnej diferenciácie (Obr. 22).  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
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Obr. 22: Intenzita fluorescenčného signálu β- aktínu, alkalickej fosfatázy, kolagénu I 

a vinkulínu produkovaných bunkovou kultúrou Saos-2. Analýza bola prevedená na troch 

testovaných materiáloch, konkrétne titáne (Ti), nerezovej oceli (Fe) a polystyréne (PS). 

Z každého materiálu bolo vyhotovených 10 mikrofotografií. Jednotlivé hodnoty 

fluoresčenčného signálu sú vztiahnuté k ploche buniek a sú vyjadrené ako aritmetický 

priemer ± S.E.M.. Štatistický test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Nad 

stĺpcami v grafe sú označené vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou 

daného stĺpca štatisticky významné. Jednotlivé proteíny hodnotíme zvlášť, preto sme za 

štatisticky významné považovali hodnoty s hladinou významnosti p ≤ 0,01. 

 

 4.2.7 Vplyv BMP- 7 na tvorbu markerov osteogénnej diferenciácie 

 V tejto časti mojej diplomovej práce sme sa snažili zanalyzovať vplyv 

jednotlivých koncentrácií BMP-7 na tvorbu markerov osteogénnej diferenciácie. 

Prostredníctvom imunofluorescenčného farbenia sme označili vybrané markery 

osteogénnej diferenciácie, konkrétne kolagén I, alkalickú fosfatázu a osteokalcín. 

A následne sme analýzou fluorescenčného signálu z mikrofotografií kvantifikovali 

množstvo jednotlivých markerov vyprodukovaných Saos-2 bunkovou populáciou.  

 Na obrázku č. 23 môžeme vidieť intenzitu fluorescenčného signálu ranného 

markeru osteogénnej diferenciácie, kolagénu I. Bunková kultúra Saos-2 bola na 
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jednotlivých vzorkách kultivovaná v štandardnom kultivačnom médiu McCoy’s 5A. 

Bez pridania BMP-7 mali najvýznamnejší nárast intenzity florescenčného signálu 

vzorky z nerezovej ocele (54,4 ± 1,8 a. u.) v porovnaní s vzorkami titánu (38,7 ± 0,9 a. 

u.) a polystyrénu (42,6 ± 0,7 a. u.). V ďalších meraniach sme testovali intenzitu 

florescenčného signálu na rôznych množstvách koncentrácie proteínu BMP-7, presne: 0 

ng/ml, 10 ng/ml, 50 ng/ml a 100 ng/ml. U všetkých meraní sme zaznamenali 

signifikantný nárast intenzity florescenčného signálu na vzorkách z nerezovej ocele 

(10ng/ml: 60,8 ± 1,7; 50ng/ml: 58,3 ± 2,1; 100ng/ml: 56 ± 1,7 a. u.) v porovnaní 

s vzorkami titánu (10ng/ml: 40,1 ± 0,4; 50ng/ml: 36,9 ± 0,6; 100ng/ml: 39,5 ± 0,4 a. u.) 

a polystyrénu (10ng/ml:46,2 ± 0,8; 50ng/ml: 48,6 ± 0,9; 100ng/ml: 46,1 ± 0,9 a. u.). 

Štatisticky významný rozdiel sme vyhodnotili taktiež pri vzorkách titánu v porovnaní 

s vzorkami polystyrénu.  

V tomto experimente sme použili dva druhy médií. Predchádzajúce výsledky 

patrili vzorkám kultivovaným v McCoy´s kultivačnom médiu. Druhá séria vzoriek bola 

kultivovaná v osteogénnom médiu (Obr. 23-B), čo je v tomto prípade McCoy´s médium 

s prídavkom zložiek podporujúcich osteogénnu diferenciáciu, konkrétne β-

glycerofosfát, L-glutamín, askorbová kyslina, dihydroxyvitamin D3, dexametason, 15% 

fetálneho hovädzieho séra a gentamicín (40 μg/ml). 

Pri meraní intenzity florescenčného signálu kolagénu I bez prítomnosti proteínu 

BMP-7 sme zaznamenali výrazný pokles nameraných hodnôt na kontrolnom 

polystyréne (21,7 ± 1,7 a. u) v porovnaní s kovovými vzorkami titánu (45,5 ± 1,4 a. u.) 

a nerezovej ocele (50,2 ± 1,3 a .u.). Použitím proteínu BMP-7 v koncentráciách 10 

ng/ml a 50 ng/ml sme získali podobný priebeh intenzity florescenčného signálu. Došlo k 

výraznému poklesu hodnôt u kontrolného polystyrénu (10 ng/ml:32,2 ± 1,8; 50 ng/ml: 

29,5 ± 1,5 a. u.) v porovnaní s kovovými vzorkami titánu (10ng/ml: 44,2 ± 1,32; 50 

ng/ml: 51,2 ± 1,9) a nerezovej ocele (10 ng/ml: 45,7 ± 1,6; 50 ng/ml: 50,3 ± 1,9 a. u.). V 

prípade najväčšej testovanej koncentrácie (100 ng/ml) proteínu BMP-7 sme 

zaznamenali signifikantný rozdiel taktiež aj medzi vzorkami kovových materiálov titánu 

(37,5 ± 1,1 a. u.) a nerezovej ocele (43,6 ± 1,2 a. u.). Oba tieto kovové materiály mali 

výrazne vyššie hodnoty intenzity signálov než u vzoriek z polystyrénu (17,9 ± 1,5 a. u.). 
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Obr. 23: Intenzita fluorescenčného signálu kolagénu I  produkovaného bunkovou 

kultúrou Saos-2. Na obrázku 23-A sú znázornené výsledky vzoriek, ktoré boli 

kultivované v McCoy´s 5A médiu a na obrázku 23-B sú výsledky vzoriek, ktoré boli 

kultivované v osteogénnom kultivačnom médiu. Kultivácia prebiehala v oboch 

prípadoch v prítomnosti viacerých koncentrácií BMP- 7 (0 ng/ml, 10 ng/ml, 50 ng/ml 

a 100 ng/ml). Analýza bola prevedená na troch testovaných materiáloch, konkrétne 
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titáne (Ti), nerezovej oceli (Fe) a polystyréne (PS). Z každého materiálu bolo 

vyhotovených 10 mikrofotografií. Jednotlivé hodnoty fluoresčenčného signálu sú 

vztiahnuté k ploche buniek a sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± S.E.M.. Štatistický 

test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Nad stĺpcami v grafe sú označené 

vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou daného stĺpca štatisticky 

významné. Jednotlivé proteíny hodnotíme zvlášť, preto sme za štatisticky významné 

považovali hodnoty s hladinou významnosti p ≤ 0,01. 

 

 Druhou molekulou, ktorej množstvo bolo analyzované prostredníctvom intenzity 

fluorescenčného signálu bola alkalická fosfatáza (Obr. 24). Množstvo jej produkcie 

bolo taktiež závislé na prítomnosti určitej koncentrácie BMP- 7 v priebehu kultivácie 

buniek Saos- 2 na jednotlivých testovaných materiáloch. V prípade kultivácie vzoriek v 

McCoy’s 5A médiu (Obr. 24-A) sme u nulovej koncentrácie proteínu BMP-7 

zaznamenali na všetkých testovaných vzorkách signifikantný nárast intenzity 

florescenčného signálu. U titánových vzoriek (32,6 ± 0,8 a. u.) sme pozorovali 

významný nárast intenzity v porovnaní s vzorkami kontrolného polystyrénu (27,2 ± 0,9 

a.u.). Najvýznamnejší nárast intenzity florescenčného signálu sme však namerali medzi 

vzorkami z nerezovej ocele (46,4 ± 0,6 a.u.) a polystyrénu. K podobne významnému 

rozdielu došlo i medzi vzorkami nerezovej ocele a titánu. V prípade testovania 

markerov v rôznych koncentráciách BMP- 7 presne: 0 ng/ml, 10 ng/ml, 50 ng/ml a 100 

ng/ml sme pozorovali výrazný nárast intenzity florescenčného signálu najmä 

u nerezovej oceli (10ng/ml: 51,5 ± 0,5; 50ng/ml: 47,1 ± 0,6; 100ng/ml: 56,7 ± 1,3 a. u.) 

v porovnaní s ďalšími dvoma vzorkami, konkrétne titánu (10ng/ml: 30,2 ±0,8; 50ng/ml: 

31,4 ± 0,8; 100 ng/ml: 33,3 ± 1,2 a. u.) a polystyrénu (10 ng/ml: 33,2 ± 1,3; 50ng/ml: 

32,5 ± 1,1; 100 ng/ml: 30,6 ± 0,7 a. u.). Medzi testovanými vzorkami titánu 

a polystyrénu sme nezaznamenali významný rozdiel v intenzite florescenčného signálu. 

Pri kultivácii buniek Saos-2 v osteogénnom kultivačnom médiu (Obr. 24-B) sme 

pri použití nulovej koncentrácie proteínu BMP-7 získali signifikantné rozdiely medzi 

všetkými troma materiálmi. Najvýznamnejší rozdiel v intenzite fluorescenčných 

signálov sme zaznamenali pri nerezovej oceli (27 ± 0,7 a. u.) v porovnaní s kontrolným 

polystyrénom (7,1 ± 1,4 a. u.). Významnú signifikantnosť tvoria medzi sebou vzorky 

testovaných materiálov titánu (21,6 ± 0,5 a. u.) a polystyrénu a podobne je tomu aj 
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v prípade porovnania kovových vzoriek titánu a nerezovej ocele. Po pridaní proteínu 

BMP-7 v koncentráciách 10ng/ml a 50ng/ml dochádza k najvýznamnejšiemu poklesu v 

intenzite fluorescenčných signálov na vzorkách kontrolného polystyrénu (10ng/ml: 11,6 

± 1,1;  50ng/ml: 7,6 ± 0,9 a. u.) pri porovnaní s vzorkami kovových materiálov titánu 

(10ng/ml: 21,1 ± 0,5; 50ng/ml: 21,1 ± 0,6 a. u.) a nerezovej ocele (10ng/ml: 26,5 ± 1,1; 

50ng/ml: 27,2 ± 0,8 a. u.). Pri zvýšení koncentrácie proteínu BMP-7 na 100ng/ml bol 

významný rozdiel v intenzite fluorescenčných signálov na vzorkách polystyrénu (7,6 ± 

1,1 a. u.) v porovnaní s titánom (20,1 ± 0,4 a. u. ) a nerezovou oceľou (22,2 ± 0,7 a. u.), 

kde sme na testovanom polystyréne namerali najmenšiu hodnotu intenzity. 
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Obr. 24: Intenzita fluorescenčného signálu alkalickej fosfatázy produkovanej bunkovou 

kultúrou Saos-2. Na obrázku 24-A sú znázornené výsledky vzoriek, ktoré boli 

kultivované v McCoy´s 5A médiu a na obrázku 24-B sú výsledky vzoriek, ktoré boli 

kultivované v osteogénnom kultivačnom médiu. Kultivácia prebiehala v oboch 

prípadoch v prítomnosti viacerých koncentrácií BMP- 7 ( 0 ng/ml, 10 ng/ml, 50 ng/ml 

a 100ng/ml). Analýza bola prevedená na troch testovaných materiáloch, konkrétne 

titáne (Ti), nerezovej oceli (Fe) a polystyréne (PS). Z každého materiálu bolo 

vyhotovených 10 mikrofotografií. Jednotlivé hodnoty fluoresčenčného signálu sú 

vztiahnuté k ploche buniek a sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± S.E.M.. Štatistický 

test ANOVA, Student-Newman-Keulsova metóda. Nad stĺpcami v grafe sú označené 

vzorky (Ti, Fe, PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou daného stĺpca štatisticky 

významné. Jednotlivé koncentrácie hodnotíme zvlášť, preto sme za štatisticky významné 

považovali hodnoty s hladinou významnosti p ≤ 0,01. 

 Tretím markerom, ktorého množstvo sme kvantifikovali prostredníctvom 

intenzity fluorescenčného signálu bol osteokalcín (Obr. 25). U McCoy’s 5A 

kultivačného média (Obr. 25-A) bola intenzita fluorescenčného signálu celkovo 

signifikantne vyššia na kovových materiáloch než na kontrolnej polystyrénovej skupine 

vzoriek. Pri testovaní bez prítomnosti proteínu BMP-7 sme zistili, že nárast intenzity 

fluorescenčného signálu bol najvýznamnejší medzi vzorkami titánu (64,3 ± 2,1 a.u.) 

a polystyrénu (47,2 ± 1,6 a.u.). K významnému rozdielu došlo taktiež u vzoriek z 
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nerezovej ocele (58,8 ± 1,6 a.u.) a kontrolného polystyrénu. Pri zmene koncentrácie 

proteínu BMP-7 na 50 ng/ml bola nameraná signifikantne vyššia intenzita 

fluorescenčného signálu na vzorkách nerezovej ocele (74,3 ± 2,1 a. u.) v porovnaní so 

vzorkami kontrolného polystyrénu (47,5 ± 1,1 a. u.) a titánu (64,6 ± 0,7 a. u.) Rovnako 

významná bola intenzita signálu medzi vzorkami titánu a nerezovej ocele. Pri 

koncentrácií proteínu BMP-7 v množstve 10 ng/ml a 100 ng/ml bol najvýznamnejší 

pokles intenzity signálu na vzorkách polystyrénu (10 ng/ml: 51,3 ± 1,2; 100 ng/ml: 49,1 

± 1,4 a. u.) v porovnaní s vzorkami titánu (10 ng/ml: 64,5 ± 1,1; 100 ng/ml: 6,2 ± 0,7 a. 

u.) a nerezovej ocele (10 ng/ml: 67,7 ± 1,3; 100 ng/ml: 67,1 ± 1,5 a. u.). 

Pri testovaní intenzity fluorescenčných signálov v prítomnosti osteogénneho 

média (Obr. 25-B) bez prídavku proteínu BMP-7 sme na vzorkách nerezovej ocele 

(58,4 ± 0,6 a. u.) pozorovali významný nárast hodnôt v porovnaní s vzorkami titánu 

(48,9 ± 0,8 a. u.) a kontrolného polystyrénu (45,5 ± 1,7 a. u.). Po zvýšení koncentrácie 

proteínu BMP-7 na 10ng/ml sme taktiež namerali signifikantný rozdiel hodnôt v 

intenzite fluorescenčných signálov u vzoriek nerezovej ocele (61,3 ± 0,5 a. u.) 

v porovnaní s vzorkami titánu (50,7 ± 0,7 a. u.) a polystyrénu (61,3 ± 0,5 a. u.). 

Zaujímavým faktom je, že medzi vzorkami titánu a kontrolného polystyrénu došlo len 

k nepatrnej zmene nameraných hodnôt. Pri použití novej koncentrácie proteínu BMP-7 

(50ng/ml a 100ng/ml) sa ako najviac signifikantná ukázala vzorka materiálu z nerezovej 

ocele (50ng/ml: 75,1 ± 1,3; 100ng/ml: 72,4 ± 0,6 a. u.) pri porovnaní s ďalšími dvoma 

vzorkami titánu (50ng/ml: 56,5 ± 1,1; 100ng/ml: 56,7 ± 0,7 a. u.) a polystyrénu 

(50ng/ml: 39 ± 1,5; 100ng/ml: 26,9 ± 1,3 a. u.). V tomto prípade však došlo 

k významnému nárastu hodnôt intenzity signálov aj u vzoriek titánu pri porovnaní 

s vzorkami kontrolného polystyrénu. 
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Obr. 25: Intenzita fluorescenčného signálu osteokalcínu  produkovaného bunkovou 

kultúrou Saos-2. Na obrázku 25-A sú znázornené výsledky vzoriek, ktoré boli 

kultivované v McCoy´s 5A médiu a na obrázku 25-B sú výsledky vzoriek, ktoré boli 

kultivované v osteogénnom kultivačnom médiu. Kultivácia prebiehala v oboch 

prípadoch v prítomnosti viacerých koncentrácií BMP- 7 (0 ng/ml, 10 ng/ml, 50 ng/ml a 

100 ng/ml). Analýza bola prevedená na troch testovaných materiáloch, konkrétne titáne 

(Ti), nerezovej oceli (Fe) a polystyréne (PS). Z každého materiálu bolo vyhotovených 10 
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mikrofotografií. Jednotlivé hodnoty fluoresčenčného signálu sú vztiahnuté k ploche 

buniek a sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± S.E.M.. Štatistický test ANOVA, 

Student-Newman-Keulsova metóda. Nad stĺpcami v grafe sú označené vzorky (Ti, Fe, 

PS), ktoré sú v porovnaní s hodnotou daného stĺpca štatisticky významné. Jednotlivé 

proteíny hodnotíme zvlášť, preto sme za štatisticky významné považovali hodnoty s 

hladinou významnosti p ≤ 0,01.  
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6. Diskusia 

 Kovové materiály, ktoré sa používajú v endoprotetike na výrobu kostných 

náhrad by mali podporovať adhéziu kostných buniek, ich následnú proliferáciu 

a diferenciáciu (Bačáková et al., 2004). Existuje niekoľko prác, ktoré sa zaoberajú 

štúdiom schopností kostných buniek adherovať, proliferovať a diferencovať v správny 

typ buniek v prítomnosti materiálov používaných pre výrobu kostných náhrad 

(Bigerelle a Anselme, 2005; Grausová et al., 2011). Pre hodnotenie adhézie 

a proliferácie buniek na nami študované materiály sme pre in vitro pokusy použili 

bunkovú populáciu MG-63. Táto bunková populácia sa v našom laboratóriu používa pre 

štúdium biokompatibility rôznych materiálov in vitro (Kopová et al., 2013; Grausová et 

al., 2009). Pri porovnávaní bunkovej adhézie a proliferácie buniek na materiáloch 

z titánu a nerezovej ocele môžeme nájsť niekoľko odlišností v publikovanej literatúre 

medzi jednotlivými autormi. Niekoľko autorov nepreukázalo signifikantné rozdiely 

v proliferácii buniek medzi týmito dvoma materiálmi (Vrouwenvelder et al., 1993; 

Hallab et al., 2001). V iných laboratóriách preukázali oneskorenú proliferáciu buniek na 

nerezovej oceli v porovnaní s čistým titánom (Hendrich et al., 2002, Olivares et al., 

2004). V článku Olivares et al. (2004) skúmali bunkovú proliferáciu ľudských 

osteoblastov na štyroch materiáloch a dva z nich boli čistý titán a nerezová oceľ. Prvý 

deň od nasadenia buniek nepozorovali žiaden výrazný rozdiel v proliferácii medzi 

nerezovou oceľou a titánom. Tretí a siedmy deň nepozorovali v prípade nerezovej ocele 

žiadny výrazný nárast počtu buniek, ich počet stagnoval počas celej študovanej periódy. 

U titánových vzoriek pozorovali výrazný nárast počtu osteoblastov tretí aj siedmy deň 

v porovnaní s nerezovou oceľou. V mojej diplomovej práci sme testovali proliferáciu 

buniek na dvoch kovových materiáloch, titáne a nerezovej oceli, a ako kontrolu sme 

použili polystyrén pre kultiváciu bunkových kultúr. Prvý deň po nasadení buniek sme 

zistili, že došlo k poklesu celkového množstva buniek oproti pôvodnému počtu 

nasadených buniek. Počas iniciálnej adhézie v prítomnosti študovaných kovových 

materiálov bol počet buniek signifikantne nižší oproti kontrolnej skupine na 

polystyréne. Štvrtý deň po nasadení bola hustota bunkovej populácie na oboch 

kovových materiáloch výrazne vyššia než na kontrolnom polystyréne. Najväčšie 

množstvo buniek sme v tomto prípade namerali na nerezovej oceli a naopak najmenšie 

na kontrolnom polystyréne. Siedmy deň po nasadení môžeme v porovnaní s prvým 

dňom vidieť značný nárast proliferačnej aktivity na kovových materiáloch, ako aj na 
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kontrolnom polystyréne. Našim experimentom sme potvrdili úvodnú hypotézu, že 

fyzikálno- chemické vlastnosti nami testovaných materiálov majú pozitívny vplyv na 

proliferačnú aktivitu kostných buniek. 

Ďalšou dôležitou vlastnosťou materiálov, ktoré sa používajú na výrobu 

implantátov je to, aby podporovali vysokú životaschopnosť bunkových populácii 

(Vagaská et al., 2010). Túto vlastnosť jednotlivých materiálov sme otestovali 

prostredníctvom dvoch odlišných testov, ktoré využívali základný princíp selektívnej 

priepustnosti plazmatickej membrány živých buniek. Prvým bol LIVE/DEAD 

viability/cytotoxicity test, ktorý nafarbil zelenou fluorescenčnou farbou živé bunky 

a červenou mŕtve. Druhý spôsob, akým sme hodnotili viabilitu buniek bolo použitie 

trypánovej modrej, ktorou sa bunky automaticky ofarbili v prístroji Vi-CELL XR 

Analyser (Beckman Coulter). V oboch prípadoch sa viabilita buniek pohybovala okolo 

90% na všetkých testovaných materiáloch. Nami skúmané materiály teda nijak výrazne 

nezvyšovali úmrtnosť buniek. Morfologická stavba MG-63 buniek bola na všetkých 

študovaných materiáloch podobná. Bunky adherovali rovnomerne po celom povrchu 

jednotlivých materiálov a mali charakteristický polygonálny tvar, ktorý naznačoval, že 

bunky boli na materiál dobre adherované. Naše výsledky sú podobné ako výsledky 

v svetovej literatúre, kde viabilita buniek na titáne a nerezovej oceli v in vitro testoch 

dosahovala 90-98% (Guehennec et al., 2008; Bailey et al., 2005). 

Prítomnosť umelých materiálov spôsobí v tele aktiváciu obranných imunitných 

mechanizmov. Bunky začnú vytvárať markery, prostredníctvom ktorých upozornia 

imunitný systém na prítomnosť cudzieho antigénu. Jedným z týchto markerov je ICAM- 

1, ktorý je exprimovaný na mnohých bunkových typoch, vrátane kostných buniek 

a buniek imunitného systému (Hubbard a Rothlein, 2000). V našich experimentoch sme 

štvrtý deň po nasadení buniek namerali najvyššie množstvo tohto markeru na titánových 

vzorkách. Na vzorkách z nerezovej ocele a kontrolného polystyrénu bolo jeho množstvo 

výrazne nižšie. Siedmy deň však už tento rozdiel nebol tak výrazný, bunky 

v prítomnosti všetkých testovaných materiálov produkovali približne rovnaké množstvo 

ICAM- 1. Ďalšie dva mediátory zápalových reakcií, ktoré sme testovali boli TNF-α a 

IL- 1β. Koncentrácia TNF-α bola najvyššia v prítomnosti titánových vzoriek. Titán opäť 

spôsobil zvýšenie imunitnej aktivácie buniek. Množstvo TNF-α bolo v prítomnosti 

nerezovej ocele len mierne zvýšené oproti kontrolnej polystyrénovej skupine, ale tento 

nárast nebol štatisticky významný. Tento výsledok je pomerne prekvapivý, pretože sa 
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očakávalo, že titánový materiál nebude spôsobovať tak masívnu tvorbu týchto 

cytokínových mediátorov. V prípade tretieho testovaného markeru imunitnej aktivácie 

buniek, IL- 1β, sme nepozorovali jeho zvýšenú tvorbu ani u jedného z testovaných 

materiálov, rozdiely, ktoré sme namerali medzi jednotlivými materiálmi boli štatisticky 

nevýznamné. Kosť je komplexný orgán, ktorý nie je zložený len z osteoblastov, ale aj 

iných buniek mezenchymálneho pôvodu, ako sú napríklad endoteliálne bunky, ktoré 

tvoria výstelku ciev. Materiály používané pre kostné náhrady musia byť vhodné nielen 

pre adhéziu kostných buniek, ale aj iných bunkových populácii, vrátane endotelových 

buniek. V práci Wataha et al. (1999) zisťovali tvorbu obdobných markerov zápalových 

reakcií ako sme merali my. Podobne ako v našej štúdii aj oni použili na testovanie 

niekoľko kovových materiálov, medzi ktorými bol aj titán a nerezová oceľ. Na rozdiel 

od nás nepoužili pre otestovanie tvorby týchto markerov bunkovú kultúru osteoblastov, 

ale namiesto toho použili kultúru ľudských endoteliálnych buniek. V prípade molekuly 

ICAM- 1, ktorú merali komerčne dostupným ELISA testom po 72 hodinách od 

kultivácie sa im nepodarilo namerať signifikantné rozdiely v tvorbe ICAM- 1 medzi 

nerezovou oceľou a titánom. V našom experimente sme namerali v porovnaní s ich 

štúdiou výrazne vyššiu tvorbu ICAM- 1 v prítomnosti titánových vzoriek v porovnaní 

so vzorkami z nerezovej ocele a taktiež v porovnaní s kontrolným polystyrénom už 

štvrtý deň od nasadenia buniek. Taktiež testovali množstvo TNF-α a IL- 1β podobne 

ako my v našej práci. V ich prípade nenamerali zvýšenú tvorbu TNF-α ani na titáne ani 

na nerezovej oceli. My sme namerali výrazne zvýšenú tvorbu TNF-α na vzorkách 

z titánu podobne ako tomu bolo pri kvantifikácii molekuly ICAM- 1. Pri kvantifikácii 

molekuly IL- 1β sme ani my, ani oni vo svojej štúdii nezaznamenali zvýšenú tvorbu 

tohto markeru. V ich štúdii nezaznamenali zvýšenú imunitnú aktiváciu buniek 

v prítomnosti titánu ani nerezovej oceli. My sme v porovnaní s ich výsledkami 

zaznamenali výrazne zvýšenú imunitnú aktiváciu buniek na vzorkách z titánu. Ďalšie 

štúdie zamerané na vplyv kovových materiálov na tvorbu cytokínových mediátorov 

zaznamenali výrazne zvýšenú tvorbu TNF-α na vzorkách z nerezovej ocele (Bailey et 

al., 2005). Pri kvantifikácii IL- 1β dospeli k podobným záverom ako my v našej štúdii 

a v práci Wataha et al. (1999), resp. nezaznamenali zvýšenú tvorbu tejto molekuly. 

Zvýšená tvorba TNF-α môže mať negatívny vplyv na proliferáciu buniek. Boli 

prevedené štúdie, ktoré zisťovali vplyv koncentrácie TNF-α na proliferáciu kostných 

bunkových kultúr (Takei et al., 2000). Na príklade dvoch bunkových kultúr ľudských 

osteoblastov zistili, že zvýšená koncentrácia TNF-α má výrazne negatívny vplyv na 
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proliferáciu obidvoch bunkových kultúr. Zvýšená produkcia tohto markeru je výrazne 

negatívnym faktorom, ktorý môže mať vplyv na prijatie implantátu hostiteľským 

organizmom. V tejto časti mojej práce sme overili pôvodnú hypotézu, že nami testované 

kovové materiály skutočne spôsobujú zvýšenú tvorbu markerov imunitnej aktivácie 

buniek. Je však nutné previesť ešte ďalšie podrobnejšie štúdie, aby sme boli schopní 

zistiť, do akej miery môže mať tvorba týchto markerov v nami nameranej koncentrácii 

zásadný vplyv na prijatie implantátu hostiteľským organizmom.  

 Pri testovaní vplyvu jednotlivých materiálov na osteogénnu diferenciáciu sme 

kvantifikovali tvorbu niekoľkých vybraných markerov, ktoré sú pre ňu typické. Medzi 

skoré ranné markery osteogénnej diferenciácie, ktoré sme testovali patrí kolagén I 

a alkalická fosfatáza. Povrchové vlastnosti titánu aj nerezovej ocele podporujú tvorbu 

kolagénu I. V štúdii Yang et al. (2002) preukázali, že s dĺžkou kultivácie narastá 

množstvo tohto markeru na všetkých vzorkách z titánového materiálu s rôznou 

povrchovou úpravou. Podobne aj v štúdii De Angelis et al. (2009) preukázali pozitívny 

vplyv titánového materiálu na tvorbu kolagénu I. V našej práci sme štvrtý a siedmy deň 

od nasadenia buniek kvantifikovali množstvo kolagénu I pomocou ELISA testov. Štvrtý 

deň sme pri ELISA teste prepočítanom na mg proteínu nezistili významné rozdiely 

v expresii tohto markeru medzi jednotlivými materiálmi. Z druhého ELISA testu, 

prepočítaného na bunku, sme ale naopak zistili štatisticky významné rozdiely v jeho 

množstve medzi jednotlivými materiálmi. Najvýraznejšie množstvo kolagénu I sa na 

základe tohto testu exprimovalo na bunkách, ktoré boli kultivované na kontrolnom 

polystyréne. Siedmy deň od nasadenia buniek boli bunky MG-63 kultivované 

v prítomnosti dvoch druhoch kultivačných médií, v DMEM a osteogénnom médiu. 

Prítomnosť osteogénneho média môže podporiť tvorbu markerov osteogénnej 

diferenciácie (Mauney et al., 2004; Kokkinos et al., 2009). ELISA testy boli opäť 

prepočítané na mg proteínu a na bunku. Pri testoch prepočítaných na mg proteínu sme 

zistili, že v prípade kultivácie v oboch typoch médií sa produkovalo najviac kolagénu I 

na titánových materiáloch. U ELISA testov prepočítaných na bunku sme namerali 

odlišné hodnoty ako v predchádzajúcom teste. U osteogénneho kultivačného média sme 

namerali najväčšie množstvo kolagénu I na vzorkách z nerezovej ocele, ale v prípade 

DMEM média sme nenamerali žiadne rozdiely v expresii tohto markeru medzi 

jednotlivými materiálmi. V práci Whiteside et al. (2010)  merali množstvo kolagénu 

I produkovaného bunkami v prítomnosti viacerých kovových materiálov. Z výsledkov 
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ich práce môžeme pozorovať zvýšenú tvorbu kolagénu I na titáne aj nerezovej oceli 

v priebehu kultivácie a zároveň aj to, že na vzorkách z titánu bola nameraná vyššia 

koncentrácia kolagénu I na bunkách, ktoré boli kultivované v prítomnosti titánových 

vzoriek. Prítomnosť kovových materiálov mala vďaka ich vysokej tvrdosti a povrchovej 

úprave výrazne pozitívny vplyv na tvorbu tohto ranného markeru osteogénnej 

diferenciácie. V prípade alkalickej fosfatázy sme ale tento trend nepozorovali. Jej 

koncentrácia bola na kovových materiáloch výrazne nižšia v porovnaní s polystyrénom. 

Napriek tomu, že je alkalická fosfatáza ranný marker osteogénnej diferenciácie, 

podobne ako kolagén I, tak jej produkcia bola signifikantne vyššia na kontrolnom 

polystyréne. Jedno z možných vysvetlení je, že bunka v rovnakom časovom období 

neprodukuje rovnako veľké množstvo všetkých markerov typických pre rannú 

osteogénnu diferenciáciu, ale sústredí sa výhradne na produkciu len niektorých 

markerov v konkrétnom časovom období. 

 Zástupca strednej osteogénnej diferenciácie, ktorého koncentráciu sme merali 

bol osteopontín. Jeho koncentrácia bola výrazne nízka na obidvoch kovových 

materiáloch. Na titánových vzorkách bola jeho koncentrácia najnižšia štvrtý aj siedmy 

deň po nasadení. Na vzorkách z nerezovej ocele bola jeho koncentrácia len minimálne 

zvýšená oproti titánu, ale stále bola výrazne nižšia než na vzorkách z kontrolného 

polystyrénu. Je však nutné zdôrazniť, že osteopontín nie je výhradne produkovaný len 

kostnými bunkami, ale je syntetizovaný aj inými typmi buniek, napríklad vaskulárnymi 

endoteliálnymi bunkami, alebo bunkami hladkých svalov. Taktiež je jeho sekrécia 

zvýšená pri rôznych patologických stavoch, akými sú kardiovaskulárne, zápalové 

a nádorové ochorenia (Scatena et al. 2007). A tak jeho nízka koncentrácia v prítomnosti 

kovových materiálov nemusí byť za každých okolností chápaná ako negatívna.    

Posledný marker osteogénnej diferenciácie, ktorého množstvo sme merali bol 

osteokalcín. Jeho tvorba je na rozdiel od osteopontínu typická hlavne pre kostné bunky. 

Je to marker neskorej osteogénnej diferenciácie (Liggett et al., 1994). Jeho tvorba bola 

už štvrtý deň vyššia na kovových materiáloch ako na polystyréne. Najvyššia produkcia 

osteokalcínu bola zmeraná na vzorkách z nerezovej ocele. Tento trend zostal zachovaný 

aj siedmy deň od nasadenia buniek, keby bola opäť nameraná vyššia sekrécia tohto 

markeru v prítomnosti kovových materiálov než na kontrolnom polystyréne.  
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  Vybrané markery osteogénnej diferenciácie sme otestovali okrem ELISA testu 

aj pomocou imunofluorescenčného farbenia a následnej analýzy intenzity 

imunofluorescenčného signálu. Z nameraných intenzít sme mohli vidieť, že produkcia 

kolagénu I a alkalickej fosfatázy bola výrazne vyššia na kovových materiáloch než na 

kontrolnom polystyréne. V prípade kolagénu I sme pri analýze výsledkov z ELISA testu 

zistili, že najvyššia produkcia bola na titánových vzorkách a najnižšia na nerezovej 

oceli. Z analýzy fluorescenčného signálu na mikrofotografiách nám vyšla najvyššia 

hodnota produkcie tohto markeru na vzorkách z nerezovej ocele a najnižšia hodnota 

bola nameraná podobne ako v prípade ELISA testu na kontrolnom polystyréne. 

Prostredníctvom dvoch nezávislých testov sme potvrdili, že prítomnosť kovových 

materiálov pri kultivácii kostných buniek výrazne podporuje tvorbu kolagénu I. To 

znamená, že ich mechanické, chemické a povrchové vlastnosti stimulujú tvorbu ranných 

markerov osteogénnej diferenciácie. Pri kvantifikácii množstva alkalickej fosfatázy sme 

podobne ako v prípade kolagénu I použili opäť dva testy a síce ELISA test 

a kvantifikačnú analýzu intenzity fluorescenčného signálu. V prípade ELISA testu nám 

výsledky indikovali presne opačný trend v produkcii alkalickej fosfatázy než v prípade 

kolagénu I a to aj napriek tomu, že obidva tieto markery sú typicky produkované 

bunkou na začiatku kultivácie a reprezentujú tzv. skoré ranné markery osteogénnej 

diferenciácie. Koncentrácia  alkalickej fosfatázy bola v prípade obidvoch testovaných 

kovových materiálov signifikantne nižšia než na kontrolnom polystyréne. Povrchové 

vlastnosti polystyrénu pre kultiváciu buniek sa prekvapivo po prevedení tohto testu 

zdali byť ako podstatne vhodnejšie pre tvorbu alkalickej fosfatázy než povrchové 

vlastnosti testovaných kovových materiálov. Po ďalšom otestovaní produkcie alkalickej 

fosfatázy druhým nezávislým testom sme namerali úplne odlišné výsledky než 

v prípade ELISA testu. Pri kvantifikácii jej množstva prostredníctvom analýzy intenzity 

fluorescencie bola nameraná hodnota výrazne vyššia na oboch kovových materiáloch 

v porovnaní s polystyrénom. Najvyššia koncentrácia bola zmeraná na vzorkách 

z nerezovej ocele, len o niečo málo nižšiu koncentráciu sme namerali na titánových 

vzorkách. Na základe imunofluorescenčných experimentov by sme mohli testovanú 

nerezovú oceľ vyhodnotiť ako materiál, ktorý najviac podporuje tvorbu skorých 

ranných markerov osteogénnej difereciácie.  

 Pri porovnaní výsledkov z ELISA testov a z imunofluorescenčných analýz 

jednotlivých signálov môžeme pozorovať značné disproporcie. Možné vysvetlenie 
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týchto odlišných výsledkov by mohlo byť, že pri vytváraní bunkového homogenátu, 

ktorý bol následne použitý pri ELISA teste sme museli uvoľniť bunky z povrchu 

materiálu prostredníctvom trypsinizácie. V prípade, že by bol niektorý z testovaných 

markerov naviazaný na povrch plazmatickej membrány, tak sme ho mohli teoreticky 

pomocou trypsínu odštiepiť a tým pádom nám ostali len markery, ktoré boli uložené 

intracelulárne v cytoplazmatickom priestore buniek. V prípade merania intenzity 

fluorescenčného signálu sme bunky z materiálu neodstraňovali, ale nafarbili sme ich 

priamo na materiáli. Pri fluorescenčnom farbení buniek sme teoreticky mohli nafarbiť aj 

tie markery, ktoré boli čiastočne extracelulárne. Ďalším vysvetlením tejto situácie by 

teoreticky mohlo byť, že meranie intenzity fluorescenčného signálu závisí aj na hrúbke 

jednotlivých buniek. V prípade, že sú niektoré bunky málo rozprestreté, resp. ich 

adhézna plocha na danom materiáli nie je dosť veľká, tak sa táto skutočnosť môže 

prejaviť ako zavádzajúci moment pri konečnom vyhodnocovaní a výsledná hodnota 

môže byť falošne vyššia. Za odlišné výsledky môže byť pravdepodobne zodpovedný aj 

fakt, že sme pri týchto testoch použili dve bunkové línie osteoblastov. Bunková kultúra 

Saos-2 je typická tým, že fokálne adhézne plaky a cytoskelet, rovnako ako aj markery 

osteogénnej diferenciácie sú v nich sú lepšie vyvinuté než v prípade bunkovej kultúry 

MG-63 (Saldana et al., 2011). Preto sme túto líniu použili pre imunofluorescenčnú 

analýzu. Odlišné výsledky z dvoch nezávislých testov môžeme pripísať hlavne použitiu 

dvoch odlišných bunkových kultúr v jednotlivých analýzach. 

 Prostredníctvom fluorescenčného farbenia buniek a následnej analýzy 

imunofluorescenčného signálu sme okrem markerov osteogénnej diferenciácie zmerali 

aj produkciu vybraných markerov bunkovej adhézie, konkrétne vinkulínu a β- aktínu 

(Grausová et al., 2009). Skupina β1-integrínov zahrňuje predovšetkým receptory pre 

kolagén (α2β1), fibronektín (α5β1) a laminíny (α7β1), tj. molekuly extracelulárnej 

matrix, ktoré sa spontánne adsorbujú na povrch materiálu zo séra, ktoré bolo pridané 

ako doplnok do kultivačného média, prípadne sú uložené priamo v bunkách (Bačáková 

et al., 2004). Vinkulín patrí medzi proteíny fokálnych adhéznych plakov. Je asociovaný 

s integrínmi a zaisťuje adhéziu bunka-matrix, ako aj adhéziu matrix-bunka (Zamir 

a Geiger, 2001). V práci Diener et al. (2005) skúmali na bunkovej kultúre GFP-

transfekovaných osteoblastov množstvo, dĺžku a rýchlosť tvorby fokálnych adhéznych 

plakov v závislosti od fyzikálnych a chemických vlastností povrchu jednotlivých 

použitých materiálov. Najväčšie množstvo vinkulínu namerali na vzorkách z nerezovej 
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ocele. Na všetkých ostatných vzorkách z titánu, ktoré sa medzi sebou líšili svojou 

povrchovou úpravou namerali menšie množstvo vinkulínu než na testovaných vzorkách 

z nerezovej ocele. V našej práci sme dospeli s obdobným záverom, resp. najvyššiu 

tvorbu vinkulínu sme zaznamenali na bunkách, ktoré boli kultivované v prítomnosti 

nerezovej ocele.  Druhým markerom bunkovej adhézie, ktorého množstvo sme 

kvantifikovali bol β- aktín (Vandrovcová et al., 2011). Jeho množstvo bolo podobne ako 

v prípade vinkulínu najvyššie na vzorkách z nerezovej ocele a najnižšie naopak na 

kontrolnom polystyréne. Povrch nami študovaných  kovových materiálov sa ukázal byť 

veľmi vhodný nielen pre iniciálnu adhéziu kostných buniek, ale aj pre ich následnú 

proliferáciu a osteogénnu diferenciáciu.  

 Povrchová úprava našich testovaných materiálov bola rovnaká, aká sa používa 

na pri výrobe implantátov v českej firme BEZNOSKA, s.r.o. V jednom z experimentov 

sme skúmali vplyv pôsobenia BMP- 7 v kombinácii s týmito materiálmi na tvorbu 

markerov osteogénnej diferenciácie. BMP- 7 sa používa na Ortopedickej klinike 

Fakultnej nemocnice Na Bulovce, Praha pri liečbe nepravých kĺbov, tzv. pseudoartróz, 

ktoré vznikajú vtedy, keď defektná kosť zarastie fibróznym tkanivom namiesto nového 

kostného tkaniva. Okrem liečby pseudoartróz sa BMP- 7 používa aj pri reoperáciách 

totálnej endoprotézy (Dargan et al., 2012). Použitie tohto markeru priamo počas takejto 

náročnej operácie, ktorá sama o sebe predstavuje obrovský zásah do organizmu, sa 

ukázalo byť nie celkom vhodné, pretože BMP- 7 je diferenciačný marker a v nesprávnej 

koncentrácii môže spomaliť proliferáciu buniek, prípadne môže spôsobiť 

zdiferencovanie buniek v počiatočnom štádiu ich rastu, čo je nežiaduci stav (Maliakal et 

al., 1994). Ja som sa v mojej diplomovej práci zamerala na preskúmanie vplyvu 

jednotlivých koncentrácií BMP-7 na tvorbu markerov, ktoré sú typické pre osteogénnu 

diferenciáciu. Pri kvantifikácii kolagénu I, ktorého množstvo sme analyzovali v prípade 

buniek kultivovaných v McCoy´s kultivačnom médiu prostredníctvom analýzy 

imunofluorescenčného signálu z mikrofotografií sme videli, že jeho množstvo bolo 

najvyššie pri všetkých použitých koncentráciách BMP- 7 na vzorkách z nerezovej ocele. 

Druhý marker, ktorého sekréciu sme testovali v prítomnosti BMP- 7 a McCoy´s 

kultivačného média bola alkalická fosfatáza. Jej produkcia bola podobne ako v prípade 

kolagénu-I najvyššia na nerezovej oceli. Keď sme hodnotili množstvo osteokalcínu, čo 

je vlastne neskorý marker osteogénnej diferenciácie, tak sme zistili, že jeho množstvo 

bolo opäť pri všetkých použitých koncentráciách BMP- 7 najvyššie na nerezovej oceli 
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podobne ako v prípade predchádzajúcich markerov. Rozdiel v tomto prípade môžeme 

vidieť len na vzorkách, ktoré neboli inkubované s BMP-7. V prípade vzoriek bez 

inkubácie s BMP-7 sme pri kolagéne I ako aj alkalickej fosfatáze videli, že ich najvyššia 

produkcia bola na nerezovej oceli, ale v prípade osteokalcínu sme namerali jeho 

najväčšiu sekréciu na vzorkách z titánu. Z prevedených analýz môžeme vidieť, že nami 

testované kovové materiály mali významne pozitívny vplyv na tvorbu markerov 

osteogénnej diferenciácie v prípade kultivácie Saos-2 bunkovej kultúry v McCoy´s 

kultivačnom médiu. Pri kultivácii Saos-2 v osteogénnom kultivačnom médiu spolu 

s jednotlivými koncentráciami BMP-7 sme mohli opäť pozorovať, že v prítomnosti 

kovových materiálov došlo k výraznému nárastu produkcie jednotlivých analyzovaných 

markerov na obidvoch kovových materiáloch v porovnaní s kontrolným polystyrénom. 

Povrchové vlastnosti nami testovaných kovových materiáloch výrazne podporili tvorbu 

jednotlivých markerov osteogénnej diferenciácie. Z výsledkov analýz sme zistili, že 

tvorba týchto markerov na vzorkách z nerezovej ocele bola výrazne vyššia než na 

vzorkách z titánu. Celkovo najnižšiu produkciu sme zaznamenali na vzorkách 

z polystyrénu. Obidva študované kovové materiály nám výrazným spôsobom podporili 

osteogénnu diferenciáciu.  
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7. Záver   

  Na základe prevedených experimentov v mojej diplomovej práci sme dospeli k 

záveru, že obidva testované kovové materiály podporovali adhéziu a rast kostných 

buniek. Životaschopnosť buniek kultivovaných na titánových vzorkách, ako aj na 

vzorkách z nerezovej ocele bola veľmi vysoká, miestami sa blížila až k 100%. Z toho 

môžeme usúdiť, že fyzikálno- chemické vlastnosti nami testovaných materiálov majú 

pozitívny vplyv na adhéziu buniek, ich životaschopnosť, ako aj proliferačnú aktivitu. Pri 

štúdiu osteogénnej diferenciácie sme mohli vidieť, že kovové materiály podporovali 

sekréciu ranných, stredných ako aj neskorých markerov typických pre túto 

diferenciáciu. Taktiež sme sa pokúsili zanalyzovať vplyv kovových materiálov na 

imunitnú aktiváciu buniek. V tomto prípade sme zaznamenali zvýšenú tvorbu 

analyzovaných markerov na bunkách, ktoré boli kultivované v prítomnosti obidvoch 

testovaných kovových materiálov. Najväčšiu tvorbu týchto markerov sme namerali 

v prítomnosti titánových vzoriek. V ďalšej časti mojej diplomovej práce sme 

analyzovali vplyv BMP- 7 na tvorbu vybraných markerov osteogénnej diferenciácie. Zo 

získaných dát môžeme vidieť, že prítomnosť BMP- 7 podporovala tvorbu kolagénu- I, 

alkalickej fosfatázy, ako aj osteokalcínu v prítomnosti obidvoch študovaných kovových 

materiáloch. Najvyššiu tvorbu týchto markerov sme namerali na vzorkách z nerezovej 

ocele. Na základe jednotlivých výsledkov môžeme potvrdiť, že titán, rovnako ako aj 

nerezová oceľ sú materiály, ktoré sú vhodné pre tvorbu kostných implantátov. Ale je 

nutné pripomenúť, že oba testované materiály majú aj mnoho negatívnych vlastností 

a ich súčasné použitie v endoprotetike predstavuje len určitý kompromis a je aj naďalej 

nutné vyvíjať nové druhy materiálov, ktoré by sa ešte o niečo viac priblížili svojimi 

vlastnosťami k vlastnostiam skutočnej kosti. 
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