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ANOTACE
Příspěvek pojednává o využití chytrých nanovláken, neboli funkcionalizovaných nanovláken,
která jsou využita v aplikaci v bezbuněčných implantátech.

SUMMARY
The aim of article is to introduce the function of smart nanofibres or functionalized
nanofibres that are used in cell-free implantant application.

ÚVOD
Pojem chytrá nanovlákna je nepříliš dobrou českou alternativou vhodnějšího anglického
výrazu „smart nanofibers“, kterýžto název vznikl ve výzkumné laboratoři. Jedná se o
funkcionalizovaná nanovlákna, která mají kromě bazálních vlastností (neboli velký poměr
mezi plochou a objemem, vysokou porozitou, atd.) ještě další vlastnosti, jako například
přidanou hodnotu. Nejčastěji se mezi tyto přidané hodnoty řadí cílené či řízené dodávání
látek. Tato chytrá nanovlákna, smart nanofibres, pak mohou být využita v biomedicíně jako
nosič v bezbuněčných implantátech, které budou dle názoru výzkumné skupiny, v blízké
budoucnosti signifikantně ovlivňovat regenerativní medicínu.
Je zřejmé, že kvalitní a funkční nosič pro bezbuněčnou terapii musí (kromě splnění řady
biologických i mechanických podmínek) obsahovat i kvalitní systém řízeného uvolňování.
Konstrukci funkcionalizovaných kompozitních materiálů s řízeným uvolňováním pro
bezbuněčný přístup při řešení tkáňových lézí lze pokládat za zásadní nejen v oblasti
základního výzkumu, ale též z pohledu dohledné aplikace výsledků v klinické praxi. V rámci
zkoumání funkcionalizovaných systémů na bázi nanovláken, jako je tomu systém řízeného
dodávání a uvolňování látek, bylo dosaženo takového stupně poznání usměrněné migrace
buněk a jejich adheze, že s následnou řízenou proliferací a diferenciací, je systém připraven
pro uplatnění v praxi. Je zřejmé, že prvotním uplatněním pro tento funkční nosič bude vnější
aplikace (dermatologie, stomatologie, možná gynekologie), ale potenciálním brzkým
uživatelem je i ortopedie, zejména aplikace pro regeneraci chrupavek. Chrupavka je totiž
bezcévnatou tkání, což snižuje pravděpodobnost odhojení implantátů.

REGENERACE OSTEOCHONDRÁLNÍCH LÉZÍ
U osteochondrálních defektů je důležitá léčba jak defektu chondrálního, tak i kostní hmoty
pod defektem [1]. Je proto nutné se věnovat oběma druhům lézí a jejich regenerací.
Chondrální regenerace
Chrupavka je bezcévnatou tkání s omezenou regenerační schopností. Standartní operační
techniky (debridement, drilling, microfracture, osteotomy, joint distraction, autograft
transplantation) nejsou schopny plně obnovit funkci chrupavky [2]. Tkáňové inženýrství s
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sebou přineslo aplikaci nových technik (autologous chondrocyte implantation [3], využití
kolagenových membrán [4]), což má pozitivní efekt. Nicméně je tu celá řada omezení, což
brání rozšíření a aplikaci v lékařské praxi. Kromě vysokých nákladů je to celá řada
biologických omezení. Mezi nejdůležitější biologické omezení patří například příprava
implantátu s optimálními viskoelastickými biomimetickými vlastnostmi. Buňky navíc musí mít
možnost migrace, proliferace a přívodu a odvodu živin a odpadních produktů. Tyto
požadavky nesplňují 2D nosiče, ale pouze 3D systémy. Navíc je důležité udržovat rovnováhu
mezi degradací dočasného nosiče s přirozenou obnovou extracelulární matrice, neboť
nedegradabilní polymery indukují imunitní odpověď [5]. Buněčné matrice různého typu,
které jsou osídleny chondrocyte jako implantáty na bázi autologních chondrocytů, byly již
úspěšně použity v klinické praxi [6–10]. Žádný z těchto navržených implantátů však dosud
není optimální, neboť umělé implantáty se obtížně inkorporují do extracelulární matrice a
navíc mají slabou interakci se subchondrální kostí. Lepidla nejsou zatím dostatečným
pojivem, a vede k častému odmítnutí implantátu. Řešením jsou nové kompozitní materiály
[11], zejména ty, které obsahují systémy řízeného uvolňování bioaktivních látek. [12,13].
Tyto materiály jsou často bifunkční a řeší chrupavčitou i kostní lézi současně.
Kostní regenerace
Kostní tkáň se signifikantně liší od chrupavčité tkáně svoji strukturou, složením a vlastnostmi.
V kostní tkáni můžeme nalézt řadu kostních a buněčných typů (osteoblasty, osteoclasty,
osteocyty atd.) stejně jako dalších buněk, které jsou svým původem nekostní. Extracelulární
prostor kosti je tvořen krystaly Ca10(PO4)6(OH)2, hydroxyapatite (HAp; 69–80 hm%),
kolagenu (17–20 hm%) a dalšími komponentami (voda, proteiny) [14]. Přestože má kostní
tkáň relativně značnou regenerační kapacitu, obnova velkých kostních lézí je omezena a
zůstává terapeutickou výzvou vědeckým týmům [15]. Tkáňové inženýrství se zdá být slibnou
možností za předpokladu vhodného nosiče (scaffoldu). Takový nosič musí mít vhodné
chemické složení a fyzikální strukturu pro migraci buněk a nutriční zásobení. K výrobě
současných polymerních nosičů se používají hydrogely, porézní pěny nebo nanovlákna
[16,17]. Velikost pórů a porozita nosiče jsou důležitými parametry pro formování kostní
tkáně [18]. Optimální velikost pórů pro kostní regeneraci je mezi 100 μm a 300 μm [19].
Osteochondrální regenerace
Bioaktivní sklo jako biopolymer nabízí vhodný způsob modulace porozity nosiče nejen pro
osteochondrální regeneraci [20,21]. Poly(d,l-lactide) (PDLLA)-pokryté bioaktivní sklo glass
byly nedávno připraveny ve spolupracujících laboratořích (Yunos et al. [22]). Vrstva PDLLA
vláken se prokázala jako vhodné prostředí pro kultivaci chondrocytů a dalších buněk, včetně
těch kostních. Vhodný nosič by měl sloužit jako systém řízeného uvolňování léčiv a jako
systém k evokaci orientované migrace buněk, jejich adhezi, proliferaci a diferenciaci, v
nedávno použitém bifázovém uvolňování z fibrin–PRP–HAp nosiče [23] nebo biopolymer
biokeramických konstruktů [24]. Chondrální čí osteochondrální implantáty se obvykle osídlují
buňkami před implantací. Pluripotentní mezenchymální kmenové buňky (MSCs) izolované z
kostní dřeně, tukové tkáně nebo endotelu mohou diferencovat do chondrocytů nebo
různých typů buněk kostní tkáně. Diferenciace buněk je ovlivněna růstovými faktory,
chemickým složením, fyzikálními vlastnostmi a biomechanickými vlastnostmi extracelulární
matrice a stimulována mechanickým zatěžováním [25]. Kultivace buněk je zde opět
limitována, jednak tím, že buňky dediferencují během 2D kultivace [26], a také proto, že
kvalita buněk u starších pacientů a pacientů trpícími osteoartritidou je zhoršená [27], kromě
toho navíc, že in vitro kultivace je nákladná a náročná záležitost. Přijatelnou alternativou k in
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vitro kultivaci je imobilizace endogenních buněčných zdrojů a vývoj systémů, které nahradí
buněčnou izolaci a in vitro kultivaci imobilizováním vnitřních zdrojů in situ. Tyto systémy se
v dnešní době již vyvíjejí, např. polyuretan (PU)/poly(d,l-laktide-coglykolide) (PLGA) porézní
nosič obsahující PLGA mikročástice a obohacený morfogenním (BMP)-2 nebo TGF-β1.
Výsledkem je zlepšená osteochondrální regenerace [28].

MODIFIKACE NANOVLÁKEN PRO BUNEČNÉ OSÍDLENÍ V TKÁŇOVÉM
INŽENÝRSTVÍ
Nanovlákna mají průměr, který je podobný průměru přírodní extracelulární matrici a jsou v
dalších ohledech biomimetická [29]. Mohou být připravena z biokompatibilních a
biodegradabilních syntetických polymerů, např. poly(lactic acid) (PLA), poly- ε-caprolactone
(PCL), PU nebo přírodních polymerů jako chitosan, fibroin, colagen, hyaluronic acid či
celulóza [30]. Buněčná adheze a proliferace je usnadněna u nanovláken vysokým poměrem
povrchu a objemu, stejně jako vysokým počtem kontaktních bodů, což usnadňuje buněčnou
adhezi [31]. Vhodný fibrózní nosič na bázi nanovláken pro osteochondrální implantáty může
být zkonstruován jako směs nanovláken a mikrovláken, která jsou charakteristická
zvětšenými póry [32]. Takový systém umožňuje migraci a vrůstáni buněk do nosiče a takový
způsob dovolí vrůstání buněk, jejich proliferaci a diferenciaci lidských MSC do osteoblastů,
ale také chondrocytů [33].
Nanovlákna mohou být funkcionalizována na svém povrchu. Wimpenny et al. dokázali, že
PDLLA nanovlákna potažená na PDLLA mikrovlákna poskytují buňkám značně lepší adhezní
parametry než PDLLA film nebo PDLLA mikrovlákna [34]. Nanovlákna kromě toho navíc
zlepšují mechanické vlastnosti nosičů [35,36].
Nevýhodou nanovláken je však jejich 2D struktura. Ta sice usnadňuje buněčné osídlení a
planární buněčnou migraci, ale omezuje buňky v migraci do prostoru. Takový systém
nepodporuje tvorbu 3D tkání, což je esenciální v regenerativní medicíně [37], [38]. Příprava
3D nanovláken je velmi složitý úkol a jednou z možností jak vyrobit strukturované vrstvy
nanovláken s využitím 3D-strukturovaného kolektoru je během zvlákňování. Zvětšení pórů
umožňuje infiltraci buněk do nosiče [39]. Bylo také prokázáno, že 3D nanovlákna zlepšují
osteogenní diferenciaci preosteoblasts [40], [41]. Alternativní 3D systémy mohou být
připraveny jako kompozitní nosiče z hydrogelů, které mohou být obohaceny nanovlákennými
strukturami [42]. Nanočástice odvozené od nanovláken si udržují svou morfologii a slouží pro
adhezi a proliferaci buněk.

OSTEOCHONDRÁLNÍ IMPLANTÁTY A ENDOGENNÍ MOBILIZACE BUNĚK
Několik přístupů ke kultivaci in vitro pro chondrální regeneraci bylo již popsáno a
publikováno[69,70]. Některé navržené přístupy jsou již v klinické praxi [2,4,6]. Nicméně tyto
techniky jsou vhodné pouze pro mladší pacienty (obvykle mladší 45 nebo 50 let), což ostře
kontrastuje se společenskou potřebou operativy pro pacienty starších šedesáti let [2,4,6].
Důvodem je menší proliferace in vitro u starších pacientů a také obtížná fixace v kloubu.
Řešení proliferace in vitro není jednoduché. Zajímavou variantou je mobilizace endogenní
zásob kmenových buněk a jejich cílená migrace do místa léze. Nanovlákna z
biokompatibilních a biodegradabilních syntetických polymerů, např. poly(lactic acid), PCL,
nebo přírodních polymerů jako chitosan, fibroin, kolagen, kyselina hyaluronová či celulóza,
jsou dobrými kandidáty pro optimální chondrální, kostní či osteochondrální implantáty [11–
13,16,43]. Dokonce i hydrofilní polymery jako poly(vinyl alcohol) (PVA), na které buňky
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špatně adorují, může být perspektivní, pokud se povrch vhodně opracuje [44,49,50]. Taková
modifikace zachová částečně vlastnosti hydrofilního polymeru, ale mnoho funkcí je změněno
pro klinické aplikace [44,48,49,50,51,52].
Léčba kmenovými buňkami je již v klinické praxi hojně využívána [53]. Nicméně získávání
buněk z kostní dřeně je bolestivá invazivní metoda. Aplikace biomimetických nosičů pro
endogenní získávání kmenových buněk a jejich cílenou migraci je velmi slibná [54]. Technika
je vhodná pro starší pacienty, a kromě toho je navíc výrazně levnější. Tato technika vyžaduje
aplikaci enkapsulovaných růstových faktorů nebo krevních derivátů a jejich kontrolované
uvolňován in situ. Bezbuněčný nosič optimálních stereologických, mechanických a
chemických vlastností se systémem pro cílenou migraci buněk je jednoduše aplikovatelný v
regenerativní medicíně [28,44]. Ekenseair et al. vyvinuli systém s gradientem růstových
faktorů [55]. Koncentrační gradient je dobrou strategií pro cílenou migraci buněk.

NANOVLÁKNA, RŮSTOVÉ FAKTORY A KREVNÍ DERIVÁTY
Mnoho růstových faktorů a bioaktivních molekul bylo popsáno pro regeneraci chrupavek a
kostí, např. bFGF, BMP, IGF-I, askorbová kyselina, dexametazon, hydrocortisone, α-glycerol
fosfát [43,56]. Nicméně k humánní aplikaci chybí souhlas zdravotnických autorit. Doposud
bylo použito pro kliniku jen velmi málo růstových faktorů, např. bFGF, BMP-4 a BMP-7 [57].
Možnou alternativou je aplikace krevních derivátů jako nativního zdroje růstových faktorů
[43,56]. Interakce nanovláken s krevními deriváty se jevíjako dobrá technika a proliferace
chondrocytů byla již prokázána [58]. Vývoj systémů řízeného dodávání bioaktivních látek v
kombinaci s krevními deriváty je nejslibnějším přístupem pro realizaci v klinické praxi.
Funkcionalizovaná nanovlákna krevními deriváty stabilizují adhezi buněk a stimuluji jejich
proliferaci. Navíc mohou sloužit i spouštění diferenciace kmenových buněk do jednotlivých
fenotypů, pokud jsou zabudována do 3D nosiče. Potenciál tohoto přístupu se již začíná
prokazovat [44].
Další výzkum se bude soustřeďovat na optimalizaci a charakterizaci vlastností kompozitních
systémů k cílené migraci MSC do místa léze. Je třeba optimalizovat operační techniky a
přístupy a jako slibný přístup se jeví mikrofrakturizace v kombinaci s aplikací chytrých
nanovláken společně s krevními deriváty [59, 60]. Cílená migrace MSC je vyvolána
gradientem růstových faktorů uvolněných cíleně z chytrých nanovláken. Nový přístup se
zaměřuje především na autologní i allogenní PRP a jejich deriváty, zejména α-granule [51].
Autologní i alogenní PRP byly již užity v klinických aplikacích [61]. V kombinaci s chytrými
nanovlákny pak dostává celý produkt novou dimenzi.
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