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Předsedkyně programového výboru
MUDr. Barbara Kubešová 
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ODBORNÝ PROGRAM  7. října 2021

 8.00 – 11.30 hod Registrace účastníků

 9.45 – 10.00 hod Zahájení konference

 10.00 – 11.30 hod Přednáškový blok I.
Předsednictvo:  prof. MUDr. František Saudek, DrSc.,  
 MUDr. Tomáš Otaševič, Ph.D.

1. Mesenchymální kmenové buňky v léčbě kloubní chrupavky – od vývoje přípravku 
po klinické hodnocení
Bauer P.O.1, Potočková H.1, Neckař P.2, Braniš J.1, Lyková D.1, Kvízová J.1, Drahorádová I.1, 
Růžičková K.1

Bioinova, s.r.o.1

Ortopedická klinika, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.2

2. AMIC technika v léčbě chondrálních defektů kolenního kloubu
Otaševič T.1, Vališ P.1, Rouchal M.1, Novák J.1, Šprláková – Puková A.2

Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno1

Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

3. Výsledky terapie chondrálních defektů PF skloubení implantací solidního 
chondrograftu
Parížek D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

4. Kam směřuje transplantace Langerhansových ostrůvků?
Saudek F.
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM 

Diskuze

 11.30 – 12.30 hod Oběd

 12.30 – 14.00 hod Přednáškový blok II.
Předsednictvo:  Mgr. Eva Filová, Ph.D.,  
 Mgr. Elena Filová, Ph.D.

5. Rozdíly v charakteristických vlastnostech a funkcích invariantních NKT buněk 
zdravých dárců
Dostálová K.
Fakultní nemocnice Plzeň

6. In vitro application of antifibrotic substances on clubfoot derived cells
Knitlová J., Doubková M., Ošťádal M., Eckhardt A.
Fyziologický ústav AV ČR

7. Nano/microstructured calcium phosphate ceramics and their effect on 
osteosarcoma Saos-2 cells
Filová E.1, Hedvičáková V. 1, Hefka Blahnová V.1, Oliver-Urrutia C.2, Casas-Luna M.2, 
Montufar E.B.2
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Institute of Experimental Medicine of the CAS1,
CEITEC, Brno University of Technology2

8. Adipose tissue-derived stem cells and endothelial cells cultured in/on collagen gels 
with collagen particles and with PVA nanofibers releasing platelet lysate.
Filová E.1, Blanquer Jerez A.1, Knitlová J.1, Travnicková M.1, Supová M.2, Suchý T.2, Braun M.2, 
Rýglová Š.2, Burdíková Z.3, Schätz M.3, Sedláček R.4, Kubášová K.4, Jenčová V.5, Procházková R.6,7, 
Bačáková L.1

Institue of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Dept. of Biomaterials and Tissue 
Engineering, Prague, Czech Republic1 
Institute of Rock Structure and Mechanics of the Czech Academy of Sciences, Dept. of Composites 
and Carbon Materials, Prague, Czech Republic2

Laboratory of Confocal and Fluorescence Microscopy; Faculty of Science, Charles University, 
Prague, Czech Republic3

Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Dept. of Mechanics, 
Biomechanics and Mechatronics, Prague, Czech Republic4

Technical University of Liberec, Faculty of Science, Humanities and Education, Dpt. of Chemistry, 
Czech Republic5

Technical University of Liberec, Faculty of Health Studies, Liberec, Czech Republic6

Regional Hospital Liberec, Liberec, Czech Republic7

Diskuze

 14.00 – 14.30 hod Coffee break

 14.30 – 16.00 hod Přednáškový blok III.
Předsednictvo:  RNDr. Daniela Řeháková,  
 RNDr. Jana Musílková

9. cGMP-compliant production of human induced pluripotent stem cells
Řeháková D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ICRC

10. Biomechanical, structural and in vitro evaluation of a modified biopolymer-based 
scaffolds for skin tissue engineering applications
Kacvinská K.1, Pavliňáková V.1, Poláček P.1, Blahnová V.2, Filová E.2, Vojtová L.1

CEITEC – Central European Institute of Technology, Brno University of Technology1

Institute of Experimental Medicine Academy of Sciences, Prague2

11. Stem cell based three-dimensional constructs for fat grafts
Musílková J.1, Sedlář A.1, Travníčková M.1, Beran M.2, Kolská Z.3, Slepička P.4, Molitor M.5, 
Bačáková L.1

Food Research Institute in Prague2

J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem3

University of Chemistry and Technology, Prague4

Department of Plastic Surgery, First Faculty of Medicine Charles University and Na Bulovce 
Hospital5
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12. Behaviour of human osteoblasts cultured in additive manufactured titanium 3D 
lattices
Montufar E.B., Kashimbetova A., Čelko L., Koledová Z., Hailer N.P., Diez-Escudero A.
University of Technology Brno

13. Derivation and characterization of clinical-grade human embryonic stem cells
Souralová T.
Masarykova univerzita

Diskuze

 16.00 – 16.30 hod Coffee break

 16.30 – 18.00 hod Přednáškový blok IV.
Předsednictvo:  MUDr. Barbara Kubešová,  
 doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

14. Vývoj 3D rozpustných polymerních sorbčních pěn specificky interagujících s krví 
pro klinické aplikace
Dorazilová J., Ryšavá L., Sedláček P., Dvořák M., Vojtová L., Kubáň P.
CEITEC – Středoevropský technologický institut VUT v Brně

15. Balanitídy, možnosti liečby a následnej regenerácie 
Zelenková H.
SANARE  spol. s r.o., pracovisko DOST -  Súkromná dermatovenerologická klinika Svidník

16. Zdravotnické prostředky v buněčné terapii a regeneraci
Kalmárová M., Havlík J., Šír J.
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků

17. Veterinární přípravky, veterinární technické prostředky a kmenové buňky u zvířat 
z pohledu platné legislativy
Klapková K., Smítalová R.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Diskuze

 18.15 – 19.00 hod Schůze výboru Společnosti pro bioimplantologii 
ČLS JEP

 20.00 – 24.00 hod Společná večeře 



  www.trigonplus.cz  

Zveme Vás na stánek

univerzální mikrodestičkový 
spektrofotometr  
měření malých objemů od 2 μl, 
klasických mikrodestiček     
i kyvet  

HeraSafe 2025

nový model unikátní řady 
biohazard-laminárních
boxů pro ochranu obsluhy 
i produktu splňující 
nejpřísnější normy 

PhO2Xbox 

nový flexibilní koncept 
hypoxické kultivace     
řízená atmosféra CO2 a O2 
několik variant komor 
až pro 18 láhví 

kultivační box eliminují 
kontaminaci vzorků při 
kultivaci v inkubátorech         
i transportu mikrofiltrace, 
zásuvkový systém uložení 
vzorků

       Thermo Forma 
FDE -86°C

hlubokomrazicí boxy 
splňující vysoké nároky    
na bezpečnost vzorků            
i ekonomiku, velká 
kapacita až 60000 x 2 ml 
optimalizovaná konstrukce 
šetřící prostor

Novinky 2021

Multifuge X1/X4 Pro 

nová řada multifunkčních 
centrifug pro výzkumné 
účely i rutinu 
unikátní nové funkce  
usnadňující obsluhu

InvivO2

hypoxické boxy po snadnou 
kultivaci a práci se vzorky 
v atmosféře s řízenými 
parametry CO2, O2, teploty, 
vlhkosti a třídě čistoty A

Heracell Vios 160i 

inkubátory s řízenou     
atmosférou CO2 a N2 
kontinuální HEPA 
filtrace vnitřní atmosféry

Multiskan SkyHigh

CellLocker komora
s membránovým filtrem
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 9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok V.
Předsednictvo:  MUDr. Robert Pytlík,  
 doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.

18. Současné možnosti genové terapie se zaměřením na hematologii
Lysák D.
Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň

19. První zkušenosti s CAR-T terapií preparátem Kymriah®
Pytlík R.1, 4, Viktorová D.1, Rahmatová Š.1, Gašová Z.2, Otáhal P.3, Čemusová P.4, Vedrová J.4, 
Šálek C.4, Vydra J.4 
Oddělení buněčné terapie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha1

Aferetické oddělení, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha2

Imunoterapeutické oddělení, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha3

Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha4

20. Synergický účinek polysacharidů a proteinů akcelerující hemostázu
Sedlář M.1, Vojtová L.1, Sopuch T.2, Dohnalová M.3, Suchý P.4

Vysoké učení technické v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Pokročilé 
biomateriály1

Holzbecher, spol. s r. o., barevna a bělidlo Zlíč2

Collado s.r.o., Brno3

Masarykova univerzita v Brně, Farmaceutická fakulta, Ústav farmakologie a toxikologie4

21. Léčba GVHD mesenchymálními kmenovými buňkami a vliv kompozice léčivého 
přípravku na její následky
Hejretová L.
Fakultní nemocnice Plzeň

22.  Přístroje z produkce Beckman Coulter pro analýzu kultivačních médií, velikosti, 
životnosti a fenotypu buněk
Máša M.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

Diskuze

 10.30 – 11.00 hod Coffee break

 11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok VI.
Předsednictvo:  MUDr. Barbara Kubešová,  
 Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.

23. Využití 3D biotisku pro přípravu recelularizovaných implantabilních 
kardiovaskulárních záplat
Matějka R.1, Štěpanovská J.1, Hanzálek K.1, Lipenský J.2, Chlupáč J.3, Koňařík M.3, Pajorová J.4, 
Forostyak S.2, Kneppo P.1, Pirk J.3 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra biomedicínské 
techniky1

PrimeCell Advanced Therapy a.s.2



8

ODBORNÝ PROGRAM  8. října 2021

Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika transplantační chirurgie3

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Odd. biomateriálů a tkáňového inženýrství4

24. Současné trendy v 3D biotisku
Eleder P.
CHROMSPEC spol. s.r.o.

25. Akcelerovaná in vitro degradace kalcium fosfátových cementů
Vltavský M.1, Sedláček R.1, Suchý T.2, Bartoš M.3, Valová K.4, Vojtová L.4

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky 
a mechatroniky1

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR, v.v.i, Praha2

Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze, Praha3

Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, VUT v Brně4

26. Nanovlákenný kryt uvolňující složky destičkového lyzátu pro léčbu diabetické 
kožní rány: studie na potkanovi s diabetes mellitus typu II
Vištejnová L.1, Klein P.1, Jenčová V.3, Filová E.4, Blassová T.2

Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova1

Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova2

Katerdra chemie, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci3

Biomateriály a tkáňové inženýrství, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.4

Diskuze

 12.30 – 12.35 hod Závěr konference

 12.30 – 13.30 hod Oběd / výdej certifikátů



www.terumobct.com
tel.: +420 281 980 289
csczech@terumobct.com

TERUMO_inzerce_A5_Bioimplant.indd   1 07.09.21   12:13
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Comparison of biological effects of inorganic fibers and nanoparticles in pulmonary 
cells A549
Bacova J.1, Hromadko L.2, Macak J.M.2, Rousar T.1

Department of Biological and Biochemical Sciences, Faculty of Chemical Technology, University of 
Pardubice, Czech Republic1 
Center of Materials and Nanotechnologies, Faculty of Chemical Technology, University2

Nanovlákenné materiály na bázi kyseliny hyaluronové stabilní ve vodném prostření: in 
vitro posouzení biologických vlastností
Bardoňová L.1, Skuhrovcová K.1,2, Kotzianová A.1, Bardoňová L.1,3, Židek O.1, Hermannová M.1, 
Vágnerová H.1, Dostálová K.1, Čápová A.1, Velebný V.1

Contipro a.s., Dolní Dobrouč, ČR1

Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, ČR2

Centrum nanotechnologií, Centrum energetických a environmentálních technologií, VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, Ostrava, ČR3

Sledování způsobu uvolňování antibiotika Vankomycinu z resorbovatelného 
fosfátového cementu určeného pro léčbu zánětlivých infekcí kostí
Brtníková J.1, Michlovská L.1, Lysáková K.1, Valová K.1, Klapková E.2, Ivanová A.3, Fialová T.4,  
Ballay R.5, Vojtová L.1

Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně1

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN v Motole2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů3

Ústav chemie a biochemie, Mendelova univerzita v Brně4

I. ortopedická klinika 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole5

Cytopathic effect of feline foamy virus in feline BMSCs
Exnerová A., Weissová E., Prát T., Dostálová K., Nešporová K.
Contipro a.s

3D tisk polymer kompozitních biomimetických kostních náhrad na bázi fosforečnanu 
vápenatého a bioresorbovatelného kopolymeru
Hlináková K.1, Lysáková K.1, Poláček P.?, Menčík P.2, Přikryl R.2, Pau Ginebra M.3,  
Vojtová L.1

Vysoké učení technické v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut1

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická2

Universitat Politècnica de Catalunya, Ústav materiálových věd a inženýrství, Barcelona, ES3

Enkapsulace fibroblastového růstového faktoru-2 FGF2-STAB® do liposomů
Kadlecová Z.1,2, Brtníková J.2, Vojtová L.2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů1

Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně2

Vliv chronické expozice DDE na mitochondriální dýchání během diferenciace 
z mezenchymálních kmenových buněk do zralých adipocytů
Kladnická I., Čedíková M., Jedlička J., Kohoutová M., Müller L., Plavinová I., Kripnerová M., 
Bludovská M., Kuncová J., Müllerová D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny
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Analýza vlivu působení inhibitorů perineuronálních sítí na mechanické vlastnosti 
potkaních tkání
Kubášová K.1, Sedláček R.1, Chlup H.1, Machová Urdzíková L.2,3

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky1

Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v.v.i.2

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy3

Detection of nuclear condensation and fragmentation in intact cells using fluorescent 
probe Hoechst 33258
Majtnerová P., Čapek J., Petira F., Handl J., Roušar T.
University of Pardubice, Faculty of chemical-technology Department of Biological and Biochemical 
Sciences

Porovnání kolagen/celulózových pěn a injektovatelných hydrogelů s přídavkem 
antimikrobiálních enzybiotik vhodných pro kryty a výplně ran
Michlovská L.1, Kacvinská K.1, Kobzová Š.2, Lipový B.1,3, Raška F.3, Janda L.2, Vojtová L.1

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Pokročilé biomateriály1

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.2

Klinika popálenin a plastické chirurgie Lékařské fakulty, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice Brno3

Protective Role of Hyaluronic Acid in hMSC Cryopreservation
Prát T., Nešporová K., Velebný V.
Contipro a.s.

Biocompatibility and physicochemical properties of MXenes: newly emerging 2D 
nanomaterials for biosensorics
Sedlář A.1, Olshtrem A.2, Lyutakov O.2, Trávníčková M.1, Švorčík V.2, Bačáková L.1

Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology of the Czech Academy of 
Sciences, Prague, Czech Republic1

Department of Solid State Engineering, University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic2

Advantages of nanofibrous membrane as a substrate for cultivation and 
transplantation of retinal pigment epithelial cells
Studenovská H., Nováčková J., Machová L., Janoušková O., Rais D., Proks V.
Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the CR

Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii – 
strukturní a mechanické vlastnosti po expozici v tělním prostředí
Suchý T.1,2, Horný L.2, Vištejnová L.3, Klein P.3, Vltavský M.2, Kronek J.2, Šupová M.1, Chlup H.2, 
Sedláček R.2, Kuželová Košťáková E.4, Jenčová V.4, Moláček J.4

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR, v.v.i., Praha1

Fakulta strojní, ČVUT v Praze2

Biomedicínské centrum, LF v Plzni, Univerzita Karlova, Plzeň3

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci4

Biotisk na bázi vysoce koncentrovaných kolagenových hydrogelů
Stepanovska J., Supova M., Hanzalek K., Suchy T., Matejka R.
Katedra biomedicínské techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze; Oddělení 
kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

POSTEROVÁ SEKCE
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Nanovlákenné nosiče s fibrinovým potahem uvolňující složky lyzátu trombocytů pro 
podporu hojení diabetických ran
Táborská J., Riedel T., Stiborová L., Filová E., Blanquer A., Jenčová V., Brynda E.
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Místo konání
Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov

Registrační poplatky do 15. září 2021 na místě
Člen společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP Kč 2 350,- / EUR 98,- Kč 2 650,- / EU 112,-
Nečlen Kč 2 550,- / EUR 108,- Kč 2 850,- EUR 120,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka 
na společnou večeři, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.

Registrace účastníků
7. října 2021 8.00 – 11.30 hod
8. října 2021 8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy

Oběd
Menu 7. října 2021, cena Kč 100,-  Menu 8. října 2021, cena Kč 100,-
Bramboračka s uzeným masem  Zeleninová polévka s máslovými krutony
Vepřová pečeně na rozmarýnu   Kuřecí supreme 
Bramborová kaše    Dušená rýže
Karafy s vodou    Karafy s vodou 
Obědy vydávají v hotelové jídelně ve III. patře dne 7. října 2021 od 11.30 do 12.30 hod a dne 8. října 
2021 od 12.15 do 13.30 hod.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím 
osobám.

Společená večeře
Společná večeře se koná dne 7. října 2021 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.

Akreditace
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude 
ohodnocena kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti

Konferenční materiály
Program konference, konferenční set a jmenovka.

Informace pro přednášející
Konferenční technika
Dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor.
Techniku je možné vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB 
Flash disku.

E-posterová sekce
Bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Mesenchymální kmenové buňky v léčbě kloubní chrupavky – od vývoje 
přípravku po klinické hodnocení
Bauer P.O.1, Potočková H.1, Neckař P.2, Braniš J.1, Lyková D.1, Kvízová J.1, Drahorádová I.1, Růžičková K.1 
Bioinova, s.r.o.1

Ortopedická klinika, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.2

Neléčené poškození kloubní chrupavky zpravidla vede k rozvoji artrózy. Metody zaměřené na 
obnovu hyalinní chrupavky jsou nicméně omezené a jejich účinnost je diskutabilní. V nejlepším 
případě dochází k vyplnění defektu vazivovou chrupavkou nebo hyalinní chrupavce podobnou 
tkání, která nedokáže dlouhodobě zajistit normální funkci kloubu.

Vyvíjený léčivý přípravek moderní terapie BiCure® ortho MSCp je určený k lokální aplikaci do 
defektu kloubní chrupavky. Přípravek je založený na autologních mezenchymálních buňkách, které 
jsou izolovány z pacientovy kostní dřeně a za podmínek Správné výrobní praxe rozmnoženy ex vivo.

Náš přípravek byl testován v rámci první fáze klinického hodnocení (EudraCT: 2018-004067-31). 
Pacientům byla v rámci otevřené operace kolene provedena mikrofrakturace subchondrální kosti 
a aplikace léčivého přípravku fixovaného na nosič na bázi kyseliny hyaluronové s naneseným tak, 
aby nedocházelo k rozptýlení buněk po kloubní štěrbině.

Hlavním cílem klinického hodnocení bylo ověřit bezpečnost. V čase 12 měsíců od aplikace 
představoval nejčastější nežádoucí příhodou výpotek z kolenního kloubu. Analýza výpotku ukázala 
neinfekční zánět, který odpovídal předchozímu krvácení v lokalitě a probíhající regeneraci tkáně. 
Zjištěné nežádoucích příhody odpovídaly standardnímu průběhu hojení po otevřené operaci 
kolene.

Výsledky dále ukázaly klinicky signifikantní zlepšení funkce kolenního kloubu dle Lysholm skóre 
a celkového KOOS skóre. Bolest měřená na vizuální analogové škále se mírně snížila. Zobrazovacími 
metodami bylo zjištěno zastavení progrese artrotických změn. Dosavadní příznivé výsledky 
budeme ověřovat v rámci kontrolovaného klinického hodnocení fáze IIb.
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AMIC technika v léčbě chondrálních defektů kolenního kloubu
Otaševič T.1, Vališ P.1, Rouchal M.1, Novák J.1, Šprláková – Puková A.2

Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno1

Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

Poranění hyalinní kloubní chrupavky představuje vzhledem k její omezené regenerační kapacitě 
závažný problém. V současné době máme k dispozici několik terapeutických metod k ošetření 
poškozené kloubní chrupavky nosných kloubů. AMIC (Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis) 
je operační technika, při které jsou kombinovány mikrofraktury spodiny s implantací bezbuněčného 
implantátu na bázi kolagenu I. Autoři v prezentaci předkládají výsledky použití této metody při 
léčbě ohraničených chondrálních lézí kolenního kloubu.
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Výsledky terapie chondrálních defektů PF skloubení implantací solidního 
chondrograftu
Parížek D., Otaševič T., Heger J.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Úvod: Přednáška přináší výsledky léčby chondrálních defektů patelo-femorálního (PF) skloubení 
implantací solidního chondrograftu u pacientů operovaných v letech 2001-2014. Minimální doba 
sledování pacientů činila 5 let.

Metody: Srovnání dosažených výsledků hodnot Lysholmova skóre v skupině pacientů u kterých 
byl ošetřen chondrální defekt PF skloubení nebo defekt na kondylu. Lysholmovo skóre bylo 
srovnáváno v skupině pod 40 let, nad 40 let s prvním stupněm artrózy a nad 40 let s 2. stupněm 
artrózy v předoperačním období a následně v odstupu 1, 2 a 5 let od operace.

Výsledky: Výsledky Lysholmova skóre dosahovalo v střednědobém sledování nárůst v porovnání 
s před operačními hodnotami. U mladších pacientů vstupně bez rozvinutých artrotických změn 
bylo možno dosáhnout dobrých výsledků a v průměru v pětileté kontrole od operace dosahovali 
Lysholmova skóre kolem 80 bodů ze vstupního průměru 38 bodů. Starší pacienti, kteří již vstupně 
vykazovali artrotické postižení, v pětiletém sledování spadali v průměru v rámci Lysholmova skóre 
do kategorie méně uspokojivých výsledků.

Závěr: Důležitou indikací pro ošetření chondrálních defektů je věk pacienta, stupeň artrotického 
postižení a vstupní nález při MRI či artroskopickém vyšetření. Pro méně uspokojivé výsledky 
ošetření PF skloubení v porovnání s ošetřením kondylárních defektů je o to důležitější správná 
indikace. Implantace solidního chondrograftu se u pacientů s vhodnou pečlivou indikací jeví jako 
úspěšná metoda léčby chondrálního defektu PF skloubení.
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Kam směřuje transplantace Langerhansových ostrůvků?
Saudek F.
Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM 

Transplantace Langerhansových ostrůvků je dnes již zavedený způsob náhrady inzulín produkujících 
beta buněk v  léčbě v  léčbě vybraných pacientů s diabetem. Transplantace autologních ostrůvků 
může být také použita v  léčbě diabetu, který vzniká po pankreatektomii pro nenádorová 
onemocnění. Metody izolace, purifikace, kultivace i samotné implantace se v  posledních letech 
natolik zlepšily, že tento způsob náhrady beta buněk konkuruje orgánové transplantaci pankreatu, 
přičemž samotný výkon je pro pacienta podstatně méně náročný. Ostrůvky se zpravidla implantují 
perkutánně cestou portální žíly do jater. Zde se zachytí v  jaterních sinusoidách, ale k dostatečné 
re vaskularizací ostrůvkových mikroorgánů dochází teprve v  průběhu minimálně 14 dnů. Část 
podaného štěpu bohužel zaniká v průběhu ischémie a aktivaci nespecifické zánětlivé a koagulační 
reakce bezprostředně po výkonu.

Hlavním současným limitem pro rozšíření tohoto způsobu léčby diabetu je zejména nedostatek 
vhodných dárců pankreatu. Druhé omezení představuje zatím nezbytná imunosupresivní léčba, 
jejíž rizika je vždy nutné vážit proti potenciálnímu přínosu transplantace. To jsou důvody, proč 
se nyní hledají jiná vhodnější místa pro implantaci ostrůvků, např. omentum, sval, kostní dřeň 
či různé prevaskularizované tkáňové konstrukty. Dostatek inzulín produkující tkáně či buněk 
mohou poskytnou buněčné linie odvozené od embryonálních či indukovaných pluripotentních 
kmenových buněk, nebo in vitro proliferujících přirozených beta buněk. Tyto linie by se na 
vhodném anatomickém místě mohly samy uchytit, nebo by byly použity jako součást tzv. 
bioarteficiálního pankreatu, jenž by zahrnoval vhodný biokompatibilní skelet, endotelie, další 
podpůrné buňky a  případně vhodnou makromolekulární membránu poskytující imunologickou 
ochranu. V současné době již běží několik málo pilotních klinických studií, jejichž cílem je zatím 
ověřit, zda po implantaci skutečně dojde k  obnově endogenní sekrece inzulínu a implantované 
buňky si uchovají svoji genotypickou a funkční stabilitu. 

Práce podpořena Grantovou agenturou ČR, projekt č. 19-07661S
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Rozdíly v charakteristických vlastnostech a funkcích invariantních NKT buněk 
zdravých dárců
Dostálová K.
Fakultní nemocnice Plzeň

Invariantní NKT (iNKT) buňky jsou raritní subpopulací lymfocytů, které sdílí vlastnosti s NK buňkami 
(cytotoxická aktivita) a T-lymfocyty (specificita). iNKT buňky rozpoznávají lipidové antigeny  (např. 
mikrobů, tumorů, alergenů, či vlastní antigeny) a přemosťují složky vrozeného a adaptivního 
imunitního systému. Mají velmi důležitou úlohu v regulaci imunitní odpovědi a svou funkci uplatňují 
jak při fyziologických procesech (např. regulace zánětlivých reakcí), tak při různých patologických 
stavech (např. nádorové onemocnění, autoimunita).

Cílem této práce bylo sledovat imunofenotyp, imunomodulační vlastnosti a cytotoxický potenciál 
iNKT buněk zdravých dárců.

iNKT buňky byly izolovány z mononukleárních buněk (MNC) 10 zdravých dárců pomocí specifické 
protilátky (anti-TCR Vα24-Jα18) s magnetickými mikročásticemi. Poté byly buňky kultivovány 
v prostředí IL-15 (150 IU/ml), α-GalCer (KRN7000, 100 ng/ml) a autologního feederu nebo 
modifikované nádorové linie CD1d C1R (oboje 25 Gy ozářené). Po uplynutí tří týdnů byly iNKT 
použity pro cytotoxické a imunomodulační testy a pro stanovení imunofenotypu. Cytotoxická 
aktivita byla sledována proti nádorovým buněčným liniím (K562, H929, KG1a a RAJI) stanovením 
procentuálního zastoupení mrtvých nádorových buněk. Schopnost imunomodulace byla testována 
přidáním iNKT k nespecificky stimulovaným MNC a sledováním exprese aktivačních markerů CD25 
a HLA-DR. Zároveň byl stanoven imunofenotyp buněk – CD4+, CD8+, CD4-CD8- subpopulace 
a CD62L, NKG2D, CD25 exprese.

Výsledkem optimalizace kultivačních podmínek invariantních NKT buněk je, že tyto buňky mohou 
být kultivovány v přítomnosti autologního feederu nebo CD1d C1R linie bez vlivu na rychlost 
proliferace a na jejich imunofenotyp. Byly detekovány značné rozdíly v imunofenotypu iNKT 
a v rozložení CD4/CD8 populací u jednotlivých dárců. NKG2D receptor byl primárně exprimován 
na CD8+ buňkách, naopak CD62L byl exprimován hlavně na CD4+ buňkách. Nejvýznamnější 
cytotoxický potenciál byl zaznamenán u linie K562 (20 % a 80 % mrtvých K562 buněk v poměru 1 : 
10 a 1 :20; K562 : iNKT), u ostatních linií byla cytotoxická aktivita nízká. Přidání iNKT buněk vedlo ke 
snížení exprese jak CD25, tak HLA-DR na nespecificky stimulovaných MNC (u obou 20 %), zároveň 
bylo prokázáno zpomalení proliferace pomocí detekce intenzity CFSE (pokles asi o 15 %). Všechny 
výše zmíněné výsledky jsou signifikantní (p≤0.05).

Z výsledků této práce vyplývá, že iNKT buňky zdravých dárců jsou variabilní populací lymfocytů, 
mají heterogenní imunofenotyp, cytotoxický a imunomodulační potenciál.

Práce byla podpořena granty: SVV–2020-2022 No 260 540, MZ ČR - RVO (Fakultní nemocnice Plzeň - 
FNPl, 00669806) a projektem číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787 (MŠMT ČR).
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In vitro application of antifibrotic substances on clubfoot derived cells
Knitlová J., Doubková M., Ošťádal M., Eckhardt A.
Fyziologický ústav AV ČR

Introduction and Objective: Idiopathic clubfoot (pes equinovarus) is a congenital orthopedic 
deformity, worldwide treated by Ponseti method. However, clubfoot relapses continue to be 
a problem as some of the relapsed patients are resistant to the Ponseti treatment. In these cases 
antifibrotics directly applied to the contracted tissue could help lessen the contracture and improve 
the outcomes of the treatment. We have established primary cell cultures from a contracted part 
of clubfoot tissue and investigated in vitro antifibrotic effects of minoxidil, β-aminopropionitrile 
(inhibitors of collagen crosslinking) and hormone relaxin (TGF- β antagonist), with the aim to assess 
their therapeutic potential in vitro.

Materials and Methods: Primary fibroblast-like cells were treated with different concentrations 
of antifibrotic substances to assess drugs cytotoxicity using standard viability tests. The amount 
of collagen deposited into extracellular matrix and the level of crosslinks were measured by 
hydroxyproline assay and ELISA kit, respectively. The inhibition of extracellular matrix contractility 
was measured by CytoSelect contraction assay kit.

Results: Appropriate and non-cytotoxic concentrations for all compounds were determined. 
Minoxidil and β-aminopropionitrile significantly decreased the amount of deposited collagen 
as well as the level of collagen crosslinks. They also revealed the inhibition effect on tissue-like 
contraction in 3D collagen gel. Peptide relaxin was unable to act as an antagonist of TGF- β. 
Relaxin only decreased cell proliferation with minimal effect on collagen synthesis and fibroblasts 
differentiation.

Conclusions: Our study provides important preliminary data for the potential utilization of 
minoxidil and β-aminopropionitrile as an adjuvant pharmacological treatment for reducing fibrosis 
in resistant clubfeet. This treatment could potentially reduce tissue contracture and thus accelerate 
and/or improve the outcomes of current conservative treatment.

Supported by the Ministry of Health of the Czech Republic (AZV 17-31564A) and Charles University GA 
UK No. 410121.



25

BIOIMPLANTOLOGIE 2021 SBORNÍK ABSTRAKT

Nano/microstructured calcium phosphate ceramics and their effect on 
osteosarcoma Saos-2 cells
Filová E.1, Hedvičáková V. 1, Hefka Blahnová V.1, Oliver-Urrutia C. 2, Casas-Luna M.2,  
Montufar E.B.2

Institute of Experimental Medicine of the CAS1,
CEITEC, Brno University of Technology2

The chemical composition and surface topography of the materials significantly affects 
biocompatibility, adhesion, proliferation and differentiation of cells. Calcium phosphates are widely 
used in bone regeneration but they show different biomimetic properties.  We have tested the 
effects of different nanostructured (CDHA, Nβ-TCP) and microstructured (β-TCP) calcium phosphates 
on the in vitro responses of Saos-2 cells. In particular, nano β-tricalcium phosphate (Nβ-TCP) was 
prepared from calcium deficient hydroxyapatite (CDHA), therefore having the same nanostructure 
but different chemical composition, and both scaffolds were compared to conventionally sintered 
β-tricalcium phosphate (β-TCP).  The Nβ-TCP samples showed low cell adhesion and slower cell 
proliferation compared to β-TCP. However, the cells proliferated on Nβ-TCP after the optimization of 
the seeding conditions. Interestingly, all tested samples showed high intensities of type I collagen 
staining, which was higher compared to glass on day 14.

The project was supported by Research and Innovation Staff Exchange program project IP Osteo 
“Induced pluripotent stem cell for bone and cartilage defects” under grant agreement 824007. 
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Adipose tissue-derived stem cells and endothelial cells cultured in/on 
collagen gels with collagen particles and with PVA nanofibers releasing 
platelet lysate.
Filová E.1, Blanquer Jerez A.1, Knitlová J.1, Travnicková M.1, Supová M.2, Suchý T.2, Braun M.2, 
Rýglová Š.2, Burdíková Z.3, Schätz M.3, Sedláček R.4, Kubášová K.4, Jenčová V.5, Procházková R.6,7, 
Bačáková L.1

Institue of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Dept. of Biomaterials and Tissue Engineering, 
Prague, Czech Republic1 
Institute of Rock Structure and Mechanics of the Czech Academy of Sciences, Dept. of Composites and 
Carbon Materials, Prague, Czech Republic2

Laboratory of Confocal and Fluorescence Microscopy; Faculty of Science, Charles University, Prague, 
Czech Republic3

Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Dept. of Mechanics, 
Biomechanics and Mechatronics, Prague, Czech Republic4

Technical University of Liberec, Faculty of Science, Humanities and Education, Dpt. of Chemistry, Czech 
Republic5

Technical University of Liberec, Faculty of Health Studies, Liberec, Czech Republic6

Regional Hospital Liberec, Liberec, Czech Republic7

Introduction: Type I collagen is the main component of vascular extracellular matrix. Collagen 
gel supports cell adhesion and proliferation, but it has poor mechanical properties and shrinks 
substantially by the cells activity. The aim of the study was to evaluate the effect of collagen gel 
reinforced with collagen particles on the growth and differentiation of adipose tissue-derived stem 
cells (ASCs) and endothelial cells without/with the presence of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers 
releasing platelet lysate (PL) components.

Materials and Methods: Collagen, isolated from porcine skin, was processed into collagen 
nanofibers and collagen particles. Collagen gel (3.3 mg/ml) was prepared with embedded both 
collagen microparticles and ASCs cells (5 x 105 cells/mL). Endothelial cells (105 cell/well) were 
seeded on the top of some of ASCs - colonized samples on day 9 after seeding and they were 
cultured for 5 days. PVA nanofibers and PVA nanofibers with incorporated platelet lysate (PVA_PL) 
were added into the cell culture medium (DMEM + 2% FS). In some samples ASCs differentiation 
into smooth muscle cells was stimulated by adding TGFβ1 + BMP4 (2.5 ng/mL) into medium. The 
ASCs inside the gels were stained by CellTrackerTM Red CMTPX dye or CellTrackerTM Green CMFDA 
dye,  were visualized using Dragonfly 503 (Andor) - spinning disk confocal microscope on days 1, 
7, and 14 after seeding and the cells were counted using Imaris software. The cells were stained 
for smooth muscle cells differentiation markers alpha-actin and calponin and for extracellular 
matrix proteins type I collagen and fibronectin. Collagen fibers were visualized by SHG microscopy. 
Mechanical properties of the gels were measured on day 5 after ASCs seeding. The presence of 
endothelial cells was proved by their staining for von Willebrand factor.

Results: The presence of the particles and the presence of the PVA_PL nanofibers reduced collagen 
gel shrinkage. The fastest ASCs cell differentiation into smooth muscle cells were in collagen gels 
cultured in medium supplemented with growth factors, moderate, with added PVA_PL nanofibers, 
and very weak, with PVA nanofibers or in pure DMEM medium. In collagen gel with PVA_PL 
nanofibers, more fibronectin was detected. SHG evinced soft collagen mesh structure. Mechanical 



27

BIOIMPLANTOLOGIE 2021 SBORNÍK ABSTRAKT

properties are under investigation. Endothelial cells were detected on the top of the gels and 
sparsely inside the gel. No capillaries were observed.

Conclusions: Both collagen microparticles in collagen gel and PVA_PL nanofibers releasing 
bioactive compounds into medium had favorable effect on collagen gel remodeling as well as ASCs 
differentiation into smooth muscle cells. The project was supported by the Czech Health Research 
Council, the Ministry of Health of the Czech Republic, grants No. NV19-02-00068 and NV18-01-
00332.
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cGMP-compliant production of human induced pluripotent stem cells
Řeháková D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ICRC

Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) hold great potential in regenerative medicine. Their 
high proliferative and differentiation capacity enable gain of high amounts of cells differentiated 
into desired cell type, which can be used as a transplant to substitute for missing or malfunctioning 
tissue, or can serve as a model for drug testing. Undefined conditions using xenogeneic 
components are often used in research setting, which, combined with insufficient testing, makes 
hiPSCs application difficult. To fully utilize their potential, hiPSCs need to be produced in defined 
conditions and thoroughly tested. For clinical applications, cell must be produced in sterile 
environment, preferably in xeno-free conditions. We have implemented set of procedures to 
manufacture cGMP compliant hiPSCs, which will be part of Moravian bank of clinical-grade hiPSC 
lines and reprogrammed cardiomyocytes and neurons.

Supported by the European Regional Development Fund - Project MAGNET (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_0
03/0000492). Supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. NV18-08-00412.
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Biomechanical, structural and in vitro evaluation of a modified biopolymer-
based scaffolds for skin tissue engineering applications
Kacvinská K.1, Pavliňáková V.1, Poláček P.1, Blahnová V.2, Filová E.2, Vojtová L.1

CEITEC – Central European Institute of Technology, Brno University of Technology1

Institute of Experimental Medicine Academy of Sciences, Prague2

Introduction: The addition of polysaccharides and bioactive substances in protein-based scaffolds 
has shown some perspective future views for skin wound applications affecting both antibacterial 
and healing properties [1,2].  

Materials and Methods: In the presented study, the effect of bioresorbable polysaccharides 
and bioactive coating on the biomechanical, structural and in-vitro properties of protein-based 
scaffolds was evaluated. Method of freeze-drying was carried out to produce final skin grafts.

Results and Discussion: Due to the ionic interactions with proteins, polysaccharides influence 
the swelling capacity, porosity and biomechanical properties of protein scaffolding material 
considering it as desirable and beneficial for restoring the function of the skin. In general, the 
addition of polysaccharides and bioactive coating of protein-based porous scaffolds had increased 
strain without any detectable deformation during biomechanical test, which is referred to the 
improved elasticity of microfibrils. In-vitro biocompatibility assay on mouse fibroblasts 3T3 reported 
an enhancement in cell adhesion and proliferation, together with a high proportion of viable cells 
maintained for a significantly longer time throughout the whole culture period of four weeks. 

Conclusions: Grafts for treating skin defects requires a right balance between elasticity and stiffness, 
together with soft porous architecture allowing cells to infiltrate, adhere and proliferate. The 
polysaccharide-protein skin grafts are ideal to meet these requirements, therefore serve as good 
skin engineered substitutes. Moreover, we found that by the amount and type of polysaccharide 
and bio-coating, the enzymatic degradation of protein-based scaffolds (its “life-time”) can be 
tailored in order to follow the rate of skin regeneration.

Acknowledgments: This project was supported by Ministry of Health of the Czech Republic under 
the grant nr. NU20-05-00166. The authors greatly appreciate the collaboration with Enantis, s.r.o., 
which provided the stabilized protein FGF2-STAB® for this project.
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Stem cell based three-dimensional constructs for fat grafts
Musílková J.1, Sedlář A.1, Travníčková M.1, Beran M.2, Kolská Z.3, Slepička P.4, Molitor M.5, Bačáková L.1

Food Research Institute in Prague, Praha, Czech Republic2

J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Czech Republic3

University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic4

Department of Plastic Surgery, First Faculty of Medicine Charles University and Na Bulovce Hospital, 
Prague, Czech Republic5                                

Introduction:  There is an increasing need for appropriate replacements for reconstruction of fat 
tissues missing due to developmental disorders, accidents or surgical ablations. Commonly used 
autologous fat grafts are prone to postoperative atrophy and fat absorption. Promising approach 
to tissue replacement is with the use of cell-material constructs containing autologous adult 
mesenchymal stem cells seeded on three-dimensional nanofibrous scaffolds. The nanofibrous of 
scaffolds mimic the architecture of the natural extracellular matrix.

Aims:  Our aim is to develop bioarteficial adipose tissue as a combination of appropriated three-
dimensional cotton wool-like nanofibrous scaffold and stem cells differentiated into adipocytes. 
The final aim is to vascularize the prostheses.

Material and methods: In our work we tested the cotton wool-like scaffolds made by centrifugal 
spinning using NANOCENT equipment (DHB Technologies), prepared  from bioresorbable polymers, 
such as polylactide (PLA), polycaprolactone (PCL), polyhydroxybutyrate (PHB), Poly(1,4)-butylene 
succinate (PBS) and their copolymers. Moreover PLA based foams were tested. The scaffolds were 
characterized by scanning electron microscopy (SEM), which will enable measurements of the size 
of the pore entrances from SEM pictures, and by Brunauer–Emmett–Teller (BET) analysis of the 
specific surface area of the scaffolds. As a cellular component the Adipose tissue-derived stem cells 
(ASCs) and Human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) were used. ASCs were seeded onto 
prepared scaffolds and cultured for 10 days. In our study the cell number, adhesion, growth and 
cell penetration inside the scaffold was followed by fluorescence staining by phalloidin and DAPI 
using the confocal microscope Dragonfly 503.  Possible vascularization of the scaffolds was tested 
in experiments with cocultivation of ASCs and HUVECs. The cell after sampling were distinguished 
by immunostaining of specific endothelial markers. Simultaneously we attempted to differentiate 
ASCs for purposes of adipose prostheses development into adipogenic medium based on DMEM 
containing 10% FS, insulin (10 μg/mL), dexamethasone (1_μM), indomethacin (20 μM). Adipogenic 
medium supplemented by IBMX (0.5 μM) or adipogenic medium containing rabit serum was tested.

Results: We have found that the most appropriate scaffold is the cotton-like PLA/PCL copolymer 
with statistically located fibres and sufficiently big pores. The cells were spread along the fibers, 
proliferated well and colonized regularly the inside of the scaffold. Just the ability of cells to 
penetrate inside the scaffold is the precondition for the creation of the three-dimensional tissue 
prostheses. HUVECs penetrated into the scaffold sufficiently, for their survival their cocultivation 
with ASCs was necessary. The optimal medium for ASCs differentiation into adipocytes was the 
adipogenic differentiation medium containing 15% of rabbit serum.

Conclusion: PLA/PCL was considered to be the promising   material for the stem cell based fat 
graft. Both the cell types ASCs and HUVECs colonized the inside of the PLA/PCL cotton wool-like 
scaffold well. After 10 days of cultivation the endothelial structures we detected that could be the 
rudiments for of the graft vascularization.

Supported by Ministry of Health of the Czech Republic (grant No. NU20-08-00208).
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Behaviour of human osteoblasts cultured in additively manufactured 
titanium 3D lattices
Montufar E.B.1, Kashimbetova A.1, Čelko L.1, Koledová Z.2, Hailer N.P.3, Diez-Escudero A.3

Central European Institute of Technology, Brno University of Technology1

Faculty of Medicine, Masaryk University2

Uppsala University Hospital3

Additive manufacturing allows the production of complex near-net-shape titanium parts. Among 
possible applications, titanium is important for the biomedical sector, in particular for orthopaedics 
due to its low elastic modulus, biocompatibility, high mechanical strength and corrosion resistance. 
Several studies show the structural properties and mechanical behaviour of three-dimensional (3D) 
titanium lattices that in parallel exhibited the porosity, mechanical strength and elastic modulus 
of trabecular bone. However, less attention has been devoted to study the biological response to 
titanium parts fabricated by additive manufacturing. Therefore, this work studies the behaviour of 
human derived bone-forming cells, osteoblast, cultured on 3D titanium lattices fabricated by direct 
ink writing and selective laser melting. The results show that osteoblasts proliferated and covered 
the entire available surface of the lattices becoming confluent and quiescent. The activity of alkaline 
phosphatase and the production of extracellular calcium deposits confirmed the growth of viable 
and mature osteoblasts. The cytocompatibility of the titanium lattices is an additional advantage 
that adds to the possibility to mimic the porosity and mechanical properties of bone by computer-
aided design and subsequently implement the lattice fabrication by additive manufacturing, fitting 
the requirements of individual patients and, consequently, offering a broad range of new bone 
repair alternatives in orthopaedics.

This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic 
(LTAIN19112).
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Derivation and characterization of clinical-grade human embryonic stem cells
Souralova T.1,2, Holubcova Z.1,3, Kyjovska D.3, Hampl A.1,4, Koutna I.1,2

Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Brno, Czech 
Republic1

St. Anne’s University Hospital, International Clinical Research Center, Cell and Tissue Engineering 
Facility, Brno, Czech Republic2

Reprofit International, Clinic of Reproductive Medicine, Brno, Czech Republic3

St. Anne’s University Hospital, International Clinical Research Center, Cell and Tissue Regeneration, 
Brno, Czech Republic4

Human embryonic stem cells (hESCs) represent an unlimited source of cells for the differentiation 
into the derivates that are suitable for a variety of biomedical applications. Cell therapies, disease 
modeling, and drug testing, which are examples of application, demand robust and replicable 
protocols for the derivation and differentiation of hESCs. Nevertheless, allogeneic background 
and undefined culture conditions are limitations of current protocols. Therefore, here we present 
the generation of the two sex-discordant sibling hESC lines, MUNIe008-A and MUNIe009-A, using 
the mechanical biopsy of vitrified-thawed embryos (excess for fertility treatment) under xeno- and 
feeder-free conditions. The presented approach is applicable for deriving high-quality clinical-
grade hESC lines for a variety of clinical applications.

This research was supported by the Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. NV18-08-00412 
(all rights reserved). Tereza Souralova is a Brno Ph.D. Talent Scholarship holder and is funded by the Brno 
City Municipality.
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Vývoj 3D rozpustných polymerních sorbčních pěn specificky interagujících 
s krví pro klinické aplikace
Dorazilová J.1, Ryšavá L.2,3, Sedláček P.4, Dvořák M.2, Vojtová L.1, Kubáň P.2

Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně1

Ústav chemie potravin a biotechnologií, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně2

Ústav instrumentální analytické chemie, Akademie věd České republiky3

Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně4

Lidská krev se odebírá převážně v „mokré“ formě a analýza žilní krve (séra nebo plazmy) je zlatým 
standardem v klinických aplikacích [1]. Alternativní technikou pro odběr krve je odběr kapilární 
krve ve formě suchých krevních skvrn (DBS - dry blood spots) [2]. Od roku 1963 byl odběr vzorků 
DBS široce přijat pro stanovení metabolických poruch u novorozenců a také získal značný zájem 
o farmakokinetické, toxikokinetické a terapeutické studie monitorování léčiv [3].

Při vzorkování DBS se používá široká škála celulózových a necelulózových karet, které jsou jako 
materiál biologicky inertní. Některé z nich (Whatman 903, Ahlstrom 226 a Perkin Elmer 226) byly 
schváleny legislativními orgány pro odběr krevního vzorku [1]. Většina analytů v DBS je při okolní 
teplotě stabilní několik dní až týdnů, a proto DBS umožňují jednoduchý odběr a transport krevních 
vzorků ze vzdálených oblastí nebo oblastí s omezenými zdroji, kde by odběr plazmy/séra a transport 
nebyl prakticky/ekonomicky možný [1]. Analyty však mohou na těchto kartách vykazovat různou 
distribuci během odběru vzorků a různé výtěžnosti během extrakce, navíc extrakce analytů jsou 
náročné na čas a práci [4]. 

V tomto příspěvku bude představen nový přístup k odběru suché krevní skvrny pomocí 3D porézních 
polymerních sorbentů. Využití 3D matric oproti 2D savých materiálů nabízí mnoho výhod jako je 
snadná manipulace, možnost odběru většího množství vzorku a možnost odběru krve s  různou 
hodnotou hematokritu. 3D polymerní sorbenty představené v  tomto příspěvku byly připraveny 
metodou lyofilizace ze zcela vodě rozpustných polymerů. Skutečnost, že se vzorkovací materiál 
rozpustí do celého objemu zajistila významně lepší výtěžnosti. Použití rozpustných materiálů 
pro vzorkování DBS představuje zajímavou alternativu ke kartám DBS, zejména s ohledem na 
přímou injekci z DBS do kapilární elektroforézy (CE). Vybrané modelové analyty léčiv byly pomocí 
mikroextrakce přímo analyzovány s využitím dutých vláken spojených s CE-UV. 

Vyvinuté 3D polymerní rozpustné pěny mohou být také nosičem terapeutických látek, např. 
enzybiotik aplikovatelných při hojení infekčních ran, kde kromě specifické interakce s krví je nutná 
i antimikrobiální účinnost krytů.

[1] A. Sharma, S. Jaiswal, M. Shukla, J. Lal, Dried blood spots: Concepts, present status, and future 
perspectives in bioanalysis, Drug Test. Anal. 6 (2014) 399-414.

[2] Schmidt, V. Ivar Christian Bang (1869-1918), zakladatel moderní klinické mikrochemie . Clin. 
Chem. 1986 , 32 , 213 - 215.

[3] R. Guthrie, A. Susi, A simple phenylalanine method for detecting phenylketonuria in large 
populations of newborn infants, Pediatrics 32 (1963) 338-343.

[4] L.E.E. Eibak, A.B. Hegge, K.E. Rasmussen, S. Pedersen-Bjergaard, A. Gjelstad, Alginate and 
Chitosan Foam Combined with Electromembrane Extraction for Dried Blood Spot Analysis, Anal. 
Chem. 84 (2012) 8783-8789.
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Balanitídy, možnosti liečby a následnej regenerácie 
Zelenková H.
SANARE spol. s r.o. , pracovisko DOST - Súkromná dermatovenerologická klinika Svidník

Penis je časť tela, ktorú muži pravdepodobne najviac oceňujú. Zo svojej praxe môžem potvrdiť, že 
niekedy by si zaslúžil viac starostlivosti, aby bol vždy čistý, zdravý a vhodný na daný účel. Pokiaľ 
existujú problémy, je nevyhnutné sa im venovať. Pod heslom balanitídy nájdete na internete 
približný počet výsledkov: 5 410 (0,52 sekúnd). Balanitída (zápal predkožky) je zápalové poškodenie 
penisu a  môže mať rôzne príčiny. Podľa nich sa volí účinná liečba. Niekedy ale aj po zvládnutí  
chorobného procesu pretrvávajú zmeny, ktoré muža stresujú. Pre lokálnu aplikáciu a regeneráciu 
tohto zraniteľného mužského pohlavného orgánu sme zvolili HEALER gel. Skúsenosti s  týmto 
produktom máme od roku 2013 pri liečbe rôznych typov poranení, napr. aj análnych fisur. Posledné 
dva roky kombinujeme s  Healer B2Strong. Prednosťou prípravkov je výborná tolerancia, rýchly 
nástup účinku a finálny efekt. Parafráza nášho terapeutického postupu by  mohla v tomto prípade  
byť definovaná ako...na ptáky už nejsme krátky....
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Zdravotnické prostředky v buněčné terapii a regeneraci
Kalmárová M., Havlík J., Šír J.
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků

Zdravotnické prostředky jsou nově regulovány nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/745, 
které je přímo použitelné od 26. května 2021. Změna legislativy související se zdravotnickými 
prostředky reflektuje stále se rozrůstající paletu zdravotnických prostředků, které se pak někdy 
mylně zaměňují s jinými druhy výrobků, ať už ze skupiny léčivých výrobků, včetně léčivých přípravků 
pro moderní terapii, tak i jiných, zdánlivě vzdálených výrobků ze skupiny kosmetických přípravků, 
biocidních přípravků aj. Cílem nové právní úpravy je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví pacientů 
a uživatelů a současně stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti zdravotnických prostředků. 
Rychlý rozvoj zdravotnických prostředků nastává právě i v souvislosti s použitím buněčné terapie. 
Byť tato dynamicky se rozvíjející a stále zkoumaná metoda přímo nespadá pod nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2017/745, a tedy ani do kategorie zdravotnických prostředků, její úspěšnost je 
mnohdy na zdravotnických prostředcích přímo závislá. Ty totiž umožňují její správné a bezpečné 
podání nebo i samy modifikují biologické nebo chemické složení lidských tkání nebo buněk, krve, 
jiných tělních tekutin nebo jiných tekutin určených pro implantaci nebo podávání do těla. Možnost 
přesnějšího zacílení terapie nejen na buněčné úrovni, ale i na úrovni celého organismu také zvyšuje 
pravděpodobnost úspěchu zvolené terapeutické intervence a  minimalizuje nežádoucí účinky 
a komplikace léčby. 
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Veterinární přípravky, veterinární technické prostředky a kmenové buňky 
u zvířat z pohledu platné legislativy
Klapková K., Smítalová R.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon)

 n VP - definice dle § 3 – vyjasnění, které produkty spadají pod VP a které jsou považovány za VLP, 
biocidy či krmiva (harmonizovaná x neharmonizovaná sféra)

 n dle požadavku – vyjasnění problematiky kosmetiky, léčiva, doplňky stravy

 n nastínění problematiky hraničních přípravků

 n stručný nástin schvalovacího řízení (případně informace k prodloužení, změně) a kompetence 
ÚSKVBL dle § 65, 

 n VTP – definice dle § 3 

 n stručný nástin řízení o zápisu (případně informace k prodloužení, změně) a kompetence ÚSKVBL 
dle § 65

Vyhláška č. 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 
– stručný souhrn – SVP, VP: etiketa + příbalová informace – povinné údaje, VTP: etiketa + návod 
k použití

Internetové stránky ÚSKVBL www.uskvbl. cz 

 n zveřejněné informace k VP, seznam schválených VP a jaké informace jsou dostupné, schválené 
texty k VP, žádost o schválení, změnu, prodloužení

 n seznam evidovaných VTP, stručný popis žádostí

Kmenové buňky u zvířat – regulace použití autologních a alogenních buněk, implementace 
Nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích 

Dotazy
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Současné možnosti genové terapie se zaměřením na hematologii
Lysák D.
Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň

Léky na bázi genová terapie patří mezi tzv. léčivé přípravky pro moderní terapii. Pokroky v buněčné 
biologii a genetickém inženýrství umožnily rozvoj genové terapie celé řady vrozených i získaných 
onemocnění, které byly dosud standardními postupy obtížně ovlivnitelné. 

Genová terapie pracuje jak s (hemopoetickými) kmenovými tak s post-mitotickými somatickými 
buňkami. Využívají se metody in vivo manipulace, kdy je vektor/gen aplikován přímo pacientovi 
a ex vivo metody, při kterých jsou manipulovány odebrané buňky pacienta, které se následně 
podávají zpět, zpravidla po imunomodulační přípravě.
Terapie je spojená s  teoretickými riziky zahrnujícími genotoxicitu, off-target toxicitu či imunitní 
odpověď na vektor. Nové metody jako využití self-limitujících vektorů nebo editování specifických 
sekvencí genomu umožňují snižovat vedlejší účinky při zachování efektivity genové exprese.

Onemocnění, která mohou být genovou terapií ovlivněna, je velké množství a zahrnují různé 
vrozené choroby jako primární imunodeficity, genetická krevní či metabolická onemocnění, ale také 
hematologické i solidní nádory. Uplatnění nachází i v prevenci a léčbě infekcí či imunopatologických 
stavů jako je reakce štěpu proti hostiteli.

Genová terapie je aktuálně předmětem několika stovek výzkumných projektů a klinických 
hodnocení. Řada přípravků genové terapie již byla schválena Evropskou lékovou agenturou a je 
dostupná pro klinické použití, jako například léky pro léčbu těžkého kombinovaného imunodeficitu, 
spinální muskulární atrofie, hemofilie či thalassémie. 

V oblasti onkologické hematologie nastává velký rozvoj léčby založené na geneticky modifikovaných 
T-lymfocytech s chimerickým antigenním receptorem (CART). Jde o anti-CD19 specifické lymfocyty 
určené k  léčbě pokročilých (relabujících a refrakterních) nádorů jako jsou akutní lymfoblastická 
leukémie a velkobuněčné nehodgkinovské lymfomy, u kterých nabízí vysoké procento odpovědí 
a prodloužení přežití v porovnání se standardní léčbou chemoterapií. 

Genová a buněčná terapie jsou velmi rychle se rozvíjející výzkumnou oblastí a také rychle rostoucím 
farmaceutickým trhem. Vývoj směřuje k  novým přípravkům kombinujícím klinickou efektivitu s 
dobrým bezpečnostním profilem. Náročný výzkum, rozsáhlé legislativní požadavky a nákladná 
klinická hodnocení se projevují vysokou cenou přípravků genové terapie, která bude ovlivňovat 
jejich dostupnost a zavádění do běžných klinických postupů.

Práce byla podpořena grantem MZ ČR - RVO (Fakultní nemocnice Plzeň - FNPl, 00669806).
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První zkušenosti s CAR-T terapií preparátem Kymriah
Pytlík R.1, 4, Viktorová D.1 , Rahmatová Š.1 , Gašová Z.2 , Otáhal P.3, Čemusová B.4, Vedrová J.4,  
Šálek C.4, Vydra J.4 
Oddělení buněčné terapie, Ústav hematologie a krevní tranfuze, Praha1

Aferetické oddělení, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha2

Imunoterapeutické oddělení, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha3

Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha4

Léčba T-lymfocyty s chimérickými antigenními receptory (CAR-T) se úspěšně zařadila mezi rutinní 
léčebné metody hematologických malignit. Chimérické receptory druhé a dalších generací 
umožnily obejít klasický systém antigenní prezentace pomocí T-buněčných receptorů v kontextu 
HLA molekul a navíc jejich kostimulační složka při styku s nádorovými buňkami aktivuje proliferaci 
a efektorové funkce CAR-T-lymfocytů. Léčba CAR-T lymfocyty je spojena s  unikátními toxicitami 
– syndromem z uvolnění cytokinů (CRS) a neurotoxicitou (ICANS), frekvence těchto toxicit se liší 
v závislosti na použitém přípravku a léčeném onemocnění. Vzhledem k tomu, že před infusí CAR-T 
probíhá lymfodepleční chemoterapie, jsou časté i cytopenie a infekce1.  

V  Evropské unii jsou v  současné době schválené dva preparáty (axi-cel a tisa-cel) pro léčbu 
relabovaných a refrakterních (R/R) agresívních B nehogdkinských lymfomů (B-NHL) po dvou a více 
předchozích liniích terapie. Preparát tisa-cel (Kymriah© Novartis) je navíc schválen pro léčbu R/R 
akutních lymfoblastových leukémií (ALL) u dětí a dospělých do 25 let. Třetí preparát (liso-cel) je 
v  obdobných indikacích schválen v  USA, čtvrtý preparát (brexu-cel) je schválen v  Evropě i  USA 
pro léčbu lymfomu z  buněk pláště. Recentně (18.8.2021 byl v  EU schválen i ide-cel pro léčbu 
mnohočetného myelomu. 

Registrace tisa-celu pro léčbu R/R agresívních B-NHL byla provedena na základě studie fáze II 
(JULIET), která léčila celkem 111 pacientů. U 52% bylo dosaženo léčebné odpovědi po třech měsících 
a 82% z těchto pacientů žilo bez progrese po 12 měsících od léčby. Těžký CRS byl pozorován u 22% 
pacientů a těžká neurotoxicita u 12%. Podkladem registrace pro léčbu ALL byla studie ELIANA, kde 
bylo léčeno 75 dětí a mladých dospělých. Dosaženo bylo 81% odpovědí ve 3 měsících, ale relapsy 
byly častější než u B-NHL, takže 12 měsíční přežití bez události (progrese, úmrtí nebo změna léčby) 
bylo 50%. I přes mladší věk nemocných byla u ALL pozorována větší toxicita než u B-NHL (těžký CRS 
u 46% nemocných). 

Na ÚHKT Praha bylo od roku 2019 do 31.7.2021 léčeno tisa-celem celkem 25 pacientů (23 
s  agresívními B-lymfomy, 2 s  akutní lymfoblastovou leukémií). Jedna pacientka (ALL) dostala 1. 
dávku v Univerzitní nemocnici Mnichov a druhou dávku po relapsu na ÚHKT. Další dva pacienti 
s  agresívními B-NHL dostali druhou dávku CAR-T lymfocytů rovněž pro relaps. Výsledky léčby 
odpovídají registračním i retrospektivním studiím s přípravkem tisa-cel, pozorovaná toxicita je spíše 
nižší, což je dáno i včasnou léčbou vznikajících komplikací. Pokud dojde k progresi onemocnění, 
je většinou velmi rychlá (do tří měsíců), i když jsme zaznamenali dvě progrese déle než rok po 
podání (1 ALL, 1 B-NHL). Na konferenci Bioimplantologie 2021 budou prezentovány aktualizované 
výsledky, včetně zkušeností s úhradou léčby pojišťovnami, se sběrem materiálu a s léčbou relapsů 
po CAR-T lymfocytech. 
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Synergický účinek polysacharidů a proteinů akcelerující hemostázu
Sedlář M.1, Vojtová L.1, Sopuch T.2, Dohnalová M.3, Suchý P.4

Vysoké učení technické v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Pokročilé biomateriály1

Holzbecher, spol. s r. o.,  barevna a bělidlo Zlíč2

Collado s.r.o., Brno3

Masarykova univerzita v Brně, Farmaceutická fakulta, Ústav farmakologie a toxikologie4

Každý lidský organismus má svůj vlastní hemostatický systém, který chrání před krvácením. 
Hemostáza (zástava krvácení) spočívá ve vzájemné souhře jak reakce cév v místě poranění 
(vazokonstrikce), tak i činnosti krevních destiček a samozřejmě procesu srážení krve. Aktivace 
koagulační kaskády při srážení krve může být akcelerována pomocí tzv. aktivních hemostatik. 

Chirurgická aktivní hemostatika se připravují ze vstřebatelných biomateriálů na bázi derivátů 
oxidované celulózy, kolagenu, želatiny, chitosanu, škrobu, trombinu, fibrinu atd. Důležitá je 
biokompatibilita, bezpečnost i případný antimikrobiální účinek. Většina hemostatik je ve formě 
prášku nebo houbovitých struktur. Výjimkou je oxidovaná celulóza, která je v textilní formě a dále 
i nové typy hemostatik ve formě nano/mikro vláken. Kolagen (zejména bovinní) se využívá zejména 
u tzv. tradičních kolagenových chirurgických hemostatik a nověji jako součást tzv. kombinovaných 
hemostatik s dalšími biologicky aktivními látkami. V obou případech se jedná o velmi drahé 
produkty, přičemž nabídka kombinovaných produktů je prozatím velmi omezená. 

Cílem projektu je využití nových ve světě dosud nevyužívaných odpadních, a přitom bezpečných 
zdrojů kolagenů z tuzemska v kombinaci s deriváty celulózy. Předpokládá se, že kombinace 
celulózových vláken s kolagenem umožní přípravu materiálů se zlepšenými vlastnostmi za 
příznivých výrobních nákladů. Předností jsou i antibakteriální vlastnosti, což umožní eliminovat ve 
výrobcích použití stříbra. Celulózová vlákna mohou pozitivně ovlivnit mechanické vlastnosti díky 
fyzikálním interakcím s kolagenem, udržet optimální vlhkost a prostředí v ráně (absorpce toxinů, 
regulace aktivit proteolytických enzymů atd.).

V práci byla testována pěnová hemostatika jak samotných různých druhů kolagenu, tak i celulóz 
včetně jejich vzájemných kombinací. Kromě stanovení fyzikálních vlastností (sorpční kapacity dle 
ISO normy, morfologie) a in vitro testování (čas srážení, test na srážení krve, přikládací metoda) byla 
testována i hemostáza in vivo na ledvinách laboratorních potkanů. Pro každý typ materiálu bylo 
použito 10 potkanů pro ověření reprodukovatelnosti výsledků.

Jednoznačným závěrem je excelentní synergická účinnost kombinovaných hemostatik z kolagenu 
a celulózy nejenom ve smyslu akcelerované hemostázy, ale i v minimálním množství spotřebovaného 
materiálu včetně vylepšení celkových mechanických vlastností finálního hemostatika jak v suchém, 
tak i vlhkém stavu oproti jednodruhovým materiálům.

Nová aktivní hemostatika budou mít perspektivu využití nejen v chirurgii, ale i v regenerativní 
medicíně a dermatologii. Díky přijatelné ceně pak i v traumatologii a vojenské medicíně včetně 
rozšíření i pro tzv. stagnující (obtížně hojitelné) rány.

Výsledky tohoto výzkumu byly získány v rámci projektu TAČR EPSILON č. TH04020540. Autoři děkují 
pracovišti VÚVeL Brno a firmě VA-BIOS, s.r.o., Brno za poskytnutí zvířecích krevních produktů pro 
měření hemostázy in vitro.
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Léčba GVHD mesenchymálními kmenovými buňkami a vliv kompozice 
léčivého přípravku na její následky
Hejretová L.
Fakultní nemocnice Plzeň

Reakce štěpu proti hostiteli (Graft versus Host Disease, GVHD) je jednou z hlavních příčin morbidity 
a mortality po alogenní transplantaci hematopoetických krvetvorných buněk (alo-HSCT). Závažné 
jsou zejména těžké formy GVHD nereagující na standardní imunosupresivní terapii kortikosteroidy. 
Jednou z možností léčby steroidně refrakterní GVHD je využití imunomodulačního potenciálu 
mesenchymálních kmenových buněk (MSC). Na našem pracovišti proběhla prospektivní 
nerandomizovaná studie (fáze II) aplikace MSC v této indikaci, která potvrdila v souladu s dosud 
publikovanými studiemi zmírnění klinických projevů GVHD u části nemocných.  Protokoly přípravy 
a aplikace přípravků z MSC se na různých pracovištích liší v mnoha parametrech – ve zdroji 
MSC, podané dávce, načasování podání či způsobem přípravy finálního produktu, které mohou 
potenciálně ovlivnit i účinnost přípravků a mohou vést k inkonzistentním výsledkům klinických 
studií. Odlišný efekt léčby lze očekávat i v závislosti na indikaci podání MSC – v léčbě akutní či 
chronické GVHD, ve druhé linii léčby u kortikorezistentní GVHD či při preventivní aplikaci. V rámci 
optimalizace našeho výrobního protokolu jsme provedli srovnání imunomodulačního potenciálu 
single-donor a poolovaných přípravků MSC, které jsme vytvořili smícháním materiálu od několika 
dárců. Přípravky jsme poté kokultivovali s nespecificky aktivovanými mononukleárními buňkami 
a sledovali jsme pokles metabolické aktivity pomocí Alamar Blue (fluorescence), buněčnou 
proliferaci CellCycle testem a pokles exprese aktivačního znaku CD25. Naším cílem bylo zhodnotit, 
zda efektivita léčby MSC závisí na heterogenitě dárců, a zda poolované přípravky nebudou v léčbě 
účinnější. Ve všech testech jsme však prokázali, že imunomodulační potenciál MSC nezávisí na 
dárci, a že poolování MSC nezvyšuje schopnost modulovat aktivitu imunokompetentních buněk. 
Náš protokol je tedy i nadále postaven na single-donor MSC.

Práce byla podpořena projektem institucionálního výzkumu MZČR – FNPl, 00669806 a grantem Nadace 
pro transplantaci kostní dřeně
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Přístroje z produkce Beckman Coulter pro analýzu kultivačních médií, 
velikosti, životnosti a fenotypu buněk
Máša M.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

Společnost Beckman Coulter vyvíjí a vyrábí více než 90. let analytické a preparativní přístroje pro 
diagnostické a vědecko-výzkumné použití. V současnosti jsou v nabídce nové generace přístrojů:

Vi-CELL BLU analyzátor koncentrace, životnosti a růstových křivek buněčných kultur.

Vi-CELL MetaFLEX analyzátor koncentrací matebolitů, plynů, iontů a pH v médiu buněčných kultur.

Multisizer analyzátor velikosti, počtu, koncentrace a velikostní distribuce buněk.

CytoFLEX průtokový cytometr pro analýzu apoptózy, buněčného cyklu a fenotypu buněk.

CytoFLEX SRT buněčný sorter.
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Využití 3D biotisku pro přípravu recelularizovaných implantabilních 
kardiovaskulárních záplat
Matějka R.1, Štěpanovská J.1, Hanzálek K.1, Lipenský J.2, Chlupáč J.3, Koňařík M.3, Pajorová J.4, 
Forostyak S.2, Kneppo P.1, Pirk J.3 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra biomedicínské 
techniky1

PrimeCell Advanced Therapy a.s.2

Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika transplantační chirurgie3

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Odd. biomateriálů a tkáňového inženýrství4

Recelularizace decelularizovaných tkání poskytuje velkou výhodu při přípravě experimentálních 
kardiovaskulárních náhrad. Buňky přítomné v decelularizované tkání podporují rychléjší vhojení, 
celkovou remodelaci a zároveň podporují endotelizaci vnitřní výstelky a tvorbu nové intimy. 
Ruční příprava však nezaručí homogenní přípravu povrchu na decelularizované tkání a nasazení 
buněk. Zvláště v případě buněk dochází ke tvorbě shluků, které je možné minimalizovat pouze 
extrémně vysokou násadou, což není celkově a aplikačně efektivní. Využití 3D biotisku napomáhá 
kontrolované přípravě vrstev a násadě buněk pro přípravu implantabilních kardiovaskulárních 
záplat. 

Jako substrát pro přípravu záplat byly použity decelularizované prasečí perikardy. Samotná 
decelularizace prasečí tkání probíhala ve speciálně vytvořeném systému. Pro uchycení v 3D 
biostiskárně byly vytvořeny speciální držáky. Tyto držáky jednak fixovaly tkáň pro jejích uchycení 
v 3D biotiskárně, zajištovaly její lehké předepnutí v rovině a zároveň tak zajišťovaly, aby nedocházelo 
k vysychání tkáně v průběhu tisku.  

Iniciální vrstva tisku zahrnovala přípravu tenké fibrinové sítě pro úpravu adheze na povrch. 
Následovala samotný tisk prasečích buněk - autologní kmenové buňky z tukové tkáně a alogenní 
kmenové buňky z pupečníků. 

Následně byly tyto připravené tkáně umístěny do speciálního bioreaktoru. V tomto reaktoru byla 
tkáň mechanicky namáhaná (tlak a natahování), což podpořilo prorostení tkáně novými buňkami 
a jejich maturaci směrem k hladkému svalu a tvorbu a remodelaci extracelulárních proteinu. 

Díky použití 3D tisku buněk bylo dosáhnuto homogenního iniciálního rozprostření buněk na 
decelularizovaných perikardech. Zároveň příprava fibrinové vrstvy napomohla rychlejší adhezi 
buněk. Vlivem dynamické stimulace došlo k rapidnímu zvýšení schopnosti prorůst připravenou 
tkáň buňkami. Takto připravené implantáty byly následně použity jako kardiovaskulární záplata, jež 
byly implantována do karotického povodí a. carotis u prasete domácího. 

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-02-00422 a projektu 
OP VVV reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244 financovaného z ERDF.
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Současné trendy v 3D biotisku
Eleder P.
CHROMSPEC spol. s.r.o.
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Akcelerovaná in vitro degradace kalcium fosfátových cementů
Vltavský M.1, Sedláček R.1, Suchý T.2, Bartoš M.3, Valová K.4, Lysáková K.4, Vojtová L.4

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze1 
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR, v.v.i, Praha2 
Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze3 
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, VUT v Brně4

Kalciumfosfátové cementy (CPC) jsou v  oblasti regenerace kostní tkáně předmětem zájmu již 
několik let. Přestože se CPC jeví jako velmi slibné pro výrobu resorbovatelných kostních implantátů 
s potenciálem použít je v rekonstrukční medicíně nebo ortopedii k hojení defektů kritické velikosti, 
v klinické praxi se používají pouze na nezatížené nebo mírně zatížené části. Jednou z jejich slabin 
majících za následek limitaci jejich použití jsou mechanické vlastnosti, nejen co se týče pevnosti, 
ale zejména pokud jde o pružnost, houževnatost a spolehlivost, a nízká biologická rozložitelnost. 
Ačkoliv existují publikace věnující se degradaci CPC in vivo i in vitro, její vliv na změnu mechanických 
vlastností scaffoldu bývá publikován zřídka. Pro správnou funkci implantátu je však nutné sledovat 
jejich vlastnosti nejen v suchém stavu, ale také v podmínkách, ve kterých budou následně 
implantovány v organismu. Cílem této práce byla studie vlivu složení a metod šlehání porézních 
kalciumfosfátových cementů pro náhrady kostní tkáně na jejich degradační chování a mechanické 
vlastnosti. Pro tyto účely bylo vybráno šest typů materiálů na bázi kalcium fosfátových cementů 
(CPC) lišících se buď složením (základní kostní cement (α-TCP + PLGA-PEG-PLGA) nebo s přidáním 
různých aditiv - polykaprolaktonových (PCL) vláken, derivovaného aminu či směs PCL vláken 
a derivovaného aminu) nebo způsobem šlehání (ručně nebo elektrickým šlehačem). Všechny typy 
materiálů byly podrobeny tlakové zkoušce jak v suchém (10 min), tak v hydratovaném stavu (2hod, 
4 hod a 8 hod). Vyhodnocovanými parametry mechanických vlastností byly elastický gradient, mez 
pevnosti v tlaku, absorbovaná energie a práce do destrukce. Tlaková zkouška byla navíc doplněna 
o testování hmotnostních úbytků včetně stanovení pH média a koncentrace volných vápenatých 
iontů Ca2+, dále o  počítačovou mikrotomografii a skenovací elektronovou mikroskopii. Využitím 
statistických metod byla analyzována statistická významnost zjištěných rozdílů v  mechanických 
a  strukturálních vlastnostech, jež byla hodnocena v rámci jednoho materiálu ve třech stavech, 
i mezi materiály navzájem v jednom stavu. Bylo zjištěno, že šlehání elektrickým šlehačem namísto 
ručního míchání má za následek vhodnější strukturální vlastnosti pro vrůst kostní tkáně, vyšší 
hmotnostní úbytek a mechanické vlastnosti odpovídající kostní tkání. Přidání aditiv nijak neovlivnilo 
mechanické vlastnosti ani způsob degradace. 

Tato studie byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví grantem č. NV18-05-00379  a SGS CTU, 
s grantem č. SGS19/155/OHK2/3T/12



Nanovlákenný kryt uvolňující složky destičkového lyzátu pro léčbu diabetické 
kožní rány: studie na potkanovi s diabetes mellitus typu II
Vištejnová L.1, Klein P.1, Jenčová V.3, Filová E.4, Blassová T.2

Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova1

Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova2

Katerdra chemie, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci3

Biomateriály a tkáňové inženýrství, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.4

Destičkový lyzát (DL) je řadu let zkoumán v regenerativní medicíně pro své stimulační účinky. Našel 
uplatnění v oblastech léčby defektů kostí, šlach, chrupavek, svalů či nehojících se ran. Podstatou 
jeho příznivého účinku je vysoký obsah mnoha růstových faktorů pozitivně regulujících buněčné 
procesy regenerace tkáně (např. PDGF, TGFβ, IGF, VEGF, bFGF). Kožní rána nehojící se vlivem diabetu 
mellitus typu II (DM II) je jedna z mnoha klinických komplikací, která stále nemá definovanou plně 
funkční léčbu, a je zde prostor pro aplikace nových léčebných postupů. Cílem projektu je vyvinout 
nanovlákenný kryt uvolňující složky DL a popsat jeho účinnost na hojení kožní rány na modelu 
potkana s DM II.      

Jako experimentální model byl zvolen potkan ZDF (Zucker Diabetic Fat), samec homofygot fa/fa. 
Do experimentu byla zařazena zvířata stáří > 5 měsíců a alespoň 3 měsíce na diabetogenní dietě 
s  prokazatelnými klinickými projevy DM II (nadváha, glykémie, šedý zákal oční čočky). Každému 
zvířeti byla v  celkové anestezii v  dorzální oblasti indukována jedna plno-profilová kožní rána 
o velikosti 1.5 x 2.8 cm2, která byla následně ošetřena testovanými kryty  či ponechána bez krytí. 
Jako sekundární krytí byl použit Cosmopor E®. Zvířata byla rozdělena do 3 skupin – skupina léčená 
nanovlákenným krytem z polyvinylalkoholu (PVA) obsahující DL, skupina léčená nanovlákenným 
krytem z PVA bez DL a skupina bez léčby. Každá skupina byla tvořena 16 jedinci – 2x 8 pro dva 
časové body analýzy tkání. Rány byly převazovány a fotodokumentovány 2x týdně. Po 14 a 28 dnech 
byl experiment ukončen a byly odebrány vzorky kůže pro histologické, real-time PCR a  western 
blot analýzy za účelem popsání mechanismu účinky DL na proces hojení. Příspěvek shrne aktuální 
výsledky fotodokumentace uzavírání rány a histologické analýzy. 

Práce je finančně podpořena Agenturou pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví, projekt 
číslo NV18-01-00332.
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Comparison of biological effects of inorganic fibers and nanoparticles in 
pulmonary cells A549
Bacova J.1, Hromadko L.2, Macak J.M.2, Rousar T.1

Department of Biological and Biochemical Sciences, Faculty of Chemical Technology, University of 
Pardubice, Pardubice, Czech Republic1 
Center of Materials and Nanotechnologies, Faculty of Chemical Technology, University2

Recently, the development and production of new materials of unique morphology, including 
fibers or nanofibers, have been increasing. Along with their use, the request on evaluation of their 
biological, or toxic effects is emerging. Respiratory tract is the most frequent localization of entering 
materials into the human body implying the importance to estimate potential pulmonary toxicity 
in newly synthesized materials.  

Our aim was to characterize the biological effects of two types of inorganic fibers produced by 
centrifugal spinning in human lung cell line. In addition, we aimed to compare their biological 
effects with commercial nanoparticles of same chemical composition. We used human lung 
carcinoma epithelial cells A549 which were exposed to SiO2/TiO2 fibers and nanoparticles at 
concentrations 0-100 μg.mL-1 for 24 and 48 h. Cell damage after treatment was assessed by a cell 
viability test and using the glutathione assay.  

The results showed that SiO2 fibers did not induce significant decrease in both cell viability 
and glutathione levels after treatment. After 48 h, only 100 μg.mL-1 SiO2 nanoparticles caused 
significant reduction of cell viability in comparison with untreated cells. On the other hand, TiO2 
fibers induced similar impairment of A549 cells in comparison with TiO2 nanoparticles after 24 and 
48 h. In general, we conclude that herein tested inorganic fibers do not possess larger toxicity risk 
in human pulmonary A549 cells in comparison to nanoparticles of the same chemical composition. 

This study was supported by OP RDE project with acronym NANOBIO, reg. n. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_04
8/0007421.
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Nanovlákenné materiály na bázi kyseliny hyaluronové stabilní ve vodném 
prostření: in vitro posouzení biologických vlastností
Bardoňová L.1, Skuhrovcová K.1,2, Kotzianová A.1, Bardoňová L.1,3, Židek O.1, Hermannová M.1, 
Vágnerová H.1, Dostálová K.1, Čápová A.1, Velebný V.1

Contipro a.s., Dolní Dobrouč, ČR1

Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, ČR2

Centrum nanotechnologií, Centrum energetických a environmentálních technologií, VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, Ostrava, ČR3

Úvod: Nanovlákenné materiály mají díky svým unikátním vlastnostem potenciál pro využití 
v  medicíně, jednou z velmi skloňovaných oblastí jsou topické aplikace, tj. léčba poranění kůže. 
Struktura nanovlákenných materiálů totiž připomíná vláknitou strukturu tvořenou přirozeně se 
vyskytujícím kolagenem běžně přítomným v extracelulární matrix (ECM). V ECM je také obsažena 
kyselina hyaluronová (HA), která navíc hraje důležitou roli v průběhu zánětlivé a granulační fáze 
hojení rány, proto se taktéž těší pozornosti výzkumu v oblasti krytů ran. HA je však velmi hydrofilní 
a nanovlákenné materiály z HA se ve vodě okamžitě rozpouští, což vylučuje využití v aplikacích, kdy 
je potřeba delší doba degradace (např. nosiče léčiv s postupným uvolňováním). Jednou z možností, 
jak překonat tento problém je HA kovalentně zesítit nebo hydrofobizovat modifikací polymerního 
řetězce. V této práci jsme se zabývali přípravou nanovlákenných vrstev z hydrofobizovaného 
derivátu HA – lauroyl hyaluronanu a fototvrditelného derivátu – furanyl hyaluronanu. U připravených 
nanovlákenných materiálů byla provedena základní biologická in vitro analýza.

Metody: Nanovlákenné materiály z derivátů kyseliny hyaluronové (lauroyl hyluronan – L-HA, furanyl 
hyaluronan – F-HA) byly připraveny pomocí elektrostatického zvlákňování na přístroji 4SPIN® LAB 
(Contipro). Materiály s obsahem furanyl hyaluronanu byly před dalšími experimenty zesítěny UV 
zářením po dobu 60 minut. Zachování nanovlákenné struktury bylo sledováno ve fosfátovém 
pufru. Byla vyhodnocena neenzymatická (octanový pufr pH 5,3 s přídavkem bovinního sérového 
albuminu) a enzymatická degradace nanovlákenných vrstev (stejné médium obohacené o bovinní 
testikulární hyaluronidázu). Viabilita 3T3 fibroblastů byla testována na extraktech z nanovlákenných 
vrstev. Pomocí scratch testu byl posouzen vliv extraktů na migraci HaCaT keratinocytů. Byla také 
sledována buněčná adheze NHDF buněk na nanovlákenných materiálech inkubovaných v částečně 
heparinizované krvi.

Výsledky: Průměr připravených vláken se pohyboval od přibližně 130 nm (F-HA) po 650 nm (L-HA), 
přičemž průměr kompozitních vláken odpovídal poměru mezi F-HA a L-HA. Nanovlákenná struktura 
byla zachována i po 72 hod v PBS u materiálů s poměrem derivátů F-HA:L-HA 1:1, či s většinovým 
zastoupením F-HA. Materiály z L-HA ztratily nanovlákennou strukturu již po 1 hod v PBS, nanovlákna 
se slila ve film s nepravidelně rozmístěnými póry. Nejrychleji podléhaly neenzymatické i enzymatické 
degradaci materiály z F-HA, rychlost degradace se postupně zpomalovala s klesajícím poměrem 
F-HA derivátu ve vzorku. Nejpomaleji degradovaly materiály z L-HA. Žádný z připravených materiálů 
nelze označit za cytotoxický. NHDF buňky adherovaly a  proliferovaly na kompozitním materiálu 
s většinovým zastoupením F-HA (75 hm.%), na ostatních materiálech byly buňky pouze zachyceny. 
Nebyl pozorován významný vliv extraktů na migraci keratinocytů.

Závěr: Pomocí elektrostatického zvlákňování byly připraveny nanovlákenné materiály z derivátů 
HA, mechanicky stabilní ve vodném prostředí. Materiály s alespoň polovičním zastoupením F-HA 
byly schopny udržet si nanovlákennou strukturu i po 72 hod, čímž byla zachována pórovitost 
potřebná např. pro výměnu plynů, odvod tekutin apod. Při styku s biomolekulami a enzymy 
materiály postupně degradovaly, uvolňujíce HA. Materiály nebyly cytotoxické, buňky na většině 
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nanovlákenných materiálů neadherovaly a také nebyla pozorována podpora (avšak ani inhibice) 
buněčné migrace. Nanovlákenné materiály z kombinace derivátů F-HA a L-HA jsou vhodné pro 
další modifikaci, např. inkorporací aktivních látek. Funkcionalizované materiály mají potenciál pro 
využití v medicíně (např. degradabilní nosiče léčiv, aktivní kryty).
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Sledování způsobu uvolňování antibiotika Vankomycinu z resorbovatelného 
fosfátového cementu určeného pro léčbu zánětlivých infekcí kostí
Brtníková J.1, Michlovská L.1, Lysáková K.1, Valová K.1, Klapková E.2, Ivanová A.3, Fialová T.4,  
Ballay R.5, Vojtová L.1

Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně1

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN v Motole2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů3

Ústav chemie a biochemie, Mendelova univerzita v Brně4

I. ortopedická klinika 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole5

Zánětlivé infekce (tj. osteomyelitis) způsobené gram-pozitivními bakteriemi, například 
Staphylococcus aureus (SA), jsou častou komplikací při hojení různých kostních defektů a zlomenin. 
Pro léčbu těchto infekcí se běžně používají antibiotika, která se aplikují jako součást tzv. kostních 
past, tj. kostních cementů.

U běžně používaných cementů na bázi neresorbovatelného polymethylmetakrylátu (PMMA) 
dochází po aplikaci do místa s poškozenou kostní tkání k vytvrzování pasty formou exotermní 
polymerační reakce. Tato reakce je však provázena uvolněním teploty kolem 100 °C, což může 
způsobit poškození až nekrózu okolní tkáně, ale také poškození samotného antibiotika, které je 
součástí pasty.

Účinnost antibiotik je definována nejen jejich antibakteriálními účinky, ale také způsobem 
a rychlostí jejich uvolňování v místě bakteriální infekce. Právě způsob a rychlost uvolňování jsou 
jedny ze stěžejních faktorů, které jsou důležité při výběru vhodného antibiotika pro konkrétní 
aplikaci.

Našim cílem tedy bylo vyvinout resorbovatelný kostní cement, který by byl obohacen vhodným 
antibiotikem a následně sledovat, jakým způsobem se bude antibiotikum z cementu uvolňovat 
včetně ověření jeho antibakteriálních vlastností. Pro tuto studii byl připraven injektovatelný kostní 
cement na bázi fosforečnanu vápenatého a termocitlivého kopolymeru s přídavkem antibiotika 
Vankomycinu, které je nejčastěji používaným antibiotikem pro léčbu zánětlivých kostních infekcí. 
Fosforečnan vápenatý byl zvolen z toho důvodu, že je plně resorbovatelný a ve formě apatitu se 
vyskytuje v kostech [1].

Kinetika uvolňování Vankomycinu byla sledována po dobu 168 hodin ve fyziologických 
podmínkách.  Pro stanovení množství uvolněného Vankomycinu byla použita vysokotlaká 
kapalinová chromatografie (HPLC). Tato citlivá instrumentální analytická metoda také umožňuje 
detekci případných degradačních produktů Vankomycinu, které tvoří jeho neaktivní část. Na 
základě výsledných analýz bylo zjištěno, že průběh uvolňování Vankomycinu odpovídá kinetice 
prvního řádu. Z pohledu množství uvolněného antibiotika, bylo zjištěno, že k uvolnění nejvyšší 
koncentrace Vankomycinu dochází v průběhu prvních 24 hodin. Výsledky antibakteriálních testů 
potvrdily baktericidní účinky Vankomycinu v kostním cementu, který vykazoval výrazné účinky 
vůči gram pozitivním bakteriím jako jsou Staphylococcus aureus (SA) a methicilin-rezistentní 
Staphylococcus aureus (tj. MRSA) již ve velice nízkých koncentracích. Tento materiál obohacený 
antibiotikem s řízeným uvolňováním má velký potenciál zejména při léčbě zánětlivých infekcí kostí 
v traumatologii a ortopedii.

Poděkováni: Tato práce byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu 
č. NV18-05-00379.
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Cytopathic effect of feline foamy virus in feline BMSCs
Exnerová A., Weissová E., Prát T., Dostálová K., Nešporová K.
Contipro a.s

Introduction: Mesenchymal stem cells (MSCs) are widely studied for their therapeutical properties 
and use in various fields of veterinary medicine. Such research usually starts with the isolation 
of MSCs from various tissues and their expansion to the required amount. In our laboratory, 
the expansion process of feline bone marrow-derived MSCs became complicated since the 
cells soon started changing their morphology and stopped proliferating. Based on the existing 
literature, these changes can be caused by feline foamy virus (FFV), which is highly prevalent in 
the feline population and it is apathogenic, however, cells infected by this virus become gigantic, 
multinucleated, and lose their viability1. The aim of our study was to evaluate the presence of FFV 
in feline MSCs isolated from bone marrow and adipose tissue.

Methods: MSCs were isolated from feline bone marrow (BMSCs) and adipose tissue (ASCs) and 
cultivated. Cells were regularly checked under the inversion microscope. BMSCs morphology was 
evaluated by DAPI and phalloidin-FITC staining. Next, MSCs isolated from both types of tissue 
obtained from the same donors were cultivated and compared. RNA was isolated from all cell 
samples and qPCR analysis of the presence of FFV was performed. Conditioned medium from 
morphologically altered cells was applied to primary human dermal fibroblasts (NHDF) and murine 
stable 3T3 cell line and their morphology was observed.

Results: BMSCs morphology corresponded with the description of the FFV cytopathic effect, ASCs 
were mostly unaltered. qPCR analysis showed that BMSCs were predominantly positive for FFV, 
ASCs were positive only in some cases in later passages. There were no signs of the cytopathic effect 
in NHDF and 3T3 cell cultures after cultivation in the conditioned medium. 

Conclusion: Bone marrow is a less suitable source of feline MSCs because of their higher sensitivity 
to the cytopathic effect of FFV. ASCs seem not to be affected by this virus in earlier passages, even 
when BMSCs derived from the same donor are FFV-positive. The cytopathic effect of FFV has not 
manifested in non-feline origin cell types.  In conclusion, it is necessary to be aware of this virus 
when working with feline MSCs and in the development of stem cell therapies for cats.

1. Ledesma-Feliciano, C. et al. Feline Foamy Virus Infection: Characterization of Experimental 
Infection and Prevalence of Natural Infection in Domestic Cats with and without Chronic Kidney 
Disease. Viruses 11, 662 (2019).
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3D tisk polymer kompozitních biomimetických kostních náhrad na bázi 
fosforečnanu vápenatého a bioresorbovatelného kopolymeru
Hlináková K.1, Lysáková K.1, Poláček P.?, Menčík P.2, Přikryl R.2, Pau Ginebra M.3, Vojtová L.1

Vysoké učení technické v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut1

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická2

Universitat Politècnica de Catalunya, Ústav materiálových věd a inženýrství, Barcelona, ES3

3D tisk se stává čím dál populárnější technologii v oblasti tkáňového inženýrství kostí. Vzhledem 
k  tomu, že tato technologie umožňuje přípravu kostních náhrad o přesně definované velikosti, 
architektuře, či porozitě, tak má velký potenciál zejména v  rekonstrukční medicíně při léčbě 
komplikovaných a rozsáhlých kostních defektů. V souvislosti s regenerací kostní tkáně jsou v dnešní 
době nejatraktivnější biomateriály na bázi fosforečnanu vápenatého a polymerního pojiva. Kostní 
náhrady z tohoto typu materiálu se běžně podrobují procesu slinování za vysokých teplot, což má 
za následek spálení polymerního pojiva. Výsledkem je keramická náhrada vykazující sice zajímavé 
osteoindukční vlastnosti, nicméně z  materiálového hlediska je velice křehká a  v  těle poměrně 
dlouho stabilní. Nedávné studie však prokázaly, že lze tyto náhrady připravit tzv. biomimetickou 
cestou. V tomto případě nehrozí spálení polymerního pojiva, ale naopak zůstane zainkorporované 
ve struktuře náhrady, což může zároveň významně podpořit mechanické vlastnosti výsledného 
implantátu. V  této souvislosti je důležité, aby použité polymerní pojivo bylo biokompatibilní a 
bioresorbovatelné, což podstatně limituje množství pojiv, která mohou být za tímto účelem použita. 
Cílem této práce je připravit pomoci 3D tiskové technologie CDHA kostní náhradu s využitím 
biokompatibilního a bioresorbovatelného kopolymeru jako pojiva. Důraz byl kladen zejména na 
studium mechanických vlastností, chemicko-fyzikální charakterizaci a následné porovnání s již 
dříve studovaným polymerním pojivem na bázi Pluronicu. Kromě toho  byly připravené náhrady 
podrobeny degradační studii, během které byl gravimetricky sledován úbytek hmotnosti náhrady, 
a to jak v  simulované tělní tekutině (Hankův roztok), tak v  roztoku se sníženým pH (pH = 2) 
imitujícím osteolytické prostředí kostní tkáně. Překvapivým zjištěním bylo, že vzorky obsahující 
kopolymer vykazovaly výrazně vyšší pevnost v tlaku oproti vzorkům obsahující jako pojivo Pluronic. 
Stejně tak zajímavé bylo zjištění, že použití kopolymeru výrazně napomáhá degradaci náhrady za 
fyziologických podmínek, zatímco vzorky s  obsahem Pluronicu zůstávaly po celou dobu studie 
poměrně stabilní. 

Poděkování: Projekt profiBONE (TO01000309) je spolufinancován se státní podporou Technologické 
agentury ČR v  rámci Programu KAPPA a fondů EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Poděkování 
rovněž patří Edgaru B. Montufarovi (CEITEC VUT).
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Enkapsulace fibroblastového růstového faktoru-2 FGF2-STAB® do liposomů
Kadlecová Z.1,2, Brtníková J.2, Vojtová L.2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů1

Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně2

Fibroblastový růstový faktor-2 (FGF2) má výborné prohojivé vlastnosti a své uplatnění nachází 
při regeneraci tvrdých i měkkých tkání, zejména pak při léčbě popálenin, chronických ran či 
vředů spojených s diabetem prvního a druhého typu. Běžné růstové faktory ve své „wild“ formě 
snadno podléhají hydrolytické degradaci a ztrácí tím svoji účinnost a aktivitu, která je in vitro 
běžně kolem 10 hodin. V našich experimentech byl použit hyperstabilizovaný FGF2-STAB®, jehož 
aktivita in vitro je mutacemi prodloužena až na 20 dní při 37 °C1. Přesto však i takto stabilizovaný 
protein může interagovat s polymerními matricemi, čímž dochází ke změně jeho aktivity v čase. 
Ke snižování aktivity dochází také in vitro v důsledku enzymatické degradace a difuze tkáněmi. Pro 
snížení interakce FGF2-STAB® s okolím a snížení rizika degradace, byla provedena enkapsulace do 
liposomů na bázi fosfatidylcholinu a cholesterolu technikou odpařování reverzní fáze. U liposomů 
byla stanovena velikost částic a jejich distribuce pomocí DLS, náboj pomocí zeta potenciálu, 
enkapsulační efektivita na UV-VIS spektrofotometru v přítomnosti Bradfordova činidla a morfologie 
částic pomocí STEM. Byly připraveny jak liposomy obsahující fosfátový pufr, tak liposomy s FGF2-
STAB®, byly také testovány různé poměry použitých lipidů a jejich celková množství ve vzorcích. 
Liposomy s  velikostí částic kolem 100  nm a účinně zaenkapsulovaným FGF2-STAB® mají značný 
potenciál v  systémech s  postupným uvolňováním léčiva, např. skafoldy pro regeneraci kostí či 
v hydrogelech pro vnitřní i topické hojení ran. 

Poděkování: Projekt profiBONE (TO01000309) je spolufinancován se státní podporou Technologické 
agentury ČR v rámci Programu KAPPA a fondů EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Poděkování patří 
i firmě Enantis, s r.o., která dodala FGF2-STAB® pro tento projekt.

https://www.enantis.com/wp-content/uploads/2019/11/FGF2STAB.pdf
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Vliv chronické expozice DDE na mitochondriální dýchání během diferenciace 
z mezenchymálních kmenových buněk do zralých adipocytů
Kladnická I., Čedíková M., Jedlička J., Kohoutová M., Müller L., Plavinová I., Kripnerová M., 
Bludovská M., Kuncová J., Müllerová D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny

Úvod: U lidí jsou organochlorované perzistentní organické polutanty (POPs) v epidemiologických 
studiích spojeny s vyšším rizikem diabetes mellitus II. typu. Tyto lipofilní znečišťující látky jsou 
uloženy především v tukové tkáni. Pro zkoumání vlivu POPs na metabolismus adipocytů jsme 
použili in vitro model adipocytů odvozených z mezenchymálních kmenových buněk.

Metody: Naším cílem bylo určit dopad metabolitu DDE na diferenciaci buněk a akumulaci 
lipidů. K adipogenní diferenciaci byly použity lidské mezenchymální kmenové buňky pocházející 
z  tuku (hADMSC) a kultivovány za standardních podmínek (37° C, atmosféra 5% CO2). Buňky 
byly diferencovány pomocí soupravy pro diferenciaci adipogeneze StemPro® na zralé adipocyty 
během 21 dnů. V průběhu diferenciace byla část buněk vystavena působení DDE přidaného do 
kultivačního média DMSO (dimethylsulfoxid). Konečná koncentrace DDE v médiu byla 1 μM a 10 
μM, což odpovídá naměřené koncentraci této znečišťující látky v lidském séru. Ve dnech 0, 4, 10 a 21 
diferenciace adipocytů jsme popsali proliferaci a životaschopnost adipocytů, provedli kvantifikaci 
akumulace lipidů ve zralých buňkách, provedli kvalitativní a kvantitativní analýzu mitochondrií, 
určili mitochondriální dýchání buněk pomocí rozlišení respirometrie a vyhodnotili potenciál 
mitochondriální membrány.

Výsledky: Pilotní výsledky naznačují rostoucí trend akumulace lipidů v buňkách pod vlivem DMSO 
a DDE. DDE je nejen pasivně uložen v tukové tkáni, ale vstupuje a narušuje metabolické funkce 
diferenciace adipocytů. Může tedy hrát důležitou roli ve vývoji obezity a jejích komplikací.

Závěr: Prostřednictvím diferenciace lidských kmenových buněk odvozených z tukových 
buněk StemPro® jsme připravili in vitro model adipocytů ke studiu vlivu organochlorovaných 
perzistentních organických polutantů na metabolický účinek inzulinu.

Klíčová slova: Adipogenní diferenciace, mezenchymální kmenové buňky, DDE

Financování: Výzkum související s tímto abstraktem byl financován z projektu č. CZ.02.1.01/0,0/0,0/17
_048/0007267 „Výzkum a vývoj inteligentních součástí pokročilých technologií pro metropolitní oblast 
Plzeň (InteCom)“, uděleno MŠMT ČR, financováno z ERDF CZ, projekt č. CZ.02.1.01/0,0/0,0/16_019/0000
787 „Boj proti infekčním chorobám“, udělené MŠMT ČR, financováno z EFRR, Fondu výzkumu Univerzity 
Karlovy (Progres Q39 )
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Analýza vlivu působení inhibitorů perineuronálních sítí na mechanické 
vlastnosti potkaních tkání
Kubášová K.1, Sedláček R.1, Chlup H.1, Machová Urdzíková L.2,3

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky1

Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v.v.i.2

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy3

Stovky tisíc lidí každoročně trpí traumatickým poraněním míchy, což představuje obrovskou zátěž 
nejen pro pacienty, ale i pro systém zdravotní péče. V současné době neexistuje vhodná regenerační 
léčba těchto traumatických poranění [1]. Přes některé úspěšné pokusy využívající kmenové buňky 
nebo biomateriály k funkční obnově poranění míchy v akutní fázi na zvířecích modelech, nebyla 
zjištěna žádná efektivní strategie pro fázi chronickou [2–6]. V tomto ohledu je právě zkoumáno 
použití inhibitorů perineuronálních sítí. Perineuronální sítě jsou struktury vyskytující se na povrchu 
neuronů, které se podílejí na kontrole neuroplasticity a také paměti.

Tato práce doplňuje základní výzkum o hodnocení biomechanických vlastností tkání potkanů, 
kterým byly tyto inhibitory perineuronálních sítí podávány. Byly provedeny celkem tři experimenty 
na třech typech tkání – tříbodový ohyb potkaních femurů a tahové zkoušky potkaních kůží a šlach. 
U  všech testovaných vzorků potkaních femurů byla stanovena ohybová pevnost jako hlavní 
parametr kosti, dále externí tuhost kosti a energie potřebná ke zlomení kosti (práce do destrukce). 
Pro testované vzorky potkaních kůží byly stanoveny moduly pružnosti ve dvou hodnotách poměrné 
deformace (tj. v 5 % a v 10 %). Z tahových zkoušek potkaních šlach byla stanovena maximální síla 
a pevnost v tahu (maximální napětí).

Tyto parametry byly poté dále statisticky vyhodnocovány a porovnávány s kontrolní skupinou. 
Cílem experimentů bylo hodnocení mechanických vlastností při těchto experimentech v závislosti 
na podávání inhibitorů perineuronálních sítí. Dále byla provedena analýza vlivu rehabilitace 
potkanů.

[1]     Sekhon, L.H. and M.G. Fehlings, Epidemiology, demographics, and pathophysiology of acute 
spinal cord injury. Spine (Phila Pa 1976), 2001. 26(24 Suppl): p. S2-12.

[2]     Amemori, T., et al., Co-transplantation of olfactory ensheathing glia and mesenchymal stromal 
cells does not have synergistic effects after spinal cord injury in the rat. Cytotherapy, 2010. 12(2): 
p. 212-25.

[3]     Arboleda, D., et al., Transplantation of predifferentiated adipose-derived stromal cells for the 
treatment of spinal cord injury. Cell Mol Neurobiol, 2011. 31(7): p. 1113-22.

[4]     Coutts, M. and H.S. Keirstead, Stem cells for the treatment of spinal cord injury. Exp Neurol, 
2008. 209(2): p. 368-77.

[5]     Urdzikova, L., et al., Transplantation of bone marrow stem cells as well as mobilization 
by granulocyte-colony stimulating factor promotes recovery after spinal cord injury in rats. 
J Neurotrauma, 2006. 23(9): p. 1379-91.

[6]     Urdzikova, L., et al., Flt3 ligand synergizes with granulocyte-colony-stimulating factor in bone 
marrow mobilization to improve functional outcome after spinal cord injury in the rat. Cytotherapy, 
2011. 13(9): p. 1090-104.
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Detection of nuclear condensation and fragmentation in intact cells using 
fluorescent probe Hoechst 33258
Majtnerová P., Čapek J., Petira F., Handl J., Roušar T.
University of Pardubice, Faculty of chemical-technology Department of Biological and Biochemical 
Sciences

Nuclear condensation and fragmentation can be typical markers of cell death. These days, Hoechst 
probes are used for detection of nuclear condensation and fragmentation in flow cytometry and 
fluorescence microscopy. The aim of present study was to develop another method for detection of 
nuclear condensation and fragmentation, specifically new spectrofluorometric assay for detection 
of these nuclear changes in intact cells.

For this purpose, we cultured HepG2 and HK‑2 cells in 96-well plates which were treated with 
potent apoptotic inducers (i.e. cisplatin, staurosporine, camptothecin) and TiO2 P25 nanoparticles 
for 6, 24 and 48 h. Then, the cells were incubated with Hoechst 33258 (2 µg/mL) and the increase 
of fluorescence after binding of the dye to DNA was measured. Finally, we compared the outcomes 
of the spectrofluorometric assay with other methods detecting cell impairment and apoptosis 
(i.e. WST-1 and glutathione tests, TUNEL and caspase activity). We found that the developed assay 
provides results of same sensitivity as TUNEL assay but the advantages of the spectrofluorometric 
assay are fast processing, low-cost and high throughput.
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Porovnání kolagen/celulózových pěn a injektovatelných hydrogelů 
s přídavkem antimikrobiálních enzybiotik vhodných pro kryty a výplně ran
Michlovská L.1, Kacvinská K.1, Kobzová Š.2, Lipový B.1,3, Raška F.3, Janda L.2, Vojtová L.1

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Pokročilé biomateriály1

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.2

Klinika popálenin a plastické chirurgie Lékařské fakulty, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice 
Brno3

Na našem pracovišti jsme vyvinuli resorbovatelné biopolymerní pěny a tuhé hydrogely 
s přídavkem enzybiotika vhodné pro léčbu infikovaných ran. Cílem této práce je porovnání in-vitro 
antibakteriálních účinků obou typů materiálů o různém složení s přídavkem enzybiotika vhodného 
především proti bakteriím Staphylococcus aureus. Oba tyto typy biopolymerů byly také testovány 
in-vivo na prasečím modelu. Byly připravené síťované a nesíťované pěny a injektovatelné hydrogely 
na bázi derivátu celulózy s kolagenem (C/kol) s přídavkem různých koncentrací enzybiotik. 
Pěny ve formě disku i hydrogely ve formě „kapky“ byly naneseny na krevní agar s bakteriální 
kulturou S. Aureus a inkubovány při 37 °C 24 h. Z výsledků vyplývá, že samotné hydrogely nejsou 
antibakteriální, nicméně po přídavku enzybiotika i nižší koncentrace byla dostatečně účinná u všech 
testovacích hydrogelů. U pěn s enzybiotiky vykazovaly lepší výsledky nesíťované vzorky, které byly 
účinné od nízkých koncentrací. V obou případech můžeme říct, že přídavek enzybiotik pozitivně 
ovlivnil antibakteriální účinky vzorků. Nesíťované pěny jsou oproti síťovaným pěnám ekonomicky 
méně náročné, ale rychle se rozpadaly a jsou proto použitelné pro krátkodobější účinek. Hydrogely 
mají tu výhodu, že se dají snadno aplikovat injekční stříkačkou i do hlubokého komplikovaného 
a nepravidelného defektu. Vzhledem k tomu, že u hydrogelů není potřeba finančně náročná 
lyofilizace jako u pěn a lze je snadno připravit jsou hydrogely značně finančně výhodnější.

Poděkování: Tato práce byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu 
č. NV19-05-00214.
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Protective Role of Hyaluronic Acid in hMSC Cryopreservation
Prát T., Nešporová K., Velebný V.
Contipro a.s.

Introduction:  Cryopreservation is a common method for long-term biological material storage 
for later research or clinical use. The major limitation of this method is cytosol water content - 
the transition of water between liquid phase and solid ice has harmful consequences for cell 
survival. Therefore, the application of cryoprotective agents (CPA) that decrease cell damage, 
influence cell membrane integrity, and maintain a balance between intra- and extracellular space 
is indispensable. The most widespread CPA dimethyl sulfoxide (DMSO), has a narrow threshold 
between cytoprotective-to-cytotoxic effect and there are several concerns about its influence on cell 
expression, epigenetics, etc. human Mesenchymal Stem Cells (hMSC) have unique characters like 
high proliferation activity and pluripotency to different cell lineages, none of them can be affected 
by cryopreservation. The aim is to find a balance between cryoprotection and simultaneously 
mitigate DMSO toxicity via its substitution by a “hMSC-friendly” substance. Accordingly, we 
employed the hyaluronic acid (HA), the cytoprotective component of the extracellular hMSC niche, 
that could provide properties beneficial during stem cell cryopreservation.

Methods:  The subtype of hMSC – Adipose-tissue Derived Stem Cells (hADSC) were cryopreserved 
with pharma-grade high molecular weight HA (HMW-HA) (Contipro a.s.) supplemented 
cryomedium in – 80°C freezer. After storage, cryovials were rapidly thawed in a 37° C water bath 
and subsequently cultivated for 2 weeks to characterize the cell count, viability, and surface marker 
phenotype (CD73, CD90, and CD49f) by cell counter and flow cytometry.

Results: Six different combinations of cryoprotective media were compared with the golden 
standard for hMSCs cryopreservation, 10 % of DMSO supplemented cryomedium. Decreased DMSO 
concentration had a consequence of affected survival of hADSCs compared to standard conditions. 
Enrichment of DMSO-reduced cryomedium with HMW-HA led to a rescue effect in cell survival and 
proliferation. We accessed the stemness of hADSCs via surface stem cell phenotype markers prior 
to and after cryopreservation. We observed a significant increase of stemness marker CD49f on 
hADSCs co-cryopreserved with HA in comparison to its controls, while expression of other stem cell 
markers was only slightly modulated.

Conclusion: HA facilitates a substantial decrease of potential harmful DMSO in cryopreservation 
medium to minimal content. Thus, we conclude that HA of biotechnology origin represents an 
effective animal component-free hMSC cryoprotective compound. This will be convenient namely 
for clinical use in human medicine.

Supported by the European Regional Development Fund - Project INBIO (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_02
6/0008451).
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Biocompatibility and physicochemical properties of MXenes: newly emerging 
2D nanomaterials for biosensorics
Sedlář A.1, Olshtrem A.2, Lyutakov O.2, Trávníčková M.1, Švorčík V.2, Bačáková L.1

Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology of the Czech Academy of 
Sciences, Prague, Czech Republic1

Department of Solid State Engineering, University of Chemistry and Technology, Prague, Czech 
Republic2

MXenes are one of the group of newly discovered nanomaterials with 2D-structure. They are 
transition metal carbides/nitrides with the general formula Mn+1XnTx, where M represents the 
transition metal (e. g. Ti, Mo or Cr), X represents carbon and/or nitrogen and Tx denotes the 
surface termination (e.g. –F, -OH or =O). Due to their interesting electrical, mechanical and optical 
properties (e. g. thermal and mechanical stability, high electrical conductivity, easy surface 
functionalization, strong fluorescence efficiency), MXenes are perspective nanomaterials in 
a variety of appliactions, e. g. catalysts for hydrogen production, adsorbents of heavy metals from 
environment or electrochemical and optical sensors [1]. This new nanomaterial is also suitable for 
medical applications as a biosensor detecting neural cell activity, cancer biomarkers or molecules 
of DNA [2].

In our study, we prepared Mxenes Ti3C2Tx by MILD etching method. Material was characterized by 
TEM, HRTEM, XRD and DLS. To assess the biocompatibility of the material, adipose tissue-derived 
mesenchymal stem cells (ADSCs) were cultivated on MXenes for 7 days. The material proved to 
be suitable for cell adhesion and growth. In further experiments, we plan to use MXenes as 
electrochemical and optical sensors for detection of cell behaviour and for monitoring of specific 
biomarkers of cell growth and differentiation.

This work was supported by the Czech Science Foundation (GACR, grant No. 21-06065S).

[1] Pei Y., Zhang X. et al. (2021), ACS Nano, 15(3), 3996-4017.

[2] Bingzhe X., Chunyi Z. et al. (2020), J. Phys. Mater. 3, 031001.
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Advantages of nanofibrous membrane as a substrate for cultivation and 
transplantation of retinal pigment epithelial cells
Studenovská H., Nováčková J., Machová L., Janoušková O., Rais D., Proks V.
Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the CR

The transplantation of retinal pigment epithelial (RPE) cells via nanofibrous membrane could be 
a promising therapeutic option for the treatment of an age-related macular degeneration or other 
degenerative retinal disorders. In this work, we compare two conventional culturing membranes 
for retinal tissue engineering made either from polyethylene terephthalate (PET, track-etched, 
thickness 10 µm, pore density 1×108 cm-2) or polyimide (PI, track-etched, thickness 7 µm, pore 
density 2,2×107 cm-2) with cell membrane based on 400-nm-thick poly(L-lactide-DL-lactide) 
fibres (thickness 4 µm, porosity 80%). Nanofibrous membranes were prepared by electrospinning 
that easily allowed an embedding of a supporting frame. Such a frame enables not only handling 
without irreversible folding of carrier and keeping a side-orientation of the sample while seeded 
with cells, but also to regain membrane’s flat shape when inserted into the subretinal space during 
surgery. ARPE-19 cells were seeded onto PET, PI and nanofibrous membranes. Viability of ARPE-19 
cells was monitored in different stages of sample preparation. After cutting of samples from inserts 
by punch there was no significant difference in viability of ARPE-19 cells in all membranes. To keep 
sterility of samples, a femtosecond laser to cut the samples was applied. PET and PI membranes 
were impossible to cut by laser. In nanofibrous membranes viability of cells after laser cutting 
was similar to those after using a punch. Thus, a femtosecond laser proved as a powerful tool in 
preparation of samples for retinal tissue engineering in sterile conditions. Viability of ARPE-19 cells 
in nanofibrous membranes were tested also after loading to the surgical injector with a flat loading 
tube. Loss of cells during loading is as low as 15%. The presented ultrathin, highly porous, and 
surgically convenient cell carriers have key characteristics in order to improve the integration and 
the functionality of transplanted RPE cells.

Acknowledgement: The authors would like to thank the Technology Agency of the Czech Republic 
(KAPPA Programme, Project Number TO01000107 and TO01000099) for providing financial support.
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Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární 
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Řada současných zákroků cévní chirurgie jako je paliativní léčba vrozených srdečních vad, 
bandážování aneurysmat, arterializovaných žilních štěpů či prevence tzv. „endoleak“ je založena na 
mechanické interakci tepenné stěny a vnější výztuže. Typickým příkladem je použití bandáže plícnice 
pro léčbu komplexních vrozených vad u dětí (Harada 2014; Daley 2017; Buratto 2018). Bandážování 
plícnice je paliativní postup, který snižuje nadměrnou krevní cirkulaci u dětí, které trpí určitými 
vrozenými srdečními vadami, a tvoří první fázi intervence před úplným odstraněním srdeční vady. 
Princip spočívá v aplikaci bandáže kolem plicní arterie, která sníží průtok krve a současně poskytuje 
ochranu před ireverzibilní hypertenzí. Po uplynutí 4 - 10 měsíců, kdy již dětský pacient bandáž 
nepotřebuje, je nutno tuto bandáž odstranit reoperací nebo rozevřít pomocí katetru, což s sebou 
přináší další rizika pro pacienta. Cílem našeho projektu je navrhnout resorbovatelnou bandáž na 
bázi biokompatibilních polymerních nanovláken a matric, resp. degradabilních kompozitních 
materiálů s potřebnou dobou degradace a stálými dlouhodobými mechanickými vlastnostmi. 
V příspěvku jsou diskutovány prvotní fáze vývoje kompozitního materiálu tvořeného nanovlákny 
kopolymerů poly-L-laktátu a polykaprolaktonu kombinovaného s kolagenovou (typ I) matricí ve 
formě resorbovatelné arteriální bandáže. Kompozitní bandáže byly implantovány do peritonea 
pokusných zvířat (dospělý potkan Wistar, povolení etické komise ID MŠMT-19760-2020-3). Po 
čtyřech týdnech byly na explantovaných vzorcích stanoveny strukturní, degradační a mechanické 
vlastnosti.

Harada, Y. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2014, 62(6), 334-341, doi: 10.1007/s11748-013-0347-9.

Buratto, E et al. Ann Thorac Surg. 2018,106, 138–44, doi:10.1016/j.athoracsur.2018.02.086.

Daley, M et al. Eur J Cardio-Thorac Surg. 2017, 51, 735–739, doi:10.1093/ejcts/ezw409.
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Bioprinting is a modern tool suitable for creating cell scaffolds and tissue or organ carriers from 
polymers that mimic tissue properties and create a natural environment for cell development. 
A wide range of polymers, both natural and synthetic, are used, including extracellular matrix 
and collagen-based polymers. Bioprinting technologies, based on syringe deposition or laser 
technologies, are optimal tools for creating precise constructs precisely from the combination of 
collagen hydrogel and cells. 

Because of good biocompatibility and low immunogenicity, collagen is successfully used in clinical 
practice. However, low immunogenicity can be obtained only by using high purity collagen solutions 
when the protein is derived from collagen-containing tissues. The main weaknesses of this material 
are its low mechanical properties, difficult sterilization (e.g., heat sensitivity, degradation), and the 
commonly occurring shrinkage (contraction) of collagen scaffolds in response to cellular activity.

Many original studies and reviews further report that hydrogels with high collagen concentration 
could restrict cell proliferation. Therefore, it is recommended to use hydrogels with low 
concentrations but high viscosity to maintain the shape of the 3D constructs. However, only very 
few studies are available on the viability and proliferation of mammalian cells in dense collagen 
hydrogels. Still, there is often mentioned the collapse of cells in such gels during cultivation. 
Although, some studies debunked those concerns. In one study, it was found that fibroblasts 
cultivated in high-density collagen gels (40 mg/mL) reach high viability over seven days of 
cultivation [62]. According to the conclusions of our study, the proliferation and viability of cells in 
high-density hydrogels depend on the composition of bioink.

We have developed a collagen bioink that can be used to 3D print structures up to 10 mm high, 
with cell viability above 90 %. The bioink is composed only of high-concentrated collagen hydrogel 
(> 20 mg/mL), 10x concentrated DMEM culture medium, differentiation culture medium towards 
smooth muscle cells, water and sodium hydroxide to balance pH of final composition. Adipose 
tissue derived mesenchymal stem cells are incorporated in the hydrogel with density 5-15 mil./
mL. Nourishment and growth of cells in the gel is promoted by dynamic cultivation, when pressure 
strain is applied up to 25 kPa. 

Our study has shown that it is possible to use pure collagen bioink without additional additives 
supporting hydrogel stiffness to bioprint relatively strong 3D structures. However, the successful 
printing of such structures requires a high concentration of collagen in the hydrogel, low 
temperature of bioink components, and an optimal bioink composition for cell growth and 
proliferation. Bioprinting using collagen bioinks has great potential to create an imitation of tissues 
and manufacture artificial organs in regenerative medicine.
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Nanovlákenné nosiče s fibrinovým potahem uvolňující složky lyzátu 
trombocytů pro podporu hojení diabetických ran
Táborská J., Riedel T., Stiborová L., Filová E., Blanquer A., Jenčová V., Brynda E.
Ústav makromolekulární chemie, CAS; Fyziologický ústav CAS; Katedra netkaných textilií 
a nanovlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci

Po poškození tkáně a vzniku rány je zásadní toto místo co možná nejrychleji zahojit. Proces hojení 
probíhá v několika na sebe navazujících či přecházejících se krocích. Prvním krokem je zástava 
krvácení (hemostáza) pomocí tvorby krevní sraženiny složené z aktivovaných krevních destiček 
(trombocytů), fibrinové sítě a zachycených červených a bílých krvinek. Při tvorbě krevní staženiny 
dochází současně k uvolňování obsahu aktivovaných destiček. Ty obsahují širokou škálu růstových 
faktorů a cytokinů, které jsou akumulovány ve fibrinové síti a mají důležitou roli pro následné hojení. 
Narušení tohoto procesu může vést ke vzniku chronických ran jako je např. syndrom diabetické 
nohy.

Cílem této práce je příprava krytu pro diabetické rány, který by podpořil hojení těchto chronických ran. 
Navrhovaný kryt by měl spojovat dvě funkce. První je ochrana místa poškození před infekcí, kterou 
by měl zajistit nanovlákenný nosič z blendu PLC/PLCL. Druhou funkcí je stimulace hojení v místě 
rány zejména podporou neovaskularizace. Podpory hojení by mělo být dosaženo uvolňováním 
obsahu potahu nanovláken. Potah nanovláken je inspirován právě procesem hemostázy, kdy 
jednotlivá PLC/PLCL nanovlákna jsou obalená fibrinovým potahem s lyzátem krevních destiček. 
Uvolňování růstových faktorů jako jsou vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), fibroblastový 
růstový faktor (FGF) či jiných, přirozeně se vyskytujících molekul v destičkovém lyzátu, by mohlo 
mít pozitivní vliv na pomalé hojení diabetických ran.

Výsledky naznačují, že potah PLC/PLCL nanovláken připravený s fibrinovým potahem a 20 % 
lyzátem krevních destiček má pozitivní vliv na růst lidských vaskulárních endoteliálních buněk 
HSVECs. Výsledky také ukazují, že fibrinová síť dokáže navázat a prodloužit dobu uvolňování 
růstových faktorů FGF a VEGF. Naměřena data nastiňují možné využití nanovlákenných PLC/PLCL 
nosičů s fibrinovým potahem pro podporu hojení chronických ran.
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Antimikrobiální biokompatibilní hydrogely z přírodních biopolymerů pro 
ošetření ran
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Hydrogelové obvazy jsou typem pokročilého materiálu, který splňuje vlastnosti ideálního moderního 
obvazu na rány. Hlavním omezením syntetických hydrogelových obvazů je pouze fyzická funkce – 
odvod tepla, přenos kyslíku a zvlhčení rány. Nevýhodou běžně používaných hydrogelových krytů je 
snadný výskyt infekce, která brání bezproblémovému a rychlému fázovému postupu v hojení ran. 
Tyto materiály nejsou dostatečně odolné vůči různým potenciálně patogenním mikroorganismům. 
Nové trendy směřují k přírodním polymerním materiálům, které mají antimikrobiální vlastnosti, 
jsou obnovitelné, levné, snadno zpracovatelné a biologicky aktivní při hojení ran. Tyto vlastnosti 
splňují polymerní směsi polysacharidů z přírodní pryskyřice a chitosanu, které byly připraveny 
a in vitro testovány. Antimikrobiální testování prokázalo synergický antimikrobiální účinek 
obou polysacharidů na specifické kmeny bakterií (Staphylococcus aureus, Candida albicans 
a Pseudomonas aeruginosa). Byl také studován účinek složení na fyzikální vlastnosti, jako je sorpce 
tekutin imitujících fyziologické podmínky, pH, mechanismus difúze a hydrolytická stabilita. Byly 
provedeny in vitro testy cytotoxicity pomocí neadherentních myších B-lymfocytů i adherentních 
fibroblastů na hydrogelových filmech i extraktech. Byla prokázána vynikající biokompatibilita 
i účinné antimikrobiální vlastnosti připravených přírodních hydrogelů s potenciálním uplatněním 
při hojení infikovaných ran. 

Poděkování: Tato práce byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu č. 
NU20-05-00166. Všechna práva vyhrazena. Regulace alternativního sestřihu u MBNL1 genu, mediovaná 
antisense oligonukleotidy v modelu akutní monocytární leukémie 
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1. Úvod

Antisense oligonukleotidy (AON) jsou jednovláknová deoxyribonukleotidová analoga, hybridizující 
s komplementární mRNA. AON jsou v současné době aktivně testovány pro svůj potenciál vysoce 
selektivní terapeutické strategie a to zejména z důvodu schopnosti indukce knockdown genu, 
obnovy čtecího rámce transkripce nebo změny místa sestřihu.

Naším cílem bylo použít specifický AON pro down-regulaci exprese sestřihové izoformy MBNL1 
exon7 v buněčné linii THP-1 odvozené od pacienta s akutní monocytární leukémií. MBNL1 je známý 
jako regulátor alternativního sestřihu u více genů, včetně těch, které se podílejí na myeloidních 
a lymfoidních leukemických (MLL) přestavbách, jako je DOT1L a SETD1A. Ztráta proteinu MBNL1, 
který je nadměrně exprimován v MLL, vede k významnému snížení proliferace leukemických buněk 
in vitro a in vivo.

2. Metoda

V prvním kroku byla provedena optimalizace transfekce pomocí Cy3-značeného AON scramble 
– náhodná sekvence (koncentrace 10 nM až 500 nM) v kombinaci s transfekčním činidlem 
kationtovým polymerním polyethyleniminem (PEI, koncentrace 0,6 ul-1,5 ul) na 96-ti jamkové 
destičce s 15 000 buňkami na jamku. Experiment byl dokumentovám za účelem stanovení účinnosti 
transfekce po dobu 72 hodin pomocí přístroje IncuCyte SX3. Následné experimenty byly prováděny 
specifickým AON MBNL1ex7 za použití optimálních podmínek transfekce. Relativní změny v expresi 
byly hodnoceny pomocí genově specifické kvantitativní PCR v reálném čase.

3. Výsledky

Jako optimální parametry pro transfekci značeného AON scramble byly stanoveny koncentrace 
AON 300 nM a PEI 1mg/ml, stejné podmínky byly použity pro transfekci se specifickými AONy pro 
exon7. Transfekované buňky byly inkubovány po dobu 72 hodin, se sběrem vzorků po 4, 8, 22, 48 
a 72 hodinách. Byly pozorovány změny exprese jak pro MBNL1, tak pro MBNL1ex7, s nejvyšším 
poklesem exprese MBNL1ex7 72 hodin po transfekci (2,9násobný pokles).

4. Závěr

Došlo k optimalizaci transfekčního systému AON a down-regulovaci exprese MBNL1 ex7 pomocí 
sekvenčně specifického AON. Další plány projektu jsou zaměřeny na sestřihové události genu 
MBNL1 se záměrem stanovit, zda má dosažená downregulace funkční účinek na sestřih cílového 
genu.

5. Financování 

Experimenty byly financovány z grantu SVV–2020-2022 No. 260 540 a projektu no.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787 z EFRR.



68

BIOIMPLANTOLOGIE 2021 POSTEROVÁ SEKCE
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Cílem práce bylo experimentálně ověřit možnosti technického vylepšení 3D biotisku, využívajícího 
prostorového tisku pro tvorbu trojrozměrných objektů při vytváření umělých tkáňových náhrad 
a při optimalizaci procesu dávkování buněčné suspenze, tedy tkáním podobného materiálu 
nazývaného bioinkoust. Jelikož tvorba kvalitního bioinkoustu je poměrně složitá a nákladná 
záležitost, má racionalizace jeho využití a dávkování v procesu biotisku zásadní význam. Kromě 
hlediska hospodárnosti, má správné dávkování bioinkoustu značný význam i z hlediska zajištění 
úspěšné proliferace dávkované buněčné kultury a homogenity jejího rozprostření ve tkáních 
příjemce, v případě tohoto experimentu v substrátu tvořeném kolagenovými nanovlákny. 

V současné době nejběžněji používaná metoda biotisku, založená na vytlačování bioinkoustu 
pomocí pneumatického tlaku z dávkovače (dispenzoru) biotiskárny na plošný substrát se potýká 
s některými nedořešenými technickými možnostmi, jako je nastavení optimálního tlaku při 
pneumatickém vytlačování bioinkoustu z dispenzoru. Optimální tlak na bioinkoust během tisku 
není dán jen jeho viskozitou a dalšími parametry použitého materiálu, ale i vlastnostmi dávkovače 
tiskárny. 

Tato práce se snažila dokázat, že z hlediska výsledné objemové přesnosti tisknutého bioinkoustu 
se nejoptimálnější variantou dávkování bioinkoustu jeví exaktní dávkování metodou šroubového 
pohybu lineárně krokového přídavného motoru dispenzoru, zajišťujícího přesné lineární vedení 
pístní tyče dispenzní injekční stříkačky.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV-19-02-00068 a projektu 
DELTA 2 Technologické agentury České republiky reg. č. TM01000046






