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Konferenční materiály
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Konferenční technika
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Prezentace,
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Flash disku.

Posterová sekce

Panely s e-postery budou umístěny v prostorách doprovodné výstavy.
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Optimalizace metodiky pro sledování řízeného uvolňování antibiotik
z kostního cementu
Brtníková J.1, Ivanová A.2, Michlovská L.1, Lysáková K.1, Valová K.1, Klapková E.3, Ballay R.4, Vojtová L.1
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů Brno2
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN v Motole3
I. ortopedická klinika 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole4
Vznik zánětlivé infekce (tzv. osteomyelitidy) způsobené gram-pozitivními bakteriemi, například
Staphylococcus aureus (SA), patří mezi největší komplikace spojené s reoperacemi endoprotéz, léčbou
zlomenin a různých kostních defektů během procesu hojení. Pro její léčbu se používají antibiotika, která
jsou aplikována jako součást tzv. kostních cementů. Při výběru vhodného antibiotika pro konkrétní
aplikaci jsou rozhodujícími faktory nejen jeho antibakteriální účinky, ale také kinetika uvolňování
daného antibiotika z použitého typu kostního cementu v místě bakteriální infekce. U dnes běžně
používaných kostních cementů však nelze vzhledem k jejich materiálovému složení zajistit postupné
uvolňování daného antibiotického preparátu. Vývoj vhodného resorbovatelného osteoinduktivního
kostního cementu s obsahem účinného antibiotika s řízeným uvolňováním má tedy vysokou prioritu.
Tato práce byla zaměřena na studium vlivu různých parametrů na způsob a rychlost uvolňování
antibiotika vankomycinu inkorporovaného do nově vyvinutého resorbovatelného kostního cementu
na bázi fosforečnanu vápenatého a termocitlivého kopolymeru. Jako první parametr byl sledován vliv
přípravy kostních cementů ovlivňující jejich morfologii a porozitu a následně i uvolňování antibiotika.
Na základě rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) bylo zjištěno, že kostní cementy připravené
elektrickým šleháním při 2 různých rychlostech měly vyšší množství větších pórů oproti vzorkům
připraveným pouze ručním mícháním. Následně byla u všech těchto kostních cementů sledována
kinetika uvolňování vankomycinu ve fyziologických podmínkách při teplotě 37 °C po dobu 20 dní.
Množství uvolněného vankomycinu bylo stanoveno UV-VIS metodou, která byla pro tyto účely
optimalizována a následně porovnána s kapalinovou chromatografií (HPLC). Na základě výsledků
měření bylo zjištěno, že způsob přípravy nijak výrazně neovlivnil kinetiku ani množství uvolněného
antibiotika, které bylo u všech testovaných vzorků v rozsahu 75–80 % v průběhu prvních 7 dní. Dále
bylo ověřeno, zda budou mít na uvolňování vankomycinu vliv statické vs. dynamické podmínky
měření a bylo zjištěno, že ani různé podmínky měření nijak výrazně neovlivňují průběh uvolňování.
Nicméně kinetika uvolňování byla výrazně ovlivněna množstvím použitého kostního cementu stejně
jako změnou koncentrace vankomycinu. Nejvyšší množství uvolněného antibiotika (90 %) bylo
sledováno při použití 1 % koncentrace vankomycinu. Při použití 0,5 % koncentrace bylo množství
uvolněného vankomycinu pouze 50 % a to z důvodu nepřesnosti měření vzhledem k dosažení spodní
hranice detekce použitého přístroje. Zatímco při testování 3 % koncentrace použitého antibiotika
bylo uvolňování pozvolnější a bylo uvolněno 70 % vankomycinu. Jako nejvhodnější způsob přípravy
z hlediska reprodukovatelnosti bylo vybráno elektrické šlehání, a to z důvodu zajištění dostatečné
homogenity kostního cementu. Na základě výsledků měření bylo dále prokázáno, že průběh
uvolňování vankomycinu odpovídá kinetice prvního řádu (v závislosti na jeho koncentraci), přičemž k
postupnému uvolnění nejvyšší koncentrace dochází v průběhu prvních 7 dní. Takto navržený materiál
modifikovaný vhodným antibiotikem s řízeným uvolňováním má tedy velký potenciál zejména při
léčbě zánětlivé infekce kostní tkáně v lékařských oborech jako jsou ortopedie, či traumatologie.
Poděkování: Tato práce byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu č. NV1805-00379 a projektu profiBONE (TO01000309), který je spolufinancován se státní podporou Technologické
agentury ČR v rámci Programu KAPPA a fondů EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Všechna práva vyhrazena.
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Hodnocení biokompatibility obohacených pěnových hydrogelů včetně
hodnocení distribuce pórů pomocí nové metody SEMIPE
Muchová J.1, Hearnden V.2, Pavliňáková V.1, Vištejnová L.3, Zavaďáková A.3, Šmerková K.4, Kočiová S.4,
Adam V.4, Kopel P.4, Mucha J.5, Vojtová L.1
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně1
Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, UK2
Biomedicínské centrum v Plzni, Univerzita Karlova3
Ústav chemie a biochemie4
V biologickém systému mohou nanočástice interagovat s biomolekulami. Konkrétně adsorpce
proteinů na povrchu nanočástic může ovlivnit celkovou bioreaktivitu nanočástic i proteinů. Znalosti
o biokompatibilitě a rizicích spojených s aplikací nanomateriálů jsou však doposud omezené.
V této studii byla hodnocena zejména biokompatibilita a antibakteriální aktivita 3D nosičů
s fibrilární strukturou, které byly obobhaceny o růstový faktor s hojivým účinkem a antibakteriální
nanočástice. Biokompatibilita a cytotoxicita byly testovány in vitro za použití normálních lidských
dermálních fibroblastů (NHDF), kdy testy metabolické aktivity ukázaly antagonistický účinek
nanočástic a růstového faktoru právě při vysokých koncentracích nanočástic. Dále byl pozorován
pozitivní účinek růstového faktroru ve velmi nízkých koncentracích na metabolickou aktivitu
NHDF. Nosiče byly dále podrobeny antimikrobiálním testům, kde zvýšení koncentrace nanočástic
v nosičích mělo za následek zvýšení antibakteriální aktivity. Na základě studií byly optimalizovány
koncentrace hojivého růstového faktoru a antibakteriálních nanočástic v hydrogelových nosičích.
Vzhledem ke svým antimikrobiálním vlastnostem jsou tyto nosiče slibné zejména pro aplikace
vyžadující prevenci infekce.
Biopolymerní nosiče mají za cíl imitovat extracelulární matrix a proto by měly vykazovat vysoce
porézní strukturu s dobře propojenými póry, která umožňuje vysokou hustotu osazení buňkami
a optimální prorůstání tkání. Velikost pórů a porozita nosičů je vyhodnocována především ručně
pomocí 2D SEM snímků zpracovaných softwarem ImageJ. Tento současný postup hodnocení
velikosti pórů je dosti časově náročný a silně závisí na osobních dovednostech. Proto byla navržena
a vyvinuta nová, pokročilá, efektivnější, objektivnější a uživatelsky přívětivější metoda kvantitativní
automatické analýzy obrazu SEM porézní struktury nosičů. Navržená metoda SEMIPE eliminuje
chybovost osoby, výrazně zkracuje dobu zpracování obrazu, zlepšuje přesnost segmentace
a poskytuje více informací o distribuci pórů.
Poděkování: Tato práce byla podpořena Programem INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
projektem Techbikom č. ATCZ287 a CEITEC VUT/FEKT-J-20-6146
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Interaction of mesenchymal stem cells on titanium niobate coated with
ferroelectric barium titanate layer under static and dynamic culture
Filová E.1, Musílková J.1, Staňková L.1, Vaněk P.2, Tolde Z.3, Cvrček L.3, Nehasil V.4, Buixaderas E.2,
Matějka R.5, Štepanovská J.5, Bačaková L.1
Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Department of Biomaterials and Tissue
Engineering, Prague1
Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Department of Dielectrics, Prague2
Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Physics3
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Surface and Plasma Science4
Department of Biomedical Technology, Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University
in Prague, Kladno5
Barium titanate is a ferroelectric ceramic material with piezoelectric properties. Ferroelectric
materials evince reversible spontaneous polarization, permanent electric dipole, and hysteresis
loop. The electrical stimulation of bone by piezoelectric and ferroelectric materials enhances bone
metabolism, osteoblast activity, and bone regeneration in the wounded region [1].
The study aimed to prepare ferroelectric BaTiO3 coating on TiNb alloy and to evaluate its effect on
the behavior of human mesenchymal stem cells (hMSCs) in vitro under static conditions or under
dynamic pressure loading. BaTiO3 layer was created on TiNb coated with TiO2 layer (TiNb_TiO2)
by the hydrothermal method. The presence of the ferroelectric layer was proved by XRD, Raman
spectroscopy, and XPS. The TiNb, TiNb_TiO2, and TiNb_TiO2_BaTiO3 samples were sterilized in 70%
ethanol and seeded with MSCs at the density of 9000 cells/well in a 24-well dish. Glass coverslips
and tissue culture polystyrene were used as controls. In the static culture, cell metabolic activity,
cell spreading, alkaline phosphatase (ALP) activity were measured, and the synthesis of collagen
and osteocalcin was visualized by immunofluorescence staining. For a culture with dynamic
pressure loading, the cells were seeded at a density of 5000 cells/cm2. On day three of culture, the
pressure loading was applied to 120/80 mmHg, 180/120mmHg on day 4, and 270/180 mmHg on
days 5-7. The hMSCs were harvested for qPCR or the samples were fixed with frozen methanol and
immunofluorescently stained for type I collagen, alkaline phosphatase, and osteopontin after two
and five days of pressure loading.
On day 1, hMSCs adhered at the highest densities on TiNb_TiO2 and TiNb_TiO2_BaTiO3 samples. Cell
spreading was highest on glass and lowest on BaTiO3 samples. Cell metabolic activity was lower
on the TiNb_TiO2_BaTiO3 sample until day seven, but it was similar to the other samples on day
14. Alkaline activity calculated per cm2 was lower on TiNb_TiO2_BaTiO3 on day 7 compared to TiNb
and TiNb_TiO2 samples. Still, there were no differences on day 14 and when ALP was calculated per
metabolic activity in both time intervals. Osteogenic differentiation of hMSCs was proved by their
production of type I collagen, ALP, and osteocalcin. Dynamic loading caused a decrease in gene
expression for type I collagen and osteopontin compared to the static culture. The expression of
collagen and osteopontin increased with time of culture and was highest on TiNb, lower on TiNb_
TiO2_BaTiO3, and the lowest on glass. Both TiNb and ferroelectric TiNb_TiO2_BaTiO3 materials seem
to be promising for orthopedic applications.
[1] Deepak Khare, Bikramjit Basu, Ashutosh Kumar Dubey. Electrical stimulation and piezoelectric
biomaterials for bone tissue engineering applications. Biomaterials 2020, 258:120280.
Supported by the Grant Agency of the Czech Republic, project No. 20-01570S.
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3D foams with hierarchical porous structure colonized with stem cells for
tissue engineering
Musílková J.1, Sedlář A.1, Beran M.2, Kolská Z.3, Slepička P.4, Molitor M.5, Bačáková L.1
Institute of Physiology CAS1
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
Tissue engineering aims to create tissue prostheses as a combination of a biodegradable polymeric
scaffold and a cellular component that enables tissue self-regeneration and the prolonged lifetime
of the prostheses. The foams with hierarchical porous structure could be colonized with appropriate
cell types in vitro, and pertinently could support the cell immigration in vivo. The biodegradable
scaffold serves as a temporary mechanical support for cells, offers a suitable environment for the
cell adhesion, proliferation and differentiation, and stimulates the production of extracellular
matrix proteins by cells.
In our work we tested the foams prepared by lyophilization of bioresorbable polymers, namely
polylactide (PLA) and polycaprolactone (PCL). The foams had a hierarchic porous structure prepared
by adding of a water-soluble porogen (saccharose or NaCl) that was washed out subsequently with
distilled water. Part of the scaffolds was mineralized using simulated body fluid. The scaffolds were
characterized by scanning electron microscopy (SEM). As a cellular component, adipose tissuederived stem cells (ASCs) or human osteoblast-like Saos-2 cells were used. Cells were seeded onto
prepared scaffolds and cultured for 6 days. The resazurin metabolic test as a proof of cell viability
and metabolic activity was used. The cell number, adhesion, growth, and cell penetration inside
the scaffold were investigated by fluorescence staining by phalloidin and DAPI using the Olympus
IX71 microscope.
We have found that both the mineralized and unmineralized PLA/PCL scaffolds were non-cytotoxic.
The cells adhered well, spread, proliferated and colonized the material. However, the ability of cells
to penetrate inside the scaffold was rather week. The next step will therefore be to change the
pore size. Taken together, the copolymer PLA/PCL was considered a promising material for stem
cell-based tissue grafts.
Supported by Ministry of Health of the Czech Republic (grant No. NU20-08-00208).
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Ultrathin nanofibrous membrane for subretinal implantation of RPE cells
Studenovská H., Nováčková J., Proks V., Straňák Z., Lytvynchuk L., Muller B., Stieger K., Ardan T.,
Motlík J., Petrovski G.
Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the CR
The delivery 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 report the results of subretinal implantation of
human primary RPE cells (hRPEs) on nanofibrous membranes in minipigs.
The hRPEs were collected from human cadaver donor eyes and cultivated on ultrathin
nanofibrous carriers prepared by electrospinning of poly(L-lactide-co-DL-lactide) (PDLLA). The
3,7 µm thin nanofibrous membrane was reinforced with a peripheral frame, which enabled
handling without irreversible folding. The cultivated hRPEs assumed cobblestone morphology,
persistent pigmentation and measurable trans-epithelial electrical resistance on the ultrathin
PDLLA carrier. “Libechov” minipigs were used in the study supported by preoperative tacrolimus
immunosuppressive therapy. Subretinal implantation of the hRPE-nanofibrous carrier was
facilitated in general anaesthesia using a custom-made injector during standard three-port
23-gauge vitrectomy. The observational period lasted 1, 2, 6 and 8 weeks, and included in vivo
optical coherence tomography (OCT) of the retina, as well as post mortem immunohistochemistry.
The implanted hRPEs were positive for the human nuclear antigen (HNAA) and were located
between the neuroretina and the RPE minipig layer at week 1 after the implantation, to then
gradually lose this positivity at week 6. The implanted cells expressed the typical hRPE marker
bestrophin throughout the whole observation period, and a gradual diminishing of the CRALBP
expression in the area of implantation at week 8 post-implantation was observed. In conclusion,
differentiated human primary RPEs from cadaver donors can offer the potential source to derive
cellular therapy modalities and applications in disease modelling, as well as in vitro development
for drug testing.
Acknowledgement: The authors would like to thank the Technology Agency of the Czech Republic
(KAPPA Programme, Project Number TO01000107) for providing financial support.

18

BIOIMPLANTOLOGIE 2022

SBORNÍK ABSTRAKT

Histologické hodnocení procesu hojení defektu chrupavky na modelu
dospělého prasete: srovnávací studie užití mesenchymálních kmenových
buněk z různých tkání
Vištejnová L.1,2, Malečková A.1,2, Klein P.2, Havránková J.1,2, Havlas V.3, Vacková I.4, Petrenko Y.5,
Paurová I.2, Kolinko Y.1, Berounský K.3, Ďurica D.3
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova1
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova2
Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie3
Fyziologický ústav Akademie věd České republiky v.v.i., Laboratoř biomateriálů a tkáňového
inženýrství4
Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky v.v.i., Oddělení regenerace nervové
tkáně5
Avaskularita a terminálně diferencované chondrocyty jsou hlavními důvody komplikované
regenerace defektů chrupavky. Kvůli neutěšené situaci v této oblasti se stále hledají účinnější
způsoby léčby defektů chrupavky. Chondrocyty jakožto buňky pojivové tkáně pocházejí z
mezenchymálních kmenových buněk (MSC), a proto se jako zajímavý způsob léčby defektů
chrupavky studuje potenciál MSC plně regenerovat její poškození. Jako zdroj MSC slouží kostní
dřeň, pupečník (Whartonův rosol) či tuková tkáň. Existuje mnoho studií včetně klinických, které
používají MSC z uvedených zdrojů, doposud však není k dispozici studie srovnávající účinnost
jednotlivých typů MSC lišící se svým původem.
Cílem projektu je porovnat schopnost MSC pocházející z kostní dřeně a z pupečníku léčit defekt
chrupavky. Jako model byl zvolen osteochondrální defekt kolenní chrupavky u miniprasete
s ukončeným růstem kostry (> 50 kg a > 9 měsíců stáří) a jako hlavní analytická metoda byla
zvolena kvalitativní a kvantitativní histologie. Velikost defektu byla standardizována na 6 x 3 mm
(průměr x výška) a MSC byly do defektu aplikovány pomocí komerčního nosiče Chondrotissue®.
Jako experimentální skupiny byly zvoleny: A) Chondrotissue® + MSC z prasečí kostní dřeně, B)
Chondrotissue® + MSC z prasečího pupečníku, C) Chondrotissue® + MSC z lidského pupečníku. Jako
kontrolní skupiny byly zvoleny: D) Chondrotissue® bez MSC; a E) prázdný defekt. Každá skupina byla
tvořena 8 zvířaty (N=8). V den aplikace MSC, 10 dní po aplikaci MSC a v den ukončení pokusu (90 dní)
byla odebrána krev pro analýzu imunitní reakce zvířete na aplikaci MSC stanovením pro- a protizánětlivých molekul. Po 90 dnech byl experiment ukončen a vzorky chrupavky byly odebrány pro
histologickou analýzu. Histologická analýza hojení defektu chrupavky je zaměřena na kvantifikaci
nově tvořené chrupavky ve smyslu kvantifikace kyselých a neutrálních glykosaminoglykanů
typických pro chrupavku (periodic acid schiff/alciánová modř barvení), kvantifikace kolagenních
vláken vaziva pro rozlišení vaziva a chrupavky (trichrom barvení) a kvantifikace tvorby kolagenu ve
vazivu (picrosirius red barvení). Hematoxylin a eosin je použit pro přehledné barvení a kvalitativní
orientaci v defektu.
V příspěvku jsou diskutovány histologické výsledky hodnocení hojení defektu chrupavky vlivem
MSC pocházející z kostní dřeně a z pupečníku s využitím experimentálního modelu miniprasete.
Projekt je finančně podpořen Agenturou pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví, projekt
číslo NV19-06-00355.
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Využití lyofylizované amniové membrány v léčbě kožních defektů různé
etiologie
Hladík M.1,2, LipovýB.1,2,3, Forostyak S.1,2,4,5
Klinika popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno a LF MU1
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně2
CEITEC, Vysoké učení technické v Brně3
PrimeCell Bioscience a.s., Ostrava4
Národní centrum tkání a buněk a.s., Ostrava5
Úvod: V České republice máme dlouhou historii léčby kožních defektů pomocí biologických
krytů. Zahrnují allografty, xenografty, amniovou membránu (AM) nebo kultivované epidermální
autografty (CEAs). AM nabízí alternativu k léčbě ran ve srovnání s jinými biologickými materiály.
AM je nejvnitřnější vícevrstvá část placenty (tloušťka je 0,02–0,5 mm), která přispívá k homeostáze
plodové vody během těhotenství. AM poskytuje substrát pro růst buněk, urychluje epitelizaci a
neovaskularizaci, má antimikrobiální účinky a zároveň působní protizánětlivě. Jedinečné složení,
mechanické, imunologické a regenerační vlastnosti AM z ní činí cennou tkáň pro léčbu ran a
regenerativní medicínu obecně.
Materiál a metody: U všech pacientů byl použit biologický kryt na bázi lyofilizované AMAmnioderm®. Jedná se o bioaktivní allograft zpracován patentovanou technologii AMNIPUR,
zachovávající regenerativní vlastnosti AM. AM je aplikována na tylu, díky čemu je aplikace na ránu
jednoduchá, následována aplikací sekundárního sterilního krytí.
Výsledky: V průběhu terapie byla pozorována excelentní biokompatibilita a rapidní akcelerace
epitelizace rány spolu s vynikajícími dlouhodobými výsledky bez patologického jízvení v léčbě
všech pacientů biologickým krytem Amnioderm® na naší klinice.
Závěr: Úspěšná léčba kožních defektů různé etiologie pomocí biologického krytu na bázi
lyofilizované AM otvírá další široké možnosti klinické aplikace s vynikajícími výsledky pro naše
pacienty.
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Hydrogelové filmy pro fágovou terapii chronických ran
Černá E.1, Vacek L.2, Růžička F.2, Lipový B.3, Benešík M.4, Botka T.4, Pantůček R.4, Vojtová L.1
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně1
Mikrobiologický ústav Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity2
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno3
Oddělení genetiky a molekulární biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita4
Úvod: Chronická rána je všeobecně označována jako sekundárně hojící se rána vykazující nízkou
tendenci k regeneraci, i přes adekvátní péči v časovém rámci 6 až 12 týdnů. Léčba chronických ran
v současné době představuje celosvětový problém, a to nejen z hlediska časového a finančního,
ale i z důsledku zvýšení rezistence bakterií vůči antibiotikům. Jako vhodná náhrada za selhávající
antibiotika se v současné době nabízí fágová terapie, kde bakteriofág (virus) napadá výlučně
bakteriální buňky, a samovolně se množí v místě infekce bez možnosti napadnout eukaryotickou
buňku. V kombinaci s hydrogelovým krytem založeným na přírodním polysacharidu gum Karaya
(GK), který je schopný zajistit vlhké prostředí pro podporu hojení a vizuální monitorování stavu
rány, získáváme multifunkční materiál s potenciálem urychlit léčbu chronických ran.
Metody: Metodou lyofilizace byly prvně připraveny hydrogelové filmy z přírodního polysacharidu
gum Karaya v kombinaci s různými syntetickými biopolymery všeobecně používanými v tkáňovém
inženýrství. Takto připravené filmy byly nejprve charakterizovány z hlediska fyzikálně-chemického
(sorpční kapacita, termická a hydrolytická degradace, mechanické vlastnosti). Fágový lyzát byl poté
testován v kombinaci s roztokem GK a GK filmem (hydrogelem), kde byla sledováno postupné
uvolňování bakteriofágů ze struktury hydrogelu metodou dvojvrstvého agaru. Antimikrobiální
aktivita byla testována na methicilin-rezistentním kmenu Staphylococcus aureus ATCC 43300
(CCM 4750).. Nakonec byl na hydrogelový film aplikován fágový lyzát s kryoprotektivy, vzorek byl
zlyofilizován a byla sledována jeho antimikrobiální aktivita metodou dvojvrstvého agaru.
Výsledky: Sorpční kapacita hydrogelu je důležitá z hlediska transparentnosti a zajištění vlhkého
prostředí rány, hydrogelové kryty jsou schopné pojmout až 300 % objemu vody oproti své původní
váze, hydrogel byl stabilní po dobu 28 dní. Dostatečné mechanické vlastnosti byly potvrzeny
pevností v tahu, kdy se materiál prodloužil až o 140 % oproti své původní délce za vlhkého stavu. GK
hydrogelové kryty jsou vhodnými nosiči pro bakteriofágy v roztoku a při přímé aplikaci na hydrogel,
kdy se z hydrogelu uvolnilo více než 90 % fágových částic. Antimikrobiální aktivita fága a hydrogelu
prokázaly účinnost fága vůči bakteriálních kmenů během 12 hodin v kontrastu se samotným
hydrogelem. Lyofilizované GK hydrogely s fágem taktéž projevily dostatečnou antibakteriální
aktivitu s přídavkem vhodného kryoprotektiva.
Závěr: Fyzikálně-chemické vlastnosti GK filmu naznačují jeho potenciál jako vhodný hydrogel a
nosič pro využítí v dlouhodobé léčbě chronických ran, snižuje tedy nutnost časté reaplikace. Navíc
bylo pomocí antibakteriálních testů potvrzeno, že GK hydrogelové filmy sorbované bakteriofágy
jsou účinné na methicilin-rezistentní kmeny Staphylococcus aureus, mohou tedy potenciálně
zkrátit dobu hojení chronického defektu.
Klíčová slova: Hojení ran, hydrogel, gum Karaya, fágová terapie, chronické rány, methicilinrezistentní Staphylococcus aureus
Poděkování: Tato práce byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu
č. NU20-05-00166.
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Účinek medicinálního medu u pacientů se syndromem diabetické nohy
Holubová A.
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, DiaPodi care Soběslav
Úvod: Nehojící se rány jsou převážně kolonizované různými druhy bakterií. Management infekce
rány by měl odrážet lokální stav nehojící se rány a neměl by být ovlivněn pouze výsledky mikrobiální
kultivace. Podávání antibiotické léčby pouze na základě přítomnosti patogenní mikroflóry na
spodině rány není vhodným postupem. Takový postup může vést ke vzniku polyrezistentních
mikrobiálních kmenů. Variantou antibiotické léčby u pacientů ránou s lokálními známkami zánětu
může být medicinální med (MGH), který příznivě ovlivňuje proces hojení svými antimikrobiálními,
antioxidačními, protizánětlivými a imunomodulačními vlastnostmi.
Metodika: Prospektivních, observačně intervenční případové studie (n=3) pacientů s diabetem
mellitem a syndromem diabetické nohy, u kterých byly aplikovaný terapeutické materiály s MGH.
Cíl: Zhodnotit účinek různého typu terapeutického krytí s medicinálním medem ve vztahu
k procesu hojení nehojících se ran.
Výsledky: Ve všech případech došlo ke zmírnění či vymizení bolesti, zápachu, exsudace, což
vedlo ke zvýšení kvality života pacientů. I přes prokázanou bakteriální mikroflóru v ranách nebylo
nutné podávat antibiotickou léčbu. Známky lokální infekce byly účinkem MGH zmírněny až zcela
potlačeny. V 3 případech ze 3 došlo k úplnému zhojení nehojící se rány.
Závěr: U sledovaných pacientů bylo prokázáno, že materiály s MGH mají antimikrobiální,
antiflogistický a antioxidační účinek.
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Koncept animálního modelu infekce kůže a měkkých tkání způsobené
epidemiologicky relevantním kmenem Staphylococcus aureus - MRSA
Raška F.1, Lipový B.1,2, Vacek L.3,4, Kobzová Š.3, Jarošová R.5, Makovický P.3,6, Vícenová M.3, Jeklová
E.3, Janda L.3
Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno a LF MU1
CEITEC–Středoevropský technologický institut, VUT2
Klinická imunologie a imunologie infekčních chorob, Výzkumný ústav veterinárního lékařství3
Mikrobiologický Ústav, FN u Svaté Anny a LF MU4
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, Agronomická fakulta, Mendlova Univerzita Brno5
Ústav histologie a embryologie, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta6
Úvod: Infekční komplikace v současnosti představují jeden z nejpalčivějších problémů snad
ve všech oblastech humánní medicíny. Nejmarkantněji je toto patrné u pacientů s akutními či
chronickými ranami různé etiologie. V těchto případech představují infekce kůže a měkkých
tkání nejčastější typ infekčních komplikací. Jejich nejčastějšími původci jsou stafylokoky, zejména
Staphylococcus aureus. Současně v posledních desetiletích pozorujeme dramatický nárůst
multirezistentních kmenů potenciálně patogenních mikroorganismů. Staphylococcus aureus
může získat několik mechanismů antimikrobiální rezistence, přičemž jedním z nejdůležitějších je
rezistence na meticilin. Hlavním důvodem pro vytvoření konceptu animálního modelu infekce kůže
a měkkých tkání epidemiologicky relevantním meticilin-rezistentním kmenem Staphylococcus
aureus (MRSA) bylo jeho následné využití při in-vivo testování účinnosti nových antimikrobiálních
preparátů.
Metodika: Při tvoření a vývoji konceptu infekčního kontinua bylo užito celkem 8 prasat. Na jejich
zádech bylo chirurgicky provedeno po deseti jasně definovaných defektech kůže a podkoží, které
byly v první době inokulovány vybranými epidemiologicky relevantními kmeny MRSA. Následné
převazy byly realizovány 3., 7., 10. a 15. postinokulační den. Součástí těchto převazů bylo provedení
otisků k semikvantitativnímu hodnocení mikrobiální zátěže společně s odběrem vzorků tkáně ke
kvantitativnímu mikrobiologickému a histopatologickému zhodnocení. Současně byla pořízena
fotodokumentace všech defektů, která následně sloužila k zaslepenému retrospektivnímu
hodnocení klinických lokálních známek zánětu.
Výsledky: Semikvantitativní otiskovou metodou byl ve všech vzorcích zjištěn nárůst Staphylococcus
aureus v množství 102 – 103 CFU / 25 cm2. S tímto nálezem korelují výsledky kvantitativnímu
hodnocení mikroorganismů ze vzorků tkání. Průměrné množství bakterií v počtu > 107 CFU / g
tkáně bylo pozorováno třetí postinokulační den. Opakovaný odběr vzorků během následujících
převazů ukázal pouze mírný pokles bakteriální nálože. Konkrétně bylo průměrné množství bakterií
> 106 CFU / g tkáně 14. postinokulační den. Kontaminace jinými patogeny byla pozorována pouze
epizodicky, a to v množství jednotlivých CFU / 25 cm2. Na histologických vzorcích bylo možno
pozorovat spektrum změn, které odpovídají reparačním procesům kožních a podkožních defektů.
Zánětlivé změny, které byly hodnoceny na základě mikroskopického průkazu polymorfonukleárních
neutrofilů a infiltrace kulatých buněk, byly vyjádřeny jen minimálně. Naproti tomu edém tkáně
s četnými nekrotickými ložisky byl mikroskopicky jasně patrný. Purulentní sekrece byla nejvíce
vyjádřenou lokální známkou infekce. Nejvíce byla patrná sedmý a desátý postinokulační den.
Velmi podobná situace byla u hodnocení indurace, která byla taktéž nejvíce vyjádřená sedmý
adesátý den. Naopak zarudnutí v okolí rány bylo v průběhu jednotlivých převazů dle hodnocení
pozorováno jen nepatrně.
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Závěr: Úspěšně se nám povedlo vytvořit koncept animálního modelu infekce kůže a měkkých tkání
vyvolané meticilin-rezistentním Staphylococcus aureus. Největší výzvou se ukázala kolonizace
dalšími patogeny, zejména těmi gram-negativními. To si vyžádalo hned několik zásadních změn
v samotném protokolu experimentu. Ač je představa infekce ran, a to zejména těch chronických,
způsobená izolovaným kmenem jediného patogenu velmi imaginární, pro následné in-vivo
testování nových antimikrobiálních preparátů jsme ji pokládali za esenciální. V opačném případě
by potenciální úbytek Staphylococcus aureus v defektech mohl být interpretován jako důsledek
kompetitivní inhibice jinými patogeny, nikoliv jako důkaz účinnosti výše zmíněných terapeutik.
Poděkování: Tento projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR (grant č. NV19-05-00214).
Všechna práva vyhrazena.

24

BIOIMPLANTOLOGIE 2022

SBORNÍK ABSTRAKT

Inovativní materiál pro enzymatickou nekrolýzu popálených pacientů
Lipový B.1,2, Hladík M.1, Raška F.1, Holoubek J.1, Ševčíková N.1
Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno a LF MU1
CEITEC – Středoevropský technologický institut VUT v Brně2
Odstranění nekrotické tkáně představuje u popálených pacientů naprosto esenciální část lokální
péče. Důležitost tohoto procesu je akcentována zejména ve dvou základních oblastech: 1)
perzistující nekrotická tkáň představuje excelentní růstové medium pro celou řadu potenciálně
patogenních mikroorganismů, 2) odstranění nekrózy akceleruje fázový postup v hojení rány a její
finální uzávěr.
Dnes existuje celá řada strategií, které jsou využívány k eliminaci nekrózy z lůžka rány od metod
méně invazivní až po metody chirurgické. Požadavky na samotnou nekrektomii se za poslední
desetiletí nijak zásadně nezměnily. Mezi zásadní atributy úspěšného přístupu k nekrektomii patří
selektivnost (tedy odlišení mezi nekrotickou a viabilní tkání), bezpečnost, rychlost a efektivita.
Enzymatická nekrolýza představuje moderní metodu, která má potenciál splnit všechny výše
zmíněné atributy. V prezentaci budou diskutovaný jednotlivé případy využití této techniky
u pacientů s termickým traumatem.
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Možnosti využití bioimplantátů v traumatologii
Ira D., Krtička M., Nekuda V., Chovanec M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
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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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Imunohistochemický průkaz subtypů kolagenu
Pavlovský Z.
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Kolagen je základní stavební strukturou pojivové tkáně. Existuje celá řada jeho podtypů,
nejdůležitější jsou kolagen typu I, II, III, IV, a V. Subtypizace kolagenu je možná metodami přímé
i nepřímé imunohistochemie a metodami molekulárně- patologickými. Imunohistochemické
metody založené na principu vizualizace vazby antigenu a protilátky jsou vhodné k typizaci kolagenu
na tkáňových řezech i v cytoblocích. Subtypizace kolagenu se běžně používá v diagnostické praxi
a lze ji využít i pro účely vědecko- výzkumné.
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Možnosti léčby GVHD buněčnou imunoterapií pomocí MSC, iNKT a EV –
review a in vitro porovnání imunomodulačních schopností
Lysák D., Holubová M., Hejretová L., Jindra P.
Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň
Reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) je jednou ze závažných komplikací u pacientů po alogenní
transplantaci krvetvorných kmenových buněk (aloTx), která významně ovlivňuje morbiditu a
kvalitu života transplantovaných pacientů. Vedle standardní léčby pomocí kortikosteroidů a dalších
imunosupresiv se do léčby stále více prosazují nové postupy založené na využití různých kinázových
inhibitorů, anti-cytokinových léků, ale také na buněčné imunoterapii, která zahrnuje řadu produktů
od mesenchymálních kmenových buněk přes regulační lymfocyty až po extracelulární vesikuly.
V rámci preklinického testování jsme porovnávali imunomodulační potenciál tří buněčných
populací – mesenchymální kmenové buňky (MSC), invariantní NKT buňky (iNKT) a extracelulární
vesikuly (EV). MSC byly izolovány z kostní dřeně zdravých dárců jako adherentní populace a
kultivovány v αMEM médiu s destičkovým lyzátem. iNKT byly izolovány z periferní krve pomocí
imunomagnetické selekce s následnou expanzí v přítomností alogenního ozářeného feederu a
IL-15. EV byly získány z buněčné kultury MSC jako frakce malých EV (< 200 nm) a koncentrovány
metodou tangential flow filtrace (TFF).
Pro porovnání imunomodulačních vlastností byly využité mononukleární buňky (MNC) zdravých
dárců, které byly nespecificky stimulovány phytohemaglutininem a následně kokultivovány s
testovanými populacemi po dobu 96 hodin. Následně byla analyzována exprese aktivačního
znaku CD25 na aktivovaných lymfocytech průtokovou cytometrií (BD FACS Canto II, analýza
software FlowJo). Jako kontrola byla stanovena míra exprese aktivačního znaku CD25 na suspenzi
nespecificky stimulovaných MNC bez kokultivace s MSC/iNKT/EV, která byl považována za 100 %
exprese CD25. Při kokultivaci s aktivovanými MNC došlo k poklesu mediánu intenzity fluorescence
(median fluorescence intensity, MFI) u všech testovaných populacích. Výsledná míra exprese CD25
se snížila oproti kontrole v přítomností kondiciovaného média (z MSC kultivace) na 68 % (66-96%).
V případě kokultivace s MSC došlo k poklesu na 59 % (50-62%) a v přítomnosti EV na 59 % (52-67%).
Kokultivace MNC s iNKT snížila MFI podobným způsobem na 57 % (36-61%) oproti kontrole.
Prokázali jsme, že v imunomodulačním potenciálu nejsou mezi MSC, iNKT a EV významné rozdíly,
všechny populace jsou schopné modulovat imunitní reakci in vitro. MSC již prokázaly účinnost v
klinických studiích a pro řadu center se staly standardní součástí léčby steroidně refrakterní GVHD.
Praktické využití iNKT a EV není dosud rozšířené, byť nabízí možnost přípravy kryokonzervovaných
off-the-shelf produktů bez nutnosti jejich rekultivace před aplikací. Invariantní NKT lymfocyty by
mohly mít oproti MSC/EV navíc schopnost podporovat efekt působení štěpu proti leukémii (GVL).
Do budoucna se nabízí i možnost současné aplikace různých buněčných populací a využití jejich
synergistického efektu ve specifických situacích.
Práce byla podpořena grantem MZ ČR - RVO (Fakultní nemocnice Plzeň - FNPl, 00669806).
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Odběry zvířecích tkání k nepotravinářským účelům
Horák V.
Krajská veterinární správa Brno
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Textilní náhrady kolenních vazů
Ing. Pavla Mušková
Úvod
Vazy kolenního kloubu včetně předního zkříženého vazu slouží jako stabilizátory pro pohyb
v kolenním kloubu. Pokud je některý z těchto vazů poraněn, dochází pak k porušení stability
a omezení pohybu. Následky nestability v kolenním kloubu jsou převážně další poranění, a to
poranění menisků a přilehlých chrupavek. V současné době mají poranění kolenních vazů stoupající
tendenci, a to především u dospívajících a sportovně aktivních jedinců. Na 10 000 lidí v populaci
má tento druh poranění diagnostikováno v průměru 400 jedinců. K těmto poraněním dochází
nejčastěji při vysoké zátěži kolenního kloubu. Tato zátěž bývá při vykonávání sportovních aktivit
(fotbal, házená, lyžování aj.) a těžkých pádech. Jak již bylo zmíněno výše, při poranění vazů dochází
současně i k poranění menisků a chrupavek. Tyto všechny faktory mohou omezovat celkovou
funkčnost kolenního kloubu a znamenat tak pro pacienta chronické obtíže (Moses, Orchard
a Orchard, 2012).
Motivace pro řešení projektu
Poškození kolenních vazů patří mezi nejčastější trauma kolenního kloubu. Jedná se o bolestivé
poranění, které může mít dlouhodobé trvání. Pacienta limituje ve vykonávání svého povolání
a způsobuje nemalé společenské újmy. V současné době se v klinické praxi pro léčbu tohoto
poranění používají biologické štěpy (hamstringy) či splétané syntetické náhrady. Cílem projektu
bude navrhnout syntetickou náhradu kolenního vazu, která by respektovala jak fyziologii pacienta,
tak i biomechanické chování kolenního kloubu. Důraz bude kladen na technologii výroby i na
klinickou stránku fixace náhrady. Snahou projektu bude optimalizovat vyvinutou textilní náhradu
na skutečnou tuhost kolenního vazu, zajistit respektování náhrady celkového fyziologického
a biomechanického chování kolenního kloubu daného pacienta, neomezit pohyby v kolenním
kloubu a v neposlední řadě zajistit zdravotní nezávadnosti a krátkou dobu rekonvalescence.
Současný stav poznání a úroveň technologie
Jednou z nejvíce používaných operačních metod při těchto stavech je celková náhrada předního
zkříženého vazu. Jedná se o metodu s dobrými vlastnostmi pro obnovu funkčnosti kolenního
kloubu s optimálními výsledky další léčby. Další využívanou metodou v chirurgii a ortopedii je
využití tzv. hamstringů (štěpů). Studie při této metodě poukazují na lepší snášenlivost pacientů.
I tato metoda má na základě studií výborné výsledky co se stability a funkčnosti kolenního kloubu
týče (Kautzner, 2016).
Popis projektu
Cíle a výsledky projektu
Cílem projektu je navrhnout syntetickou náhradu kolenního vazu, která by respektovala jak
fyziologii pacienta, tak i biomechanické chování kolenního kloubu. Důraz bude kladen na
technologii výroby i na klinickou stránku fixace náhrady. Do výsledků projektu bude zahrnuta
optimalizace náhrady kolenního vazu na skutečnou tuhost kolenního vazu. Výsledky projektu
budou směřovány tak, aby fixace kolenního vazu neovlivňovala pacienta ve vykonávání pohybů
v kolenním kloubu. V neposlední řadě bude jedním z výsledků projektu zdravotní nezávadnost
a krátká doba rekonvalescence.
Použité metody a metodologie
Jednou z navrhovaných metod pro dosažení cílů a výsledků projektu je degradace vstřebatelného
šicího materiálu z kyseliny polyglykolové, který se běžně využívá při operačních postupech ve
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zdravotnictví. Degradace bude probíhat na samotném polyglykolovém produktu a následně na
splétané struktuře ze stejného materiálu. Po samotné degradaci proběhne měření hmotnosti
zmiňovaných struktur pomocí metody SEM a světelné mikroskopie, hodnocení změny podílu
krystalické fáze pomocí DSC a sledování změny molekulové hmotnosti v rámci metody GPC.
Klíčová slova
Kolenní vaz, kolenní kloub, vstřebatelný materiál, splétaná struktura, degradace
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[1] KAUTZNER, Jakub. Biomechanické a klinické porovnání různých technik rekonstrukce předního
zkříženého vazu kolena. 2016.
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Vývoj krytu na chronické rany s antimikrobiálnym a antioxidačným účinkom
Filová E.1, Fenclová T.2, Hlinková J.1, Uherková L.1, Hefka Blahnová V.1, Šebová E.1, Sovková V.1,
Vocetková K.1, Braťka P.2
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Praha1
ING MEDICAL, s.r.o., Praha2
Chronické rany na dolných končatinách postihujú asi 1-2% populácie. Vyznačujú sa prítomnosťou
grampozitívnych baktérií (napr. S. aureus, S. epidermidis), gramnegatívnych baktérií (napr. P.
aeruginosa, E. coli) a anaeróbnych baktérií (Clostrídium). Najčastejšie sú v ranách prítomné S. aureus
a P. aeruginosa (1). V chronických ranách je tiež často zistená prítomnosť vysokých hladín reaktívnych
kyslíkových radikálov (reactive oxygen species – ROS), ktoré negatívne ovplyvňujú hojenie rany.
Cieľom projektu bolo vyvinúť nosič, ktorý bude dodávať antibakteriálnu látku samotnú alebo
s antioxidantom. V projekte bol testovaný najmä vankomycín, ktorý je účinný na grampozitívne
baktérie vrátanie meticilín-rezistentného stafylokoka, a na anaeróbne baktérie. Ako antioxidanty
sme testovali širšie spektrum látok v roztoku - mentol (0,05, 0,2 mM), edaravone (EDA, 0,05, 0,2mM),
superoxid dismutáza (SOD, 1, 10, 30 mM), N-acetycystein (NAC, 10 mM), tokoferol acetát (T, 1, 10, 30
mM), askorbát-2-fosfát (ASC, 20, 40 µg/ml). Boli tiež pripravené formulácie s kyselinou stearovou a
surfaktantom (SLP), ktoré boli testované in vitro samostatne alebo po nanesení na nanovlákennú
textíliu z polykarolaktónu (PCL). U PCL nanovlákennej textílie danej morfológie je preukázaná
biokompatibilita. (2) Testovali sme cytotoxicitu pripravených vzoriek s myšími 3T3 fibroblastami
a účinok antioxidantov bol testovaný s použitím 0,5 mM H2O2 po dobu 2 alebo 3 hod alebo 0,25
mM H2O2 po dobu 24 hod. ROS a superoxidy boli kvantifikované pomocou ROS kitu (Ab139476,
Abcam). Výsledky byly štatisticky hodnotené pomocou SigmaSTAT 3.5 software. Bola vyhodnotená
normalita a podle výsledku bola použitá parametrická One Way ANOVA a Student-NewmanKeuls metóda, alebo ANOVA on Ranks. ROS testy boli štatisticky hodnotené pomocou programu
GraphPad neparametrickým testom ANOVA a Kruskal-Wallis testom.
Testované koncentrácie samotných antioxidantov nemali negativny vplyv na metabolickú
aktivitu myších 3T3 fibroblastov. Kombinácie vyšších koncentrácií antioxidantov SOD a ASC znížili
metabolickú aktivitu buniek v prítomnosti H2O2. NAC10 a NAC10SOD10 zvýšili metabolickú aktivitu
fibroblastov. U ROS kitu sme nezistili signifikantné rozdiely v tvorbe superoxidov. Tvorba ROS
bola signifikantne nižšia u ASC0,2 v porovnaní s NAC10 a NAC10_SOD10 a TCP. U NAC10_SOD
bola signifikantne vyššia tvorba ROS než u SLP_ASC_12,5ul a SLP_EDA12,5ul. SLP formulácie s
vankomycínom preukázali dobrú biokompatibilitu in vitro.
Citácie:
1. Serra R., Grande, R., Butrico, L., et al. (2015) Chronic wound infections: the role of Pseudomonas
aeruginosa and Staphylococcus aureus. Expert Rev Anti Infect Ther. 13(5):605-13.
2. Bratka, P., Buzgo, M., Walaská, H., et al. (2020). Special nanofiber scaffold designed for cellular
products in the treatment of chronic wounds. 335-341. 10.37904/nanocon.2020.3753.
Poďakovanie:
Projekt bol podporený projektom Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. FV40187.

34

BIOIMPLANTOLOGIE 2022

POSTEROVÁ SEKCE

Dlouhodobá kultivace jaterní buněčné linie HepG2 ve formě 3D sferoidů pro
účely vývoje in vitro modelu nealkoholového ztučnění jater (NAFLD)
Jančová P., Vištejnová L.
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Jedním z častých chronických onemocnění jater je nealkoholové ztučnění jater (non-alcoholic
fatty liver disease, NAFLD) a jeho závažnější forma nealkoholová steatohepatitida, která může
vyústit až v cirhózu nebo hepatocelulární karcinom. Momentálně není dostupná žádná léčba,
která by progresi nemoci zastavila. Význam tohoto onemocnění dokládá i skutečnost, že NAFLD
je celosvětově i v rámci České republiky na předních příčkách indikací pro jaterní transplantace.
I z těchto důvodů je kladen důraz na výzkum tohoto onemocnění a na hledání jiných léčebných
možností. Příkladem výzkumu je vytvoření relevantních in vitro modelů, které přispějí k popisu
ne zcela pochopené patogeneze NAFLD. Překážkou při kultivaci hepatocytů a jejich linií je jejich
poměrně rychlá změna vlastností a dediferenciace. Jedním z řešení je využití 3D in vitro kultur, ve
kterých si hepatocyty zachovávají své funkce po delší dobu. V tomto projektu je jaterní buněčná linie
HepG2 kultivována ve formě 3D sferoidů po dobu čtyř týdnů. V jednotlivých časových bodech byla
sledována viabilita, proliferace a morfologie buněk, a tyto parametry byly porovnány při různých
nasazovacích hustotách buněk. Určení takových podmínek, kdy je dlouhodobě zachována viabilita
a funkce buněk, je prvním a nezbytným krokem pro budoucí modelování fenotypu hepatocytů při
NAFLD pomocí modifikovaného kultivačního média obohaceného o nezdravé cukry a nasycené
tuky simulující tzv. Western diet, jednu z reálných příčin vzniku patologie NAFLD.
Finanční podpora:
projekt č. 454122 Grantové agentury Univerzity Karlovy
projekt SVV č. 260540, Univerzita Karlova
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787, Centrum výzkumu infekčních onemocnění, uděleného MŠMT ČR,
financovaného z EFRR
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Vliv podávání inhibitorů perineuronálních sítí na mechanické vlastnosti
potkaních femurů
Kubášová K.1, Sedláček R.1, Torkoniak M.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
Traumatická poranění míchy tvoří až 70 % všech spinálních poranění. Nejčastěji k němu dochází
při dopravních nehodách, při pádech a skocích do vody. V současnosti se výzkum zaměřil na
regenerativní léčbu těchto traumatologických poranění [1]. K funkční obnově poranění míchy
v akutní fázi byly, na zvířecích modelech, již úspěšně použity kmenové buňky a biomateriály.
Pro fázi chronickou však tyto metody využít nelze [2–4]. V této fázi se zkoumá 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 a biomechanický výzkum o hodnocení vlivu koncentrace inhibitorů
perineuronálních sítí (konkrétně 4MU) na mechanické vlastnosti potkaních femurů. Byl proveden
tříbodový ohyb na celkem 56 vzorcích rozdělených celkem do 4 skupin – 2 skupiny se lišily
koncentrací 4MU (2,5 % a 5 %) a 2 skupiny sloužily jako kontrola. 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). Tyto parametry byly poté dále
statisticky vyhodnocovány a porovnávány s parametry kontrolní skupiny.
Literatura:
[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] 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.
[4] 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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Optimalizace výsledné morfologie 3D tištěných vzorků pro kostní implantáty
Michlovská L.1, Valová K.1, Scholz D.2, Zetocha M.2, Menčík P.1,2, Lysáková K.1, Přikryl R.1,2, Žídek J.1,
Örlygsson G.3, Ng Chuen How4, Vojtová L.1
CEITEC - Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Pokročilé biomateriály1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů2
Tæknisetur ehf. (ICETEC), Árleynir 2 – 8, 112 Reykjavík, Island3
Genis hf. Adalgata 34, 580 Siglufjordur. Island4
V rámci projektu profiBONE, na kterém spolupracují čeští a islandští partneři, zaměřeném na
výzkum a vývoj biofunkcionalizovaného polymer-keramického inkoustu pro nízkoteplotní 3D tisk
kostních implantátů, byly optimalizovány parametry nastavení přímého tisku inkoustu (cementové
pasty) a byl sledován vliv změny nastavení daných parametrů na výslednou morfologii 3D tištěných
vzorků. V rámci přípravy tiskového prostředí pro použití pasty byla volena ideální rychlost tisku
a rychlost toku (dávkování materiálu). Dalšími optimalizovanými parametry byla například výška
tištěné vrstvy, která musí pro zachování geometrie vytlačovaných vzorků odpovídat přibližně
šířce nanášené stopy při tisku struktur. Tisk výplně byl optimalizován pro 50% hustotu v mřížce
(konstantní v ose Z) a strukturu gyroidu. Během tisku bylo pozorováno několik problémů, jako
například: špatná přilnavost vlákna, slučování materiálů, poškození tvaru v důsledku nízké tuhosti
pasty, nízká časová stabilita pasty a vysoká soudržnost materiálu. Ze všech těchto testů byly po
vyhodnocení morfologie vytvořeny vhodné profily pro tisk ideálních vzorků. Morfologie vzorků
byla charakterizována pomocí rastrovacího i optického mikroskopu a následně byl hodnocen její
vliv na fyzikální vlastnosti výsledných tištěných vzorků.
Poděkování: Projekt profiBONE (TO01000309) je financován z fondů EHP za přispění Islandu,
Lichtenštejnska a Norska a Technologické agentury České republiky v rámci Programu KAPPA.
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Vliv dynamické kultivace v perfúzním bioreaktoru na adhezi a proliferaci
buněk kultivovaných na kalciumfosfátovém cementu s řízeným uvolňováním
antibiotik
Rampichová M.1, Hedvičáková V.1, Valová K.2, Lysáková K.2, Vojtová L.2, Filová E.1
Akademie věd České republiky, Ústav experimentální medicíny1
Středoevropský technologický institut - Vysoké učení technické v Brně2
Úvod: Osteomyelitida je závažnou komplikací hojení kostních defektů, které vznikají při úrazech,
nebo chirurgických zákrocích. Léčba osteomyelitidy spočívá v podávání vysokých dávek antibiotik
(ATB) lokálně i systémově. Pokud dojde k infekci při implantaci totální endoprotézy, musí být
explantována a nahrazena dočasnou protézou z polymetylmetakrylátu s uvolňujícími se ATB. Po
vyléčení infekce je pak implantována nová trvalá endoprotéza. Tento proces je zátěží jak pro pacienta,
tak pro zdravotnický systém. Je proto žádoucí najít biokompatibilní a degradovatelný materiál,
který by mohl sloužit jako výplň velkých kostních defektů s rizikem infekce, jenž by zároveň sloužil
jako systém pro dodávání ATB. Kalciumfosfátové cementy jsou biokompatibilní a osteokonduktivní.
Příměs polymeru navíc umožňuje jejich injikovatelnost a snižuje jejich křehkost. Obohacení těchto
materiálů o ATB z nich dělá ideální materiál pro léčbu kostních infikovaných defektů. Je ovšem
nutné nastavit koncentraci ATB tak, aby byla účinná, ale zároveň nebyla cytotoxická.
Metody: V této studii jsme srovnávali statickou a dynamickou kultivaci buněk na kalciumfosfátových
cementech. Sledovali jsme adhezi a proliferaci buněk Saos-2 na vzorcích obsahujících Vankomycin
v koncentracích 0,5 hm%, 1 hm% a 5 hm% a na vzorcích ze samotného kalciumfosfátu.
Biokompatibilita vzorků byla sledována v 7denním experimentu ve statických podmínkách, a
v dynamických podmínkách perfúzního bioreaktoru při průtoku 1 ml/min pak ve 14denním
experimentu.
Výsledky: Statické testování ukázalo, že vzorky obohacené o ATB byly biokompatibilní. Nejvyšší
buněčná proliferace byla zaznamenána na vzorku obsahujícím 0,5hm% Vankomycin. Dynamická
kultivace podpořila buněčnou proliferaci na nosiči, která byla vyšší než u staticky kultivovaného
vzorku.
Závěry: Studie ukázala, že obohacení kalciumfosfátového cementu o Vankomycin nebylo pro
buňky kultivované na jeho povrchu cytotoxické. Dále bylo prokázáno, že mechanická stimulace
pomocí průtoku média v perfúzním bioreaktoru měla pozitivní vliv na buněčnou proliferaci.
Poděkování:
Studie byla finančně podpořena z grantu Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky číslo
NV18-05-00379.
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Oriented growth of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells on
patterned plasmon-active substrates with Au grating for label-free cell
sensing
Sedlář A.1, Skvortsova A.2, Trelin A.2, Trávníčková M.1, Kolska Z.3, Lyutakov O.2, Švorčík V.2,
Bačáková L.1
Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology of the Czech Academy of
Sciences, Prague1
Department of Solid State Engineering, University of Chemistry and Technology, Prague2
Faculty of Science, J. E. Purkyne University, Usti nad Labem3
Recent advances in biosensors have enabled label-free online detection of cell behaviour. Namely,
the sensors based on the detection of electrical impedance signal generated by the cells adhering
to golden electrodes are widely used to detect cell adhesion, growth, proliferation or differentiation
[1]. The cell behaviour can also be observed with optical SPR-based sensors, detecting the changes
in refractive index alongside the substrate surface [2]. Moreover, the SPR sensors also enable the
detection of adsorption of cell adhesion-mediating molecules [3]. Combining both approaches in
a single device provides more detailed information about the cell behaviour [4]. However, these
sensors enable to obtain information only from the substrate surface, but the additional data from
changes in cell culture medium composition are missing. Simultaneous real-time analysis of cell
culture medium with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) using a microfluidic device
seems to be promising to solve this problem.
In our study, we prepared plasmon-active substrates with Au grating and micro-scale grooves from
DVD-R disc polycarbonate. The Au surface was modified with different terminal groups (-COOH;
-NH2). The substrates were seeded with adipose tissue-derived mesenchymal stem cells. The cells
showed similar growth dynamics independently of the surface chemistry. The cell growth was
oriented in the direction of the micro-scale grooves on the material. In our further experiments, we
plan to use the plasmon-active substrates for the detection of cell culture behaviour in real-time.
The analysis will be combined with SERS-based measurements of cell culture media to obtain a
complex picture of cell culture behaviour.
This work is supported by the Czech Science Foundation (GACR, grant No. 21-06065S).
[1] Giaever I., Keese CR. (1993), Nature, 366(6455), 591-592.
[2] Vala M., Robelek R. et al. (2013), Biosens Bioelectron., 40(1), 417-421.
[3] Li T., Hao L. Et al. (2020), Bioact Mater., 5(4), 1044-1052.
[4] Michaelis S., Wegener J. et al. (2013), Biosens Bioelectron., 49, 63-70.
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Vliv zpracování obrazových mikro-CT dat a binarizace na výsledky
strukturních parametrů porézních scaffoldů na bázi kolagenu: analýza
a rozhodování
Suchý T.1, Bartoš M.2,3, Luňáčková J.2, Soukup P.4
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů ÚSMH AV ČR, v.v.i.1
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN2
Anatomický ústav 1. LF UK3
Institut sociologických studií FSV UK4
Mikrofokusální počítačová tomografie (mikro-CT) je často využívanou metodou k hodnocení
trojrozměrné vnitřní struktury různých typů biomateriálů nebo nativních tkání. Jedno z
nejdůležitějších omezení zobrazování pomocí mikro-CT se však týká nestandardizovaného
přístupu ke zpracování obrazu, včetně binarizace před strukturní analýzou, která je obvykle
založena na subjektivním vizuálním hodnocení uživatele. To vede k potenciální variabilitě a
nepřesnosti výsledků. Předložená studie analyzuje variabilitu strukturních parametrů zavedených
prostřednictvím různých základních metod zpracování obrazu a globálních prahových hodnot.
Naším cílem bylo představit variabilitu strukturních parametrů na základě reálných dat při použití
vybraných modelových přístupů zpracování obrazu.
V naší studii jsme pomocí mikro-CT snímali modelové porézní kolagenové (typ I) scaffoldy (n=20)
a výsledná obrazová data zpracovali pomocí šesti různých přístupů (např. redukce obrazového
šumu) a binarizovali s použitím sedmi různých prahových hodnot, což vedlo celkem ke 42 variacím
jednotlivých strukturních parametrů (objem, hustota povrchu, velikost pórů) pro každý ze vzorků.
Mezi jednotlivými přístupy zpracování obrazu byla patrná řada rozdílů. Rozdíly mezi průměrnými
hodnotami vybraných nejnižších a nejvyšších prahových hodnot (18 a 54) byly stanoveny přibližně
na 190 % (objem), 160 % (hustota povrchu) a 210 % (velikost pórů). Nejvýraznější rozdíly byly
pozorovány u velikosti pórů, kde rozdíly v redukci šumu často vedly k odchylkám větším než 300 %
pro stejné prahové hodnoty.
Údaje získané v naší studii jasně naznačují, že výběr postupu zpracování obrazu na základě
subjektivního odhadu je nedostatečný. Proto navrhujeme kombinaci subjektivního odhadu a
numerického hodnocení prostřednictvím testování více parametrů na základě testování jejich
konzistence. Doporučujeme zahrnout 3D velikost pórů jako jeden z hodnocených parametrů,
protože je velmi citlivý na přítomnost obrazového šumu. Tento postup lze doporučit pro optimalizaci
zpracování obrazu před provedením mikro-CT analýz, protože minimalizuje míru citlivosti postupu
na subjektivně vneseném zkreslení.
Autoři děkují za finanční podporu této práce poskytnutou prostřednictvím projektu GAČR 20-11186S.
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Biocompatibility and osteo-differentiation potential of Ti3C2Tx MXenes: novel
2D-nanomaterial adepts for biosensorics
Svobodová L.1, Sedlář A.1, Olshtrem A.2, Lyutakov O.2, Švorčík V.2, Bačáková L.1
Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology of the Czech Academy of
Sciences, Prague1
Department of Solid State Engineering, University of Chemistry and Technology, Prague2
MXenes belong to newly emerging nanomaterials promising for biomedical applications based on
carbides or nitrides of transition metals. The first titanium carbide MXenes were discovered in 2011.
These hydrophobic materials with the 2D-lamellar structure and interesting electrical, mechanical,
and optical properties (e.g., thermal and mechanical stability, high electrical conductivity, easy
surface functionalization, strong fluorescence efficiency) have been extensively examined in
subsequent years. Their potential in the construction of biosensors (e.g., body temperature
detectors, electrochemical biosensors, detectors of small molecules), as catalytic agents, or in
water purification was revealed. Last but not least, their antibacterial effect on Escherichia coli,
Bacillus subtilis, or Staphylococcus aureus and their positive influence on osteogenic differentiation
of human mesenchymal stem cells were shown to be essential for the field of tissue engineering.
In our experiments, we focused on the description of the properties of „two-layered“ MXene forms
with a general formula of Ti3C2Tx, where Tx represents the surface termination groups -OH, -F, and
=O of so-called pristine MXenes (as we have described in our previous presentation), -COO- or -NH3+
in the case of another two examined types of MXenes, and their influence on biological systems,
e.g., a culture of human adipose-derived mesenchymal stem cells.
Our study aimed to describe the interaction of these three types of MXenes with human adiposederived stem cells (ADSCs). Namely their effect on adhesion, metabolic activity, and biocompatibility
in general and the assessing the MXene‘s influence on osteogenic differentiation of ADSCs.
This work was supported by the Czech Science Foundation (GACR, grant No. 21-06065S).
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Efekt inhibítora katepsínu K na kokultúru línií SaOS-2 a THP-1
Šebová E., Hedvičáková V., Sovková V., Filová E.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Úvod: Osteoporóza je závažné ochorenie rozšírené na celom svete. Vyššie riziko rozvoja tohto
ochorenia je pozorované najmä u starších jedincov a žien po menopauze. Inhibítor katepsínu K
(CTSK), resorpčného enzýmu osteoklastov resorbujúcich kosť, bol vyvinutý ako potenciálna terapia
osteoporózy a však výskum bol zastavený z dôvodu negatívnych systémových účinkov. Tento
projekt sa zaoberá novou stratégiou liečby osteoporotických fraktúr inhibítorom katepsínu K.
Enkapsuláciou liečiva do nanočastíc s postupným uvoľňovaním a následnou aplikáciou priamo do
defektu v kosti, je možné zabrániť negatívnym systémovým účinkom a využiť lokálne pôsobenie
liečiva. Zníženie resorpcie vedie k rýchlejšej obnove kostnej hmoty, čím sa urýchli aj proces hojenia.
Úlohou tejto štúdie bolo stanoviť najefektívnejšiu bezpečnú koncentráciu inhibítora CTSK.
Metodika: Na in vitro modeli kosti boli sledované tri koncentrácie liečiva (nízka, stredná, vysoká).
Model pozostával z kokultúry ľudských buniek osteosarkómovej línie SaOS-2 (osteoblasty) a buniek
línie monocytickej leukémie THP-1 (osteoklasty). Po trojdňovej adhézii THP-1 v 96-jamkových
doštičkách (50 tis. buniek/jamka), boli do kultúry pridané bunky SaOS-2 (3 tis. buniek/jamka) a do
základného média (RPMI 1360, 10 % FBS, 1% P/S) pridané osteoklastogénne rastové faktory. Po
vytvorení osteoklastov bol do média pridaný inhibítor katepsínu K, ako kontrola boli bunky v médiu
bez jeho prídavku. V experimentálnych dňoch (D) 1, 6 a 8 boli sledované aktivity osteoklastických
enzýmov karbonickej anhydrázy II (CA II), tartrát-rezistentnej kyslej fosfatázy (TRAP) a CTSK a
aktivita osteoblastickej alkalickej fosfatázy (ALP). Sledované boli aj parametre metabolickej aktivity
buniek MTS testom a bunková proliferácia kvantifikáciou DNA pomocou PicoGreen assay.
Výsledky: Zníženú aktivitu CTSK pozorujeme v D6 kultivácie s liečivom v strednej a vysokej
koncentrácii, nízka koncentrácia aktivitu štatisticky významne neznížila. V ôsmom dni kultivácie
pozorujeme len slabý trend závislý od koncentrácie inhibítora CTSK. Zmeny v aktivite CA II v
D1 nie sú závislé od prídavku liečiva, avšak v D6 je aktivita nižšia s liečivom v strednej a vysokej
koncentrácii a to v porovnaní s nízkou koncentráciou aj s kontrolou. V D1 aktivita TRAP dosahovala
najnižších hodnôt v kontrole, naopak v D6 je trend opačný a kontrola dosahuje hodnoty najvyššie v
porovnaní so skupinami s liečivom. Osteoblastická aktivita ALP bola signifikantne zvýšená v D1 so
všetkými použitými koncentráciami inhibítora CTSK. V ostatné dni významné zmeny nepozorujeme.
Metabolická aktivita buniek bola v D1 a D6 vyššia s akoukoľvek koncentráciou liečiva v porovnaní
s kontrolou, v D8 sme zmeny nepozorovali. Rozdiely v bunkovej proliferácií sme nepozorovali v
žiadnom z experimentálnych dní.
Závěr: Na základe výsledkov usudzujeme, že liečivo má určité limitácie v dobe jeho pôsobenia na
CTSK. Nanočastice s enkapsulovaným inhibítorom CTSK s postupným uvoľňovaním by mohli liečivo
uvoľňovať po celú dobu hojenia osteoporotického defektu a tým znižovať mieru enzymatickej
resorpcie. Pozitívom je zvýšená aktivita ALP, ktorá je markerom kostnej mineralizácie. Nové prístupy
k využitiu inhibítora katepsínu K sľubujú pokroky v terapii osteoporózy.
Poděkování: Táto práca bola podporená grantom Technologickej agentúry ČR – FW01010662.
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Bioaktivní a biodegradovatelná submikronová vlákna pro zdravotnické účely
Vojtová L.1, Gregušková Z.1,2, Michlovská L.1, Brtníková J.1, Lysáková K.1, Hlináková K.1, Přikryl R.1,2
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně, Pokročilé biomateriály1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů2
Hlavním cílem projektu TECHBIKOM je přeshraniční spolupráce Rakouské a České republiky
ve zpracování pokročilými inovativními nanotechnologiemi biodegradovatelných polymerů a
bioaktivních aditiv do formy nových materiálů. Rakouská strana zpracovává kůru stromů extrakcí do
výluhů bioaktivních látek s prokázanými antibakteriálními a antivirotickými vlastnostmi, které jsou
na české straně využity pro přípravu (nano)submikronových vláken z biologicky odbouratelných
polymerů s nastavitelnou dobou degradace. Inovací je použití polymerů z obnovitelných
zdrojů a zabudování bioaktivních složek z odpadní kůry přímo do formy polymerních (nano)
submikronových vláken metodou “in situ” pomocí odstředivého zvlákňování. Připravená vlákna
jsou charakterizována jak z hlediska chemicko-fyzikálního, tak z hlediska biodegradace a biologické
aktivity – cytotoxicity, antibakteriálních a antivirotických vlastností. Projekt je ve fázi testování,
hlavním výstupem bude nano až submikrovlákenný polymerní materiál obsahující antibakteriální
i antivirotické složky, které bude možné zpracovat do formy roušek či respirátorů efektivních
například i v koronavirové prevenci v rámci nemoci COVID-19. V případě, že nebude materiál po
použití regulérně spálen, dojde v přírodě na rozdíl od stávajících materiálů k jeho biologickému
odbourání, což řeší aktuální problémy znečištění životního prostření použitými rouškami či
respirátory. Nicméně, bioaktivní vlákenný materiál bude možné využít i v regenerativní medicíně,
tkáňovém inženýrství, v systémech s řízenou dopravou léčiv či v mikrobiologii jako 3D substrát pro
růst buněk.
Poděkováni: Tato práce byla podpořena EFRR Programem INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
projektem „Technologie na zpracování odpadní biomasy lesního průmyslu pro pokročilé polymerní
kompozity“ (Techbikom č. ATCZ287).
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Can you easily manipulate leukemic cells by changing culture conditions in
vitro?
Sikorová M., Klener P., Hubálek Kalbáčová M.
Institute of Pathological Physiology, First faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech
Republic
Preceding researches of hematological malignancies in Patient-derived xenografts (PDXs) provide
evidence of the presence of many factors in the leukemic microenvironment, which may contribute
to the regulation of microenvironment-derived cells behavior. However, there are many artificial
limitations and inaccuracies, which may not exactly reflect the situation in vivo. Various culture
factors may hamper in vitro cultivated leukemic cells and as a result, not only their viability may
be decreased but also other features. Therefore, the aim of our project is to overcome these
drawbacks by using new approaches for leukemic cell cultivation in vitro via analyzing changes of
their proliferation, metabolism and morphology in a system of co-cultivation of different types of
leukemic with feeder cells (hMSCs) under different culture conditions.
In the early phase of the work, an immortalized Normal Human Dermal Fibroblasts line (NHDF)
as feeder cells were used and methodology established. Later, human mesenchymal stem cells
(hMSCs) were tested as feeder cells. As leukemic cells having a very similar clinical presentation
to chronic lymphatic leukemia (CLL) Human Mantle Cell Lymphoma (HBL-2) cell line was used.
Moreover, the acute lymphoblastic leukemia (ALL) derived SD-1 cell line was also used in contrast
to CLL. We monitored selected metabolic and morphologic parameters over time in the presence
of different culture media (aMEM, DMEM, IMDM, media mixes, etc.), two different concentrations
of Fetal Bovine Serum - FBS (0% and 10%) and under hypoxic (1% O2) and normoxic (20% O2)
conditions. All cell types were analyzed individually as well as after co-cultivation with selected
feeder cells.
Comprehensive monitoring of HBL-2 cell growth and viability at all measured times (4h - 72h)
revealed differences in the number of cells and their metabolic activity, leaning on the type of
culture medium just like on concentration of FBS. Metabolism of HBL-2 cells manifested the
positive effect on account of medium factors not only in an individual culture, but also in cocultivation with both NHDF and hMSC feeders. Furthermore, hypoxia had a positive effect on the
proliferation of HBL-2 cells. SD-1 cells show similarly promising improvements in their proliferation
and metabolism after initial experiments in co-cultivation with both types of feeders enhanced by
hypoxic conditions, as well.
Taken together, our findings might be an acquisition for further improvement of the character of
leukemic cells in vitro for their subsequent usage in successful in vivo xenotransplantation.
This study was supported by the grant AZV-NV19-08-00144 provided by Ministry of Health of Czech
Republic and by grants provided by the Charles University in Prague; grant PROGRES Q26 and the GAUK
406822 grant.
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