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přístupy, buněčné a preklinické modely
Současný translační proces a role jednotlivých autorit
Varia

5

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU
10.00 – 10.10 hod

25. listopadu 2021

Zahájení kongresu
doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.,
doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA,
Mgr. Martin Růžička

10.10 – 11.50 hod

Přednáškový blok I.
Biomateriály a jejich klinická aplikace
Předsednictvo: prof. RNDr. David Lukáš, CSc.,
doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Využitie biomateriálov v rekonštrukčnej chirurgii
Dragúňová J.2, Cucorová V.2, Koller J.1
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN Bratislava1
Centrálna tkanivová banka2

Nanovlákenný zdravotnický prostředek NANOTARDIS k léčbě
čistých akutních kožních defektů; nanovlákna a analýza
klinického hodnocení
Lukáš D., Dzan L., Krchová S., Herzogová J., Haščáková K.,
Zelenková D., Zajíček R., Šuca H., Kuželová Košťáková E., Jenčová V.,
Mikeš P., Hedvičáková V., Chvojka J., Horáková J.
Technická univerzita v Liberci
Krajská nemocnice Liberec
Fakultní nemocnice Bulovka
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Nanovlákenný zdravotnický prostředek NANOTARDIS k léčbě
čistých akutních kožních defektů; klinické zkušenosti
Dzan L., Dzanová Š.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Oddělení ústní, čelistní a obličejové
chirurgie

Amniová membrána v různých klinických aplikacích
Lipový B.1,2, Forostyak S.1,3,4, Hladík M.1
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MUNI a Fakultní nemocnice Brno1
Středoevropský technologický institut VUT Brno2
PrimeCell Bioscience a.s., Ostrava3
Národní centrum tkání a buněk a.s., Ostrava4

Vývoj a výroba allogenního somabuněčného léčivého přípravku
na bázi MSC pro léčbu epidermolysis bullosa
Zdražilová Dubská L.
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie

Diskuze

11.50 – 13.00 hod
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Oběd

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU
13.00 – 14.40 hod

25. listopadu 2021

Přednáškový blok II.
Klinické situace a různé pohledy v hojení ran
Předsednictvo: MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.,
MUDr. Martin Knoz, Ph.D.
Použití mezenchymálních kmenových buněk v léčbě
chronických ran u pacientů s Epidermolysis Bullosa – studie
Rotschein P.1,2,4,5, Vokurková J.1,2,4,5, Bučková H.3,4,5
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno1
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Oddělení dětské
plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno2
Pediatrická klinika, Dětské kožní oddělení, Fakultní nemocnice Brno3
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno4
EB centrum Česká republika5

Tvorba národních klinických doporučených postupů v oblasti
hojení ran
Klugar M.1,2,3, Pokorná A.1,2,3, Vrbová T.1,3, Kantorová L.1,3, Hájek M.1,3,
Klugarová J.1,2,3
České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge
Translation (Cochrane, JBI, GRADE centra České republiky), Institut
Biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita1
Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita2
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky3

Scar wars
Zajíček R.
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady

Současné možnosti a limity rekonstrukce obličeje a dutiny
ústní: pohled maxilo-faciálního chirurga
Daněk Z., Blahák J., Křiva T., Liberda O., Bulik O.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice
Brno

Současné možnosti a limity rekonstrukce obličeje a dutiny
ústní: pohled plastického chirurga
Dvořák Z.1,2, Výška T.1, Mrázek T.1, Knoz M.1, Kubát M.1, Stupka I.1, Veselý
J.1, Pink R.2
Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny a Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně1
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc2

Diskuze

14.40 – 15.00 hod

Coffee break
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ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU
15.00 – 16.00 hod

25. listopadu 2021

Přednáškový blok III.
Translační medicína

Předsednictvo: Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., CLP, RTTP,
Ing. Vojtěch Helikar
Etický aspekt výzkumu
Kozáková Š.
Fakultní nemocnice Brno

Transfer technologií – od nápadu do praxe
Bartošová L.
Centrum transferu biomedicínských technologií, Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Tranfer technologií skrze spin off firmu
Helikar V.

Diskuze

16.00 – 16.20 hod

Coffee break

16.20 – 17.50 hod

Přednáškový blok IV.
Firemní prezentace / varia

Předsednictvo: doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA,
MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.
Satelitní sympozium společnosti ConvaTec Česká republika s.r.o.
Hygiena rány v mezioborové praxi
Černohorská J., Šimůnková E., Fraňková M.

Inovace v hojení povrchových poranění – vývoj ÚMCH
Akademie věd ČR, patentovaný ZP HemaCut SPRAY
Rachůnková M.

Nové přístupy v hojení hyaluronanem
Husby J.
Contipro, a.s.

Diskuze

20.00 – 24.00 hod
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Společná večere

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU
9.30 – 10.30 hod

26. listopadu 2021

Přednáškový blok V.
Mikrobiom ve vztahu k hojení kožních a slizničních ran

Předsednictvo: prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.,
doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA
Kožní mikrobiom ve zdraví a nemoci
Růžička F.
Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Orální mikrobiota a hojení sliznice dutiny ústní
Bořilová Linhartová P.1,2, Daněk Z.1,2, Gachová D.1, Zukalová K.1, Lipový B.3
RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita1
Klinika ústní čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno,
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita2
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno,
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita3

Diskuze

10.30 – 10.50 hod

Coffee break

10.50 – 12.10 hod

Přednáškový blok VI.
Imunologické a buněčné aspekty hojení na modelech

Předsednictvo: Ing. Lucie Vištějnová, Ph.D.
MVDr. Edita Jeklová, Ph.D.

Imunitní systém a jeho role v procesu hojení
Faldyna M.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Hojení plné tloušťky kůže pomocí nanostrukturovaných
bioaktivních pěn na animálním modelu bílého prasete
Vojtová L.1, Pavliňáková V.1, Muchová J.1, Kacvinská K.1, Brtníková J.1,
Knoz M.2,3, Lipový B.1,2, Faldyna M.4, Göpfert E.4, Holoubek J.2,
Pavlovský Z.5, Vícenová M.4, Blahnová V.H.6, Hearnden V.7, Žídek J.1,
Filová E.6
CEITEC – Vysoké učení technické v Brně, ČR1
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, společné
pracoviště s Lékařskou fakultou Masarykovy university Brno, ČR2
Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, ČR3
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, ČR4
Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno, společné pracoviště s Lékařskou
fakultou Masarykovy university Brno, ČR5
Ústav experimentální medicíny v Praze, AVČR6
Department of Materials Science and Engineering, Kroto Research Institute,
University of Sheffield, United Kingdom7
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ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU

26. listopadu 2021

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

Nové přístupy v hojení hyaluronanem
Pavlík V.
Contipro a.s.

Diskuze

12.10 – 12.15 hod

Závěr kongresu

12.15 – 12.45 hod

Výdej certifikátů
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POSTEROVÁ SEKCE
Použitie allograftu ľudskej kože ako hlavná metóda v manažmente liečby rany
u imunosuprimovaného pacienta s hlbokou popáleninou
Bartkova J.1, Chun-Kai Chang2,3, Yi-Shu Liao4, Yuan-Sheng Tzeng3
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno1
Zouying Branch of Kaohsiung Armed Forces General Hospital, Kaohsiung2
Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei3
Taichung Armed Forces General Hospital, Taichung4

Manuka med (mnohaletý přírodní prostředek v hojení ran, ale i popálenin)
Bartošková J., Lipový B., Fiamoli M., Hufová I., Raška F.
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Isolation, structural characterisation, and application of polysaccharides as wound
dressings
Bleha R.
Department of Carbohydrates and Cereals, UCT Prague, Czech Republic

Vliv přídavku přírodního síťovadla na fyzikální a chemické vlastnosti antimikrobiálních
hydrogelů určených pro léčbu zánětlivých kožních infekcí
Brtníková J., Michlovská L., Nedomová E., Vojtová L.
CEITEC - Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Pokročilé biomateriály

Využití syntetické acelulární dermální náhrady u popálené pacientky
Fiamoli M.1, Bartošková J.1, Hladík M.1,2, Kaloudová Y.1
Klinika popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně2

Hemokompatibilita biodegradabilních polyesterových tkáňových nosičů
Hauzerová Š., Kuželová Košťáková E., Havlíčková K., Heczková B., Procházková R., Jenčová V.
Technická univerzita v Liberci

Kopolymer PLCL – zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační chování
nanovlákenných materiálů
Havlíčková K.1, Hauzerová Š.1, Novotný V.2, Müllerová J.3, Kuželová Košťáková E.1, Jenčová V.1
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra chemie,
Oddělení bioinženýrství1
Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace2

Využití lyofylizované amniotické membrány v léčbe popálenin u dětského pacienta
Hladík M.1,2, Lipový B.1,2,3, Forostyak S.1,2,4,5, Raška F.1,2, Anderle D.1, Mager R.1, Suchánek I.1
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
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POSTEROVÁ SEKCE
Vývoj dočasných biopolymerních nosičů pro vybrané růstové faktory a zhodnocení
jejich aktivity na hojení rány
Holoubek J.1,2, Lipový B.1,2, Nedomová E.3, Růžicka F.4, Vacek L.4 , Knoz M.1,2,5, Štepánková V.6,
Chaloupková R.6, Pavlovsky Z.7, Faldyna M.8, Göpfert E.8, Damborský J.9,10, Vojtova L.3, Žídek J.3
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta, Masarykova universita, Brno2
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno3
Mikrobiologický ústav, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno4
Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u Sv. Anny5
Enantis s.r.o., Brno6
Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno7
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno8
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno9
RECETOX, Přírodovědecká fakulta MU, Brno10

Histopatologická analýza simulace stafylokokových infekcí kůže a měkkých tkání na
modelu prasat
Jarošová R.1, Makovický P.1, Lipový B.2, Kobzová Š.1, Janda L.1
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Brno1
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

Elektricky zvlákněné nanovlákenné materiály z PVA pro inkorporaci biologicky
aktivních látek
Jenčová V., Lisnenko M., Holeček M., Drabina J., Valtera J., Mullerová J., Kuželová Košťáková E.,
Lukáš D.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Enkapsulace pro-hojivých proteinů pomocí liposomů a jejich charakterizace
Kadlecová Z., Brtníková J., Lysáková K., Dorazilová J., Vojtová L.
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně

Navození stafylokokové kožní infekce u prasat
Kobzová Š.1, Vacek L.1,2, Lipový B.3, Janda L.1
Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny, Výzkumný ústav veterinárního lékařství1
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

Kombinace PCL a PVA v emulzním elektrickém zvlákňování nanovlákenných materiálů
pro kryty ran
Kuželová Košťáková E., Gul A., Hauzerová Š., Krykorková Z., Lukáš D., Jenčová V.
Technická univerzita v Liberci

Fyzikální síťování nanovlákenných materiálů založených na PVA metodou freeze –
thaw
Lisnenko M., Kuželová Košťáková E., Müllerová J., Běhálek L., Jenčová V.
Technická univerzita v Liberci
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Poleptání epoxidovou pryskyřicí komplikované kontaktní dermatitidou
Matysková D.1,2,4, Holoubek J.1,2, Lipový B.1,2, Kaloudová Y.1, Košková O.1,2,3, Suchánek I.1, Brychta P.1
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno2
Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické Brno3
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno4

Sledování mechanismu uvolňování antibakteriálních proteinů z lyofilizovaných
biopolymerních pěn určených pro potenciální aplikace jako kožní kryty
Michlovská L.1, Brtníková J.1, Kacvinská K.1, Kobzová Š.3, Janda L.3, Lipový B.4, Vojtová L.1
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie2
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.3
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno4

Rekombinantní produkce antimikrobiálního peptidu LL-37 v E. coli a ověření jeho
antibakteriální aktivity
Pavelka A.1, Vacek L.1,2, Janda L.1
Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny, Výzkumný ústav veterinárního lékařství1
Mikrobiologický ústav Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity2

Inovativní hemostatika na bázi proteinů a derivátů celulózy pro rychlou hemostázu
Sedlář M.1, Suchý P.2, Sopuch T.3, Vojtová L.1
Vysoké učení technické v Brně, CEITEC, Pokročilé biomateriály1
Masarykova univerzita v Brně, Farmaceutická fakulta, Ústav farmakologie a toxikologie2
Holzbecher, spol. s r. o., barevna a bělidlo Zlíč3

Antimikrobiální aktivita látek produkovaných kožní bakterií Staphyloccocus
epidermidis
Šťastná M., Gečnuk J., Janda L., Norek A.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, v. v. i.

Antimicrobial susceptibility testing of thermally stabilized endolysins
Vacek L.1,2, Kobzová Š.1, Janda L.1
Clinical Immunology and Immunology of Infectious Diseases, Veterinary Research Institute, Brno1
Department of Microbiology, St. Anne’s University Hospital Brno and Faculty of Medicine,
Masaryk University, Brno2

Vývoj dermální náhrady, kvalitativní testování na zvířecích modelech
Knoz M.
Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
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zhojení rány

původní rána

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice

Registrační poplatky
Platba převodem 		
Kč 2 450,- / EUR 98,- vč. DPH
Platba na místě 		
Kč 2 850,- /EUR 114,- vč. DPH.
Platba převodem je možná do 16. listopadu 2021.
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu
kongresu, oběd, materiály, společná večeře a DPH.

Parkování
Možnost parkování na hotelovém parkovišti. Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků
25. listopadu 2021		
8.00 – 14.00 hod
26. listopadu 2021		
8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Materiály
Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.

Akreditace
Kongres je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory pod
registračním číslem 104 637 a je ohodnocen 10 kredity za účast. Certifikáty budou
k dispozici po ukončení kongresu na registraci účastníků.

Oběd
Obědy formou jednotného menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 25.
listopadu 2021 od 11.30 do 13.00 hod. Obědy se vydávají oproti stravenkám, které
obdržíte při registraci účastníků. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby
svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Společná večeře
Společná večeře se koná dne 25. listopadu 2021 od 20.00 hod v prostorách hotelu Galant.

Informace pro přednášející
Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový
monitor. Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v
přednáškovém sále.
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB
Flash disku.
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Aktivní hojení
S KYSELINOU HYALURONOVOU

Inovativní přípravky na hojení chronických a komplikovaných ran využívají
regeneračních schopností kyseliny hyaluronové, přirozené látky organizující
stavbu lidských tkání. Díky konceptu Aktivního hojení od české firmy Contipro
dosáhnete efektivního výsledku i u nejhorších případů.

Výrobce: Contipro a. s. | +420 465 519 530 | info@contipro.com | www.aktivnihojeni.cz

SBORNÍK ABSTRAKT
II. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES

MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN

Abstrakta neprošla jazykovou úpravou.
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MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN

SBORNÍK ABSTRAKT

Využitie biomateriálov v rekonštrukčnej chirurgii
Dragúňová J.2, Cucorová V.2, Koller J.1
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN Bratislava1
Centrálna tkanivová banka 2

Úvod:
Centrálna tkanivová banka (CTB) Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave zabezpečuje odbery, prípravu,
spracovanie a uschovanie biologických materiálov alogénneho ako aj xenogénneho pôvodu
určených na klinické použitie (transplantácie kože a mäkkých tkanív) u pacientov s rozsiahlymi
popáleninami, tak aj u pacientov so závažnými stratovými poraneniami kože a mäkkých tkanív
a u pacientov s ťažko liečiteľnými chronickými ranami. Súčasťou CTB je aj kultivačné laboratórium
zabezpečujúce in vitro kultivácie autológnych aj alogénnych buniek kože, tukového a spojivového
tkaniva na terapeutické účely.

Materiály a metódy:
Alogénne tkanivá sa odoberajú od ľudských kadaveróznych darcov po predchádzajúcom skríningu
darcov za aseptických podmienok a transportujú sa do CTB na spracovanie štandardnými
pracovnými postupmi CTB. Po spracovaní v laboratóriu za aseptických podmienok sa odoberajú
z každej šarže vzorky na testy sterility. Spracované tkanivá sa balia individuálne do sterilných obalov,
označujú štítkami a uskladňujú kryokonzerváciou v chladiacich boxoch, odkiaľ sa po potvrdení
sterility distribuujú na klinickú aplikáciu. Bunky (autológne) určené na in vitro kultiváciu a následnú
transplantáciu sa odoberajú pri operáciách do sterilných nádob a transportujú do kultivačného
laboratória CTB.

Výsledok:
CTB uskladňuje spracované tkanivá dlhodobo. Na požiadanie vydáva spracované tkanivá a bunkové
kultúry na klinické použitie – transplantácie tkanív a buniek. Kožné alotransplantáty sa používajú
prevažne na dočasné prekrytie oblastí tela zbavených poškodenej kože, redukujú bolestivosť rán,
zabezpečujú prevenciu bakteriálnej kontaminácie rany a umožňujú kvalitnú prípravu spodiny rany
na definitívne prekrytie autológnymi kožnými transplantátmi. Kožné alotransplantáty sa využívajú
aj na prípravu alogénnej acelulárnej dermy ako matrice – nosiča autológnych bunkových kultúr
ako aj na jej využitie pri rekonštrukčných výkonoch v plastickej chirurgii. Vyššie uvedené ľudské
tkanivá a bunky je možné využiť nielen na transplantačné účely, ale aj v novej vedeckej disciplíne
– tkanivovom inžinierstve.

Záver:
Biomateriály ľudského, ako aj biosyntetického pôvodu do značnej miery prispievajú k záchrane
ľudských životov. Prispievajú aj ku zlepšeniu chirurgickej a plasticko-chirurgicej starostlivosti
o pacientov s rozsiahlymi popáleninami, stratovými poraneniami kože a mäkkých tkanív. Ich
použitie napomáha ku zmierneniu utrpenia takýchto pacientov, ku skráteniu doby liečenia ako aj k
redukcii trvalých následkov takýchto poranení a iných podobných chorobných stavov.
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SBORNÍK ABSTRAKT

Nanovlákenný zdravotnický prostředek NANOTARDIS k léčbě čistých akutních
kožních defektů; nanovlákna a analýza klinického hodnocení
Lukáš D., Dzan L., Krchová S., Herzogová J., Haščáková K., Zelenková D., Zajíček R., Šuca H.,
Kuželová Košťáková E., Jenčová V., Mikeš P., Hedvičáková V., Chvojka J., Horáková J.
Technická univerzita v Liberci
Krajská nemocnice Liberec
Fakultní nemocnice Bulovka
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Zdravotnický prostředek NANOTADIS je založen na nanovlákenné vrstvě z biodegradabilního
polyesteru, polykaprolaktonu (PCL). Nanovlákenná PCL struktura vyrobená metodou elektrického
zvlákňování je velice podobná svou morfologií mezibuněčné hmotě kůže, a proto je ideální k využití
jako základny pro reparaci a regeneraci této tkáně. Díky použití biodegradabilního materiálu
dochází postupně k degradaci materiálu PCL a není nutné jeho odstraňování v průběhu léčby, což
u jiných zdravotnických prostředků určených k hojení ran narušuje již započatý proces hojení.
Hypotéza klinické zkoušky zdravotnického prostředku NANOTARDIS sestávala z následujících
tvrzení:
 Nanovlákenná PCL struktura, kterou je tvořen zdravotnický prostředek NANOTARDIS, je velice
podobná struktuře mezibuněčné hmoty kůže, a proto je ideální k využití jako základny pro
reparaci a regeneraci této tkáně.
 Nanovlákna jsou extrémně tenká (řádově desítky až stovky nanometrů) a snadno přilnou ke
spodině rány. Mají vysokou flexibilitu/ohebnost, pórovitost a svou propustností pro vzdušný
kyslík usnadňují a urychlují hojení ran. Nanovlákenné struktury působí jako antibakteriální
bariera díky malým mezivlákenným pórům.
 Vnitřní nanovlákenná struktura zdravotnického prostředku NANOTARDIS napomáhá k lepší
adhezi a proliferaci buněk na nanovlákenné vrstvě.

Obr. 1: Snižování hodnoty relativní hodnoty průměru ran v závislosti na bezrozměrném čase hojení
vyjádřeném jako zlomek celkové doby hojení .
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SBORNÍK ABSTRAKT

Nanovlákenný zdravotnický prostředek NANOTARDIS k léčbě čistých akutních
kožních defektů; klinické zkušenosti
Dzan L., Dzanová Š.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Přednáška navazuje na sdělení prof. Lukáše „Nanovlákenný zdravotnický prostředek
NANOTARDIS k léčbě čistých akutních kožních defektů; nanovlákna a analýza klinického
hodnocení“ a zabývá se praktickými výsledky klinické studie „Hodnocení zdravotnického
prostředku NANOTARDIS k léčbě čistých akutních a chronických kožních ran“.
Autoři Stoddard RJ a kol. Ve svém článku „In pursuit of functional electrospun materials for
clinical applications in humans“, Ther Deliv. (2016) vyslovili otázku proč je tak obtížné využít
nanovlákenných technologií v medicíně, když potenciál je obrovský. Bohužel najít odpověď není
jednoduché.
První naše společná vize mezi Technickou univerzitou Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec
ohledně použití nanovláken k hojení ran byla v roce 2013. Žádost na SÚKL jsme podali v roce 2014,
schválená byla v roce 2017 a název nanovlákenného materiálu z PCL NANOTARDIS vznikl spojením
slov „NANO“ podle použité technologie a „TARDIS“, což je zkratka slov „Time And Relative Dimension
In Space“. Jedná se o název stroje času (z britského sci-fi seriálu Doctor Who) a v podstatě se to
překládá tak, že uvnitř to je větší než se z vnějšku zdá.
V naší přednášce posluchače seznámíme s postupy a praktickými výsledky klinické studie.

25

MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN

SBORNÍK ABSTRAKT

Amniová membrána v různých klinických aplikacích
Lipový B.1,2, Forostyak S.1,3,4, Hladík M.1
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MUNI a Fakultní nemocnice Brno1
Středoevropský technologický institut VUT Brno2
PrimeCell Bioscience a.s., Ostrava3
Národní centrum tkání a buněk a.s., Ostrava4
Amniová membrána (AM) je v rámci komplexního wound managementu využívána již více než
sto let a dodnes se jedná o superiorní biologický kryt, který reprezentuje celou řadu unikátních
charakteristik uplatňujících se jak z kvantitativního (rychlost hojení) tak také kvalitativního pohledu
uzávěru defektu.
Díky svým vlastnostem je v současné době používána AM u různých typů ran (akutní i chronické).
Jejím hlavním nedostatkem je relativně složitý a nákladný proces odběru a zpracování, který se
odráží ve výsledné ceně. Toto je hlavní aspekt, který brání rozšíření používání AM a zároveň skýtá
obrovský potenciál pro další biomateriálové modifikace (nekropromitující biologickou aktivitu),
které by mohly vést k vyšší konkurenceschopnosti na současném trhu. Sdělení je koncipováno jako
průřez současných zkušeností našeho týmu s tímto krytem u různých klinických případů.
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SBORNÍK ABSTRAKT

Vývoj a výroba allogenního somatobuněčného léčivého přípravku na bázi
MSC pro léčbu epidermolysis bullosa
Zdražilová Dubská L.1,2, Jurečková L.1, Minaříková M.1,2, Skoupilová H.1, Adamová E.1, Pilátová K.1,2,
Valík D.1,2, Demlová R.1,2, Vokurková J.1,2, Rotschein P.1,2, Lukáš D.3, Bučková H.1,2
Lékařská Fakulta, Masarykova univerzita1
Fakultní Nemocnice Brno2
Technická Univerzita v Liberci3
Epidermolysis bullosa (EB) je vzácné dědičné onemocnění, pro které v současné době není
k dispozici kauzální léčba. Kromě genové terapie jsou pro léčbu tohoto onemocnění vyvíjeny
léčivé přípravky moderní terapie (ATMPs) založené na allogenních mezenchymálních kmenových/
stromálních buňkách MSC.
Masarykova univerzita v Brně disponuje cestou ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit)
Farmakologického ústavu LF pracovištěm vyrábějícím somatobuněčné léčivé přípravky moderní
terapie. Výrobě takových přípravků předchází výzkum a vývoj, který zahrnuje translaci do podmínek
Správné výrobní praxe (SVP).
Aktuálně ACIU připravuje allogenní somabuněčný léčivý přípravek založený na MSC získaných
z tukové tkáně, který je určen pro akademické klinické hodnocení fáze I/II „Bezpečnost a účinnost
alogenních mezenchymálních stromálních buněk odvozených z tukové tkáně u pacientů
s epidermolysis bullosa: klinické hodnocení fáze I/II“ (EudraCT no. 2020-002936-55), jehož zadavatel
je LF MU s podporou Debra ČR, z.ú. a investigátorským pracovištěm je Fakultní nemocnice Brno.
ACIU dále pokračuje ve vývoji léčivého přípravku z MSC na nanovlákenné biomembráně (MSC/
nano), konkrétně polykaprolaktonové, pro tutéž diagnózu. Z regulačního hlediska představují MSCs
porůstající biologicky rozložitelnou polykaprolaktonovou (PCL) kostru kombinovaný ATMP, který
vyžaduje i) klinicky využitelné MSCs vyráběné v prostorách s certifikací SVP, kterými disponuje ACIU
- MU a ii) klinicky využitelné biomembrány schválené pro použití jako zdravotnický prostředek,
kterými disponuje Technická univerzita Liberec, aktuálně v podobě přípravku Nanotardis.
V prezentaci představíme klíčové aspekty vývoje a výroby zkoušeného LP na bázi MSC a MSC/nano
pro pacienty s epidermolysis bullosa.
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SBORNÍK ABSTRAKT

Použití mezenchymálních kmenových buněk v léčbě chronických ran
u pacientů s Epidermolysis Bullosa – studie
Rotschein P.1,2,4,5, Vokurková J.1,2,4,5, Bučková H. 3,4,5
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno1
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Oddělení dětské plastické chirurgie, Fakultní
nemocnice Brno2
Pediatrická klinika, Dětské kožní oddělení, Fakultní nemocnice Brno3
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno4
EB centrum Česká republika5

Úvod
Epidermolysis Bullosa (EB) je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje vznikem puchýřů
na kůži a sliznicích. Rozlišuje se několik typů tohoto onemocnění podle mutace genů kódujících
proteiny dermo-epidermální junkce. Nejtěžší forma, označovaná jako dystrofická, je autosomálně
recesivní a je způsobena mutacemi v genu COL7A1 (dále jako rDEB). Vlivem této mutace dochází
ke vzniku subepidermálních puchýřů i po sebemenším tlaku či spontánně, které často vedou ke
vzniku chronických ran. Ty mohou být predilekčním místem pro vznik spinocelulárního karcinomu
(SCC), který se může u pacientů s rDEB poprvé objevit již v období adolescence. Riziko vzniku SCC
roste s věkem a SCC tak představuje nejčastější příčinu úmrtí nemocných s rDEB. Použití allogenních
mezenchymálních kmenových buněk (MSC) k ovlivnění hojení ran a tím i předcházení vzniku
SCC je předmětem výzkumu v rámci probíhající studie.

Materiál a metody
Do studie byli zařazeni pacienti s molekulárně-geneticky diagnostikovanou formou rDEB, kteří
jsou registrovaní v národním EB centru a dlouhodobě mají chronické rány v rozsahu více než 10%
celkového tělesného povrchu. Dárkyně allogenní tukové tkáně jsou vybrány z řad dobrovolníků
za splnění kritérií definovaných ve studii. Vývoj léčivého přípravku obsahující mesenchymální
kmenové buňky z alogenních lipoaspirátů zajišťuje Advanced cell immunotherapy unit Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity (ACIU LF MU). Odběr tukové tkáně dárců a aplikaci léčivého přípravku
pacientům s rDEB provádí tým dvou plastických chirurgů Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN
Brno zapojených do studie.

Výsledek
K dnešnímu dni bylo provedeno 13 odběrů tukové tkáně od zdravých dárkyň, která splňují kritéria
studie. K validaci studie Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) byly použity lipoaspiráty od
8 dárkyň, k výrobě vlastního léčebného preparátu na ACIU LF MU byly použity lipoaspiráty od 5
dárkyň. Studie je nyní ve fázi proběhlé simulační aplikace.

Závěr
V rámci studie bude zhodnocena bezpečnost podání allogenních MSC u pacientů s EB. Cílem studie
je současně i dokumentace hojení chronických ran a následné vyhodnocení. Aplikace MSC bude
u každého pacienta probíhat ve dvou etapách s pevně nastavenými termíny průběžných kontrol.
Vzhledem k plánované délce studie lze první výsledky očekávat v řádu několika let.

28

MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN

SBORNÍK ABSTRAKT

Tvorba národních klinických doporučených postupů v oblasti hojení ran
Klugar M.1,2,3, Pokorná A.1,2,3, Vrbová T.1,3, Kantorová L.1,3, Hájek M.1,3, Klugarová J.1,2,3
České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (Cochrane, JBI, GRADE
centra České republiky), Institut Biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita1
Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita2
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky3

Úvod:
Tvorba národních klinických doporučených postupů (KDP) v oblasti hojení ran probíhá podle
Národní metodiky tvorby KDP, která vznikla a je dále kultivována v rámci projektu „Klinické
doporučené postupy“, jejímž hlavním řešitelem je Agentura pro zdravotnický výzkum České
republiky (AZV ČR) a spoluřešiteli jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických
informací a statistiky ČR. Nově připravované KDP jsou zaměřeny na různé specializace a oblasti
zdravotní péče s největší heterogenitou péče a zároveň vysokými náklady na péči. Bezpochyby
se tak jedná i o oblast nehojících se ran. Momentálně je dokončen doporučený postup „Prevence
a léčba dekubitů“ (PLD) a těsně před dokončením jsou další dva doporučené postupy „Syndrom
diabetické nohy“ (SDN) a „Infekce v místě chirurgického výkonu – prevence a léčba“ (SSI). Cílem
sdělení je informovat o výsledcích třech výše uvedených KDP.

Materiály a metody:
Národní metodika tvorby KDP je založena na metodice GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation), kterou vytvořila mezinárodní organizace „GRADE
working group“. Metodiku GRADE používá v současné době pro tvorbu KDP a systematických
review více než 120 organizací po celém světě, například: WHO, NICE, SIGN, Cochrane, JBI, Campbell
atd.
Na základě hlavních otázek u všech třech KDP zformulovaných pomocí nástroje PICO (Population,
Intervention, Comparison, Outcomes) byla vytvořena základní vyhledávací strategie, pomocí které
bylo prohledáno 12 databází, 46 webových stránek organizací vytvářejících KDP a webové stránky
14 odborných společností. Vyhledáno bylo celkem 75 potenciálně relevantních doporučených
postupů pro všechna témata. Z toho relevantních bylo 8 pro SDN 1 pro SSI a 1 pro PLD.
Pomocí standardizovaného nástroje AGREE II bylo u všech relevantních KDP (vždy alespoň dvěma
kliniky a dvěma metodiky) provedeno hodnocení kvality s hranicí pro použití zdrojového KDP nad
65 % v celkovém hodnocení.
Protože bylo použito více zdrojů doporučení, včetně formulace nových doporučení, byla na základě
Národní metodiky tvorby KDP provedena transformace jistoty důkazů a síly doporučení, aby došlo
ke sjednocení různých metodických postupů, podle nichž byly různé zdrojové KDP vytvořeny.
KDP po odevzdání verze 1 proběhne odborná oponentura, poté ve verzi 2 projde veřejnou
oponenturou (kdy se k němu může vyjádřit širší odborná zdravotnická veřejnost) a nakonec ve verzi
3 oponenturou Garanční komise projektu KDP. KDP obsahuje doporučení pro praxi, informace pro
pacienty a poznámku pro zdravotní politiku. KDP jsou dostupná na Národním portálu klinických
doporučených postupů (kdp.uzis.cz) jak v plné verzi, tak jako klinický souhrn, kde jsou stručně a
přehledně shrnuta všechna doporučení.

Výsledek:
Jako nejvíce relevantní, aktuální a nejkvalitnější zdroj byl pro SDN vyhodnocen materiál
(International Working Group on the Diabetic Foot) IWGDF, který se stal základem pro tvorbu KDP.
Jako doplňující byla dále použita doporučení z KDP Evropské kardiologické společnosti, National
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Institute for Health and Care Excellence, WHO a Evropské společnosti pro vaskulární medicínu. Pro
SSI byl jako nejvíce vyhovující vybrán doporučený postup Světové zdravotnické organizace (WHO)
a pro PLD byl jako nejvíce vyhovující vybrán doporučený postup European Pressure Ulcer Panel
(EPUAP).
Všechny tři stěžejní zdrojové KDP pro všechna tři témata byly vytvořeny na základě metodiky
GRADE, a proto bylo možné a vhodné zpracovat tyto doporučené postupy metodou Adopce,
Adaptace a Adolopmentu.
KDP SDN má celkem 6 obecných gudeline otázek: 1. Může vhodné odlehčení dolní končetiny zlepšit
hojení syndromu diabetické nohy (SDN)?; 2. Je včasná diagnóza a intenzivní konzervativní a/nebo
chirurgická léčba infekce SDN efektivní v hojení ulcerací a zabrání recidivám SDN?; 3. Jsou současné
možnosti diagnostiky a léčby ICHDK efektivní?; 4. Které metody lokální terapie SDN jsou efektivní
a/nebo perspektivní?; 5. Má metabolická kompenzace, edukace a dispenzarizace vliv zlepšení
prognózy pacientů se SDN?; 6. Který klasifikační systém SDN umožňuje přesnější komunikaci mezi
zdravotníky/zlepšit léčbu/snížit riziko amputace u pacientů se SDN?; a k nim vypracovaných 119
doporučení založených na vědeckých důkazech.
KDP SSI má celkem 5 obecných guideline otázek/témat: 1. Předoperační opatření; 2. Předoperační a/
nebo intraoperační opatření; 3. Předoperační opatření z hlediska zahřívání pacienta; 4. Pooperační
opatření; a k nim vypracovaných 36 doporučení založených na vědeckých důkazech.
KDP PLD má celkem 4 obecné guideline otázky/témata: 1. Rizikové faktory a posouzení rizika
vzniku dekubitů; 2. Posouzení kůže a tkání; 3. Preventivní péče o kůži; 4. Posouzení dekubitů a
monitorování jejich hojení a kapitola Organizace a profesionální strategie v rámci zavádění KDP a
k nim vypracovaných 183 doporučení.

Závěr:
Celkem 338 doporučení v oblasti PLD (183), SDN (119) a SSI (36) jsou založená na důvěryhodné
metodicky robustní tvorbě doporučení podle metodiky GRADE a jsou odborné praxi dostupná na
národním portálu KDP: PLD ve verzi 3, SDN ve verzi 2; SSI je ve verzi 1 a zatím odborné veřejnosti
dostupná nejsou.
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Scar wars
Zajíček R.
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Úvod:
Jizevnaté změny kůže jsou velmi častým následkem popáleninového traumatu. Léčba jizev je velmi
komplexní, dlouhodobá a často multidisciplinární. Cílem léčby je minimalizace následků traumatu.

Materiály a metody:
Autor v presentaci definuje základní formy patologického jizvení, jejich patogenezi, prognózu,
možnosti léčby a prevence.

Výsledek:
Moderní metody léčby mění výrazně možnosti zasáhnout pozitivně do procesufibrotizace.
Pochopení patofyziologie hojení ran přispívá k rozvoji nových metod (laser).

Závěr:
V posledních letech dochází k posunu v přístupech z „tissue replacement“ na „tissue rehabilitation“
s cílem zlepšení kvality života pacientů s jizevnatými změnami kůže.
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Současné možnosti a limity rekonstrukce obličeje a dutiny ústní: pohled
maxilo-faciálního chirurga
Daněk Z., Blahák J., Křiva T., Liberda O., Bulik O.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Dutina ústní a obličej z anatomického pohledu představuje složitý komplex vztahů různých typů
tkání. Spektrum orofaciálních defektů je velmi široké. Nejčastěji jsou řešeny defekty pacientů po
ztrátě zubů v rámci dentální implantologie, u pacientů po onkologických resekcích, u pacientů
s rozštěpem, po ztrátovém po ranění či chronickém zánětu. Z technického hlediska lze rozdělit
rekonstrukci defektů měkkých a tvrdých tkání, či jejich kombinaci. Cílem rekonstrukčního chirurga
je pomocí efektivní techniky obnovit, či se přiblížit, původnímu funkčnímu stavu.
Rekonstrukce defektů tvrdých tkání menšího rozsahu v rámci dentoalveolární implantologie, ale
i v rámci rozštěpové chirurgie, představují dnes již velmi propracované a predikatabilní techniky
3D kostních augmentací, ať už na principu kostní řízené regenerace, distrakce či přenosu kostních
transplantátů. Rekonstrukce defektů měkkých tkání menšího rozsahu lze spolehlivě řešit primární
suturou, posunem místních laloků nebo krytím dermoepidermálním štěpem.
Rekonstrukce defektů dutiny ústní a obličeje většího rozsahu, většinou u pacientů po onkologických
resekčních výkonech, vyžaduje často komplikovanou náhradu měkkých i tvrdých tkání přenosem
vzdálených a volných laloků, které úspěšně řeší funkční intraorální deformity způsobené jizvením
a kontrakturou pohyblivých tkání dutiny ústní. Jsou však zatíženy významnou náročností a
morbiditou donorského místa, ale i celkovou zátěží stran dlouhého operačního výkonu. Limitem
indikace takové rekonstrukce je celkový stav pacienta a jeho spolupráce v dlouhé a náročné
rekonvalescenci.
U plošných defektů mobilních měkkých tkání dutiny ústní většího rozsahu není v současné době
jiná léčebná alternativa zabraňující funkčním deformitám než použití vzdáleného či volného laloku.
U pacientů, kteří nemohou být zatíženi tak náročným výkonem, by mohlo být inspirací použití
vhodně modifikovaných biosyntetických kožních náhrad, hojně používaných v popáleninové
chirurgii, pro orální použití.
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Současné možnosti a limity rekonstrukce obličeje a dutiny ústní: pohled
plastického chirurga
Dvořák Z.1,2, Výška T.1, Mrázek T.1, Knoz M.1, Kubát M.1, Stupka I.1, Veselý J.1, Pink R.2
Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně1
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc2
Z pohledu plastického chirurga je třeba při korekci měkkých a tvrdých tkání obličeje zvážit, zda je
třeba jen modifikovat vlastnosti dané tkáně (lipofiling, fillery), nebo je třeba ji chirurgicky modelovat
či posouvat anebo je nutno nekvalitní, méněcennou či postiženou tkáň odstranit a zcela nahradit
novou z blízkých nebo vzdálených zdrojů (regionální a volné laloky). Podobně postupujeme jak u
vrozených, tak poúrazových a onkologických defektů obličeje jak v případě měkkých, tak i tvrdých
tkání. Obecně úprava tvrdých tkání by měla předcházet korekci měkkých tkání.
Při rekonstrukci obecně postupujeme podle rekonstrukčního žebříčku od jednodušší techniky
rekonstrukce s využitím místních tkání až po volné tkáňové přesuny.
Moderní přístup k rekonstrukci tkání v obličeji zahrnuje vždy pečlivé rozdělení plánované
rekonstrukce do jednotlivých kroků s exaktním plánováním tvaru a velikosti rekonstruovaných
celků podle druhostranného vzoru nebo podle obecných estetických kánonů. V rámci operačního
výkonu tedy využíváme různé cutting guides a šablony. U složitějších rekonstrukcí lze s výhodou
využít techniku delay („trénovaní“ cévního řečiště dané tkáně), prelaminace (modifikace vlastností
tkáně implantací jiné nebo umělé tkáně 2-4 týdny před plánovanou rekonstrukcí) a prefabrikace
(manipulace s cévním zásobením dané tkáně s vytvořením nového typu tkáňového laloku).
Vzorovými pacienty pro tyto typy výkonů jsou pacienti s vrozeným vadami obličeje, nejčastěji s
rozštěpovými vadami (sekundární a ortognátní korekce) a pacienti s různými defekty (ztráta
měkkých a tvrdých tkání obličeje po resekci tumoru či po úrazu).
Obecnou platnost si stále zachovávají Millardova a Gilliesova pravidla plastické chirurgie –
observace je základ diagnózy, diagnóza musí být stanovena před léčbou, vždy je třeba vytvořit
model defektu a stanovit operační plán, normální tkáně je třeba vrátit do normální pozice, primární
výsledek rekonstrukce nikdy nesmí být ohrožen sekundárním defektem, ztráty musí být hrazeny
přirozenými tkáněmi, nikdy neodstraňovat tkáň, dokud si nejsem jist, že ji nebudu potřebovat.
Když lze některý operační krok udělat s výhodou sekundárně, provést to tak. Zachováním těchto
postupů a zahrnutím moderních přístupů s využitím nových umělých materiálů lze dosáhnout
dobrého funkčního a estetického výsledku rekonstrukce obličeje.
Klíčová slova: rekonstrukční žebříček, místní a volné laloky, korekce nosu, sekundární korekce rtu,
ortognátní operace, monomaxilární operace, bimaxilární operace, rekonstrukce boltce, delay,
laminace, prelaminace, prefabrikace.
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Etické aspekty výzkumu
Kozáková Š.
Fakultní nemocnice Brno
Etika je filozofická věda o mravnosti, má mnoho různých myšlenkových směrů, z nichž některé staví
na lidském předporozumění mravnosti. Etika zasahuje do mnoha oborů lidské činnosti (aplikovaná
etika) a jednou z nich je etika vědy a výzkumu. Ve výzkumu je možné odlišit tři eticky problémové
oblasti. První z nich se dotýká ochrany zdraví, psychické rovnováhy a svobody jednotlivce, druhá
se vztahuje k nakládání s informacemi a třetí zahrnuje dilematický vztah výsledků výzkumu a jejich
užitečnosti pro společnost. Etické problémy ochrany jedince v rámci výzkumu jsou považovány
za prvořadé a je nutné každou osobu, která do výzkumu vstupuje náležitě a přiměřeně poučit
o možných rizicích. Tomuto institutu se v biomedicíně říká Informovaný souhlas. Při práci s
informacemi je nutno dodržovat etické zásady, které jsou nad rámec autorského zákona a dotýkají
se bytostně autorovy poctivosti, odvahy, vědecké skromnosti a názorové tolerantnosti. Vztah vědy
a společnosti je ze své podstaty dilematický a jen etický přístup (transparentní a předvídatelné
jednání) z obou stran může pomoci k ochraně jak vědců, tak společnosti. Všechny výzkumné činnosti
v České republice musí být v souladu s českou legislativou, jakož i etickými pravidly a zásadami
Evropské unie týkajícími se etiky ve výzkumu. Etické komise dohlížejí, zda jsou dodržovány všechny
požadavky místních, národních a mezinárodních norem v oblasti etiky. Česká republika podepsala
Úmluvu o lidských právech a biomedicíně a kromě toho existují další zákony a vyhlášky, které
upravují etické zásady ve výzkumné činnosti.
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Transfer technologií – od nápadu do praxe
Bartošová L.
Centrum transferu biomedicínských technologií, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod:
Cesta od inovativního nápadu po skutečný produkt v praxi je výzva. Záleží samozřejmě na
konkrétním produktu, ale zvlášť v oblasti přírodních věd, je to většinou finančně a časově
náročný proces s mnoha úskalími např. v legislativních požadavcích nebo potřebě specifických
technologických postupů či materiálů. Pro úspěšné zvládnutí takové komercializace je nutné
usilovné zapojení celého týmu autorů, kteří se na této cestě stávají odborníky ve specifických
oblastech komercializace a nemusí jim tak již zbývat čas na vlastní klinickou práci.
V současné době existují na českých univerzitách, v nemocnicích, výzkumných ústavech,
ale i nezávisle na výzkumných institucích, tzv. centra transferu technologií, která celý proces
komercializace zaštiťují, umožňují tak jeho hladší průběh a přebírají na sebe většinu aktivit, aby
autorům zbýval čas na vlastní odbornou práci. Centra se starají o nápad již od jeho začátku. Začínají
většinou rešerší na skutečnou novost a inovativnost řešení s využitím různých volně dostupných
i placených databází. Neméně důležité je také zjištění skutečného zájmu trhu o takové inovativní
řešení. Dále v centrech pomohou s výrobou a otestováním prototypu, zajistí ochranu duševního
vlastnictví patentem či užitným vzorem. Klíčovým úkolem a přínosem těchto center je ale propojení
s firmou – komerčním partnerem, který bude mít o produkt zájem a uvede ho na trh. V poslední
době je mnoho technologií uváděno na trh také prostřednictvím tzv. spin-off firem, tzn. firem, které
zakládají sami autoři nápadu za finanční, majetkové či jiné podpory svých mateřských institucí, a se
založením takové společnosti dokážou centra také pomoci.

Závěr:
Transfer technologií je v Česku poměrně mladá disciplína, která je ale pro inovace, vědu a výzkum
naprosto zásadní. Transferová centra se stávají součástí týmu, který má společný cíl – úspěšnou
komercializaci nových technologií. Spolupráce a důvěra v týmu je tak nezbytným předpokladem
společného úspěchu. Přínosem úspěšné komercializace pak není jen dobrý pocit z nového řešení,
které se může používat praxi, ale autorům přináší i finanční benefity vyplácené autorům z prodejů
produktu.
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Tranfer technologií skrze založení spin off firmy
Helikar V.
CasInvent Pharma, a.s.
Přednáška má za cíl seznámit publikum s možným příkladem transferu technologií v oblasti léčiv
skrze založení spin off firmy. Prezentující se zaměří na výhody a nevýhody této formy transferu,
které bude prezentovat na konkrétních příkladech, dále identifikuje klíčové fáze a možné scénáře
realizace.
Materiály a metody: pravá vs. nepravá spin-off firma
Výsledek: založení a směřování společnosti
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Nové přístupy v hojení hyaluronanem
Husby J.
Contipro a.s.
Hyaluronan, jakožto tělu vlastní polysacharid, zaznamenává v posledních letech rostoucí význam a
využití v mnoha odvětvích medicínských aplikacích: od estetické medicíny, regenerativní medicíny
a hojení ran, až po léčbu pohybového aparátu.
Díky svým přirozeným vlastnostem (biokompatibilita, biodegradabilita, hydrofilní charakter,
snadnost chemické modifikace) je využíván v celé řadě prostředků na hojení a krytí ran, ať už ve
formě bandáží, membrán, scaffoldů či hydrogelů.
Pro prostředky na bázi hyaluronanu určené k hojení ran v dutině ústní (chirurgická stomatologická
ošetření, léčba porodontitidy, léčba mukozitid po radioterapii aj.) je důležitým parametrem mj.
forma samotného prostředku, která zajistí setrvání v místě účinku, terapeutický efekt. Výhodou je i
obsah antiseptika limitující rozvoj infekce.
Diskutovány budou inovativní sterilní zdravotnické prostředky pro hojení ran v dutině ústní ve
formě „suchého gelu“ s obsahem antiseptika: dentální tamponáda s obsahem antiseptika [1, 2], a
prostředek určený k podpoře léčby orální mukozitidy a drobných poranění v dutině ústní.

Literatura:
[1] Suchánek J. et al, Hyaluronic acid-based medical device for treatment of alveolar osteritis-clinical
study. Int J Environ Res Public Health 16, 3698 (2019)
[2] Kapitán M. et al, Initial Observation of Factors Interfering with the Treatment of Alveolar Osteitis
Using Hyaluronic Acid with Octenidine—A Series of Case Reports. Biomolecules 11, 1157 (2021)
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Kožní mikrobiom ve zdraví a nemoci
Růžička F.
Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně
Výrazné pokroky v oblasti sekvenování DNA umožnily lépe popsat kožní mikrobiom. Bylo zjištěno,
že anatomicky odlišná místa na kůži obsahují různá mikrobiální společenstva, jejichž dominantní
složkou jsou příslušníci rodů Corynebacterium spp., Cutibacterium spp. a Staphylococcus spp.
Vedle nich se na kůži vyskytuje celá řada dalších bakterií, včetně anaerobních, hub, virů a dalších
mikroorganismů. Tito komenzálové poskytují hostitelskému organismu řadu výhod, jako je ochrana
kůže před kolonizací patogenními mikroorganizmy a modulace imunitní odpovědi. Za určitých
okolností se však mohou komenzální mikroorganizmy vyvolat infekci či se podílet na vzniku řady
onemocnění. Příkladem může být Cutibacterium acnes, u kterého je známa schopnost infikovat
implantáty a katétry, infekce krevního řečiště, podíl na vzniku acne vulgaris a další. Vedle toho je
tato bakterie podezřelá z účasti na patogenezi sarkoidózy, karcinomu prostaty či degenerativní
choroby meziobratlových plotének.
Mikroby kolonizujícími kůži se také kolonizují rány, zejména rány chronické. V těchto ranách pak
vytváří komplexní organizovaný mnohodruhový biofilm, který se vyznačuje značnou variabilitou.
Růst ve formě biofilmu umožňuje bakteriím odolávat mimo jiné účinkům imunitního systému
i cílené antimikrobiální léčbě a podporuje chronický zánětlivý proces bránící úspěšnému hojení.
Úspěšná terapie takových ran pak závisí na tom, jestli se biofilm podaří eradikovat. Podmínkou
pro volbu efektivní antibiofilmové strategie je však nezbytné poznání těchto komplexních
mnohodruhových společenstev. Tedy zejména podrobný popis mikrobiomu ran, zhodnocení
mezidruhových interakcích a významu jednotlivých druhů mikrobů pro patogenezi infekce.
Podpořeno AZV MZCR NU20-05-00166.
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Orální mikrobiota a hojení sliznice dutiny ústní
Bořilová Linhartová P.1,2, Daněk Z.1,2, Gachová D.1, Zukalová K.1, Lipový B.3
RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita1
Klinika ústní čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Masarykova
univerzita2
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Masarykova
univerzita3
Orální mikrobiota je klíčovým hráčem nejen na poli orálního zdraví. Při dysbióze v dutině ústní
se mohou rozvíjet různé patologie a může být ovlivněn i proces hojení ran. K poraněné sliznici
dutiny ústní mikroorganismy snáze přilnou, kolonizují ji a mohou pak infikovat i okolní zdravou
tkáň. Na modelu orálních epiteliálních buněk byla pozorována inverzní korelace mezi počtem
bakteriálních buněk a schopností hojení ran. Konkrétně přítomnost Porphyromonas gingivalis a
jejího lipopolysacharidu (LPS) způsobuje apoptózu gingiválních keratinocytů v místě rány a souvisí
s redukcí uzavření rány až o 40 %. Tato anaerobní bakterie a její metabolity nepříznivě ovlivňují
buněčnou proliferaci, downregulují geny spojené s přechodem z GI do S fáze buněčného cyklu
(např. cyklin 1) a s migrací buněk (beta-integriny 3 a 6). LPS P. gingivalis také aktivuje inflamazom
a inhibuje funkci gingiválních mezenchymálních kmenových buněk. Pro podporu hojení (často u
vředů v ústech nebo u mukositid vzniklých po chemoterapii) jsou doporučovány ústní výplachy,
které působí na mikrobiotu neselektivně. Nicméně ty obsahuji toxické látky, které ve většině případů
poškozují gingivální fibroblasty, a hlavně eliminují i prospěšné orální mikroorganismy. Vhodnějším
přístupem se tedy jeví suplementace probiotických kmenů, např. bakterie Lactobacillus reuteri, jejíž
metabolit reuterin neutralizuje LPS P. gingivalis, čímž je inhibován zánět a podporováno hojení rány.
Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU-20-08-00205 a NU20-0300126. Článek vznikl s podporou MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705). Přednáška byla podpořena projektem
CETOCOEN EXCELLENCE (No CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632), který je financován Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
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Imunitní systém a jeho role v procesu hojení
Faldyna M.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Úvod
Imunitní systém je součást homeostatických mechanismů, které udržují rovnovážný stav a integritu
vnitřního prostředí organismu. Systém má své komponenty buněčné a solubilní, které patří, podle
způsobu rozpoznávání, mezi vrozenou, antigenně-nespecifickou nebo získanou, antigenněspecifickou imunitu. Efektorové mechanismy imunitního systému fungují v souhře, kdy se vzájemně
potencují. Na druhou stranu existují regulační nebo zpětně-vazebné mechanismy, které intenzitu
imunitní odpovědi „drží“ v mezích nutných pro zvládnutí porušení integrity vnitřního prostředí při
minimalizaci rizika dalšího poškození vlastní tkáně. Jednou ze situací, kdy regulace síly imunitní
reakce významným způsobem ovlivňuje průběh, je zánětlivá reakce v procesu hojení.

Zánět
Jedním ze základních obranných mechanismů, který reaguje na porušení integrity, je zánět.
Jedná se o obrannou reakci, jejímž primárním cílem je odstranění vyvolávající noxy a následná
regenerace či reparace. Jako důsledek zánětlivé reakce může, ale nemusí, být indukce specifické
imunitní odpovědi. Zánět je komplexní děj, který probíhá v několika na sebe navazujících krocích:
fáze rozpoznání, akutní cévní reakce, akutní buněčná reakce, pozdní buněčná reakce, regenerace/
reparace poškození. Součástí zánětlivé reakce je také např. aktivace osy hypotalamus-hypozýzanadledviny, která je zodpovědná za produkci protizánětlivě působících kortikoidů. Detailní popis
všech kroků a dějů je nad rámec sdělení. Přestože se zánětlivé reakce účastní velké spektrum
solubilních faktorů (např. komplement, histamin, chemokiny, interleukiny, růstové faktory) a
buněčných populací (např. žírné buňky, endoteliální buňky, trombocyty, neutrofilní granulocyty,
lymfocyty), v posledních letech se zvyšuje množství důkazů, že jedním z nejdůležitějších regulátorů
zánětu jsou monocyty/makrofágy.

Monocyty/makrofágy
Buňky monocytárně-makrofágové linie patří mezi tzv. mononukleární fagocyty. Existují tzv.
tkáňově-rezidentní makrofágy, které kolonizují příslušné tkáně v průběhu embryogeneze a tato
populace je v průběhu života nahrazována částečně migrací nově vytvořených monocytů z kostní
dřeně, ale zejména lokální sebe-obnovou. Tyto buňky hrají roli v primární obraně rozpoznáním
vyvolávající noxy a reakcí na ni. Druhá populace monocytů/makrofágů jsou buňky, které jsou
atrahované do místa zánětu.

Vyvolávající noxa a způsoby rozpoznání
Noxy, které jsou příčinou zahájení zánětlivé reakce, jsou vlastně dvojího původu. Jeden důvod
je poškození tkáně neinfekční etiologie – mechanické, fyzikální nebo chemické poškození,
malnutrice, hypoxie. V tomto případě se uvolňují tzv. DAMPs (damage-associated molecular patters).
Mezi nejdůležitější patří HMGB1 (high mobility group box-1), nukleové kyseliny mimo jádro
nebo mitochondrii, nebo metabolity purinu (adenosin, ATP, kyselina močová). V případě infekce
poškození jsou druhou skupinou nox vyvolávajících zánět součásti infekčních agens (označované
jako PAMPs, pathogen-associated molecular patters) – lipopolysacharid, peptidoglykan nebo flagelin
bakteriálních původců, glukany a manany hub, nemetylované CpG motivy DNA nebo dvouvláknitá
RNA u virových partikulí.
Struktury PAMPs nebo DAMPs jsou rozpoznávány evolučně konzervovanými receptory vázanými na
membránu – TLR (Toll-like receptors), CD14, scavenger receptory, manózový receptor, receptor RAGE
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– nebo v cytoplasmě přítomné NOD-like receptory. Rozpoznání PAMPs nebo DAMPs příslušným
receptorem vede k vnitrobuněčné signalizaci spojené s aktivací NFкB a zahájení transkripce DNA
genů pro proteiny spojené s buněčnou proliferací, inhibicí apoptózy, migrací nebo zánětlivou
reakcí.

M1/M2 paradigma
Mills a kol. v roce 2000 (J. Immunol., 164, 6166) popsali u makrofágů získaných z myší inbredních
linií spojených s odlišnou citlivostí/odolností k vybraným infekcím různou produkci některých
imunologicky významných molekul. Od té doby se studuje tzv. M1/M2 polarizace makrofágů,
která kopíruje Th1/Th2 polarizaci v základním nastavení – M1 a Th1 jsou spojeny s podporou
zánětlivé reakce a aktivací spíše buňkami-zprostředkované imunity. Naopak, M2 a Th2 jsou spojeny
s útlumem zánětu a s hojením poškození.
Monocyty, které jsou z krve atrahované do místa zánětu, jsou pod vlivem prozánětlivých
signálů (PAMPs, DAMPs, lokálně produkované prozánětlivé cytokiny) polarizovány směrem
k M1. Takto aktivované makrofágy produkují prozánětlivé cytokiny, ale např. také MMPs (matrixmetaloproteinázy), které jsou zodpovědné za rozrušování proteinů extracelulární matrix.
Pokud ale v místě zánětu již nejsou přítomny prozánětlivě působící signály, ale převáží signály
protizánětlivé, atrahované monocyty se polarizují směrem M2. Mezi protizánětlivé signály
zodpovědné za tento směr aktivace jsou řazeny IL4, IL10 a TGFβ produkované Th2 lymfocyty nebo
M2 polarizovanými makrofágy, nebo kortikoidy, které jsou součástí zpětně-vazebných mechanismů.
M2 makrofágy jsou spojeny s hojením tkáně zejména díky produkci TIMPs (tkáňový inhibitor matrix
metaloproteináz), které inhibují účinek MMPs, nebo různých růstových faktorů – FGF (fibroblast
growth factor), který je zodpovědný za proliferaci fibroblastů a produkci proteinů extracelulární
matrix, nebo VEGF (vascular endothelial growth factor), který je zodpovědný za neokapilarizaci
zánětem poškozené a nyní rekonstruované tkáně.
Pokud ale dojde k porušení
rovnováhy mezi prozánětlivou
fází
zánětu
spojenou
s
odstraněním
noxy
a
protizánětlivou fází spojenou
spíše s aktivací hojivých procesů,
proces hojení je narušen. Těmito
důvody může být přetrvávající
infekce poranění, nedokonalé
odstraňování
poškozených
buněk a tkáně v místě zánětu,
nebo např. u pacientů s diabetem.

Závěr
Role imunitního systému v hojení spočívá zejména v kontrole průběhu zánětu, kdy musí dojít
k odstranění vyvolávající noxy v časné fázi, která musí být vystřídaná pozdní fází spojenou
s produkcí protizánětlivých faktorů a růstových faktorů. V obou fázích zánětu hrají významnou roli
funkčně odlišné populace makrofágů.
Abstrakt vznikl za finanční podpory Ministerstva zemědělství RO0518.
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Hojení plné tloušťky kůže pomocí nanostrukturovaných bioaktivních pěn na
animálním modelu bílého prasete
Vojtová L.1, Pavliňáková V.1, Muchová J.1, Kacvinská K.1, Brtníková J.1, Knoz M.2,3, Lipový B.1,2,
Faldyna M.4, Göpfert E.4, Holoubek J.2, Pavlovský Z.5, Vícenová M.4, Blahnová V.H.6, Hearnden V.7,
Žídek J.1, Filová E.6
CEITEC – Vysoké učení technické v Brně, ČR1
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, společné pracoviště s Lékařskou
fakultou Masarykovy university Brno, ČR2
Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, ČR3
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, ČR4
Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno, společné pracoviště s Lékařskou fakultou Masarykovy
university Brno, ČR5
Ústav experimentální medicíny v Praze, AVČR6
Department of Materials Science and Engineering, Kroto Research Institute, University of Sheffield,
United Kingdom7

Úvod:

Hojení kožních ran je komplexní proces zahrnující interakci mezi buňkami, mediátory, cytokiny,
remodelací matrix a neurovaskulárním systémem. Úspěšnost hojení kůže se výrazně zvýšila
s použitím na míru šitých náhrad kůže napodobujících extracelulární matrix (ECM) kůže a její
vlastnosti. Kolagen je nejhojnější protein v lidském těle, kde působí jako strukturální stavební
blok ECM, nacházející se ve většině nativních tkání. Kolagen vykazuje některé jedinečné strukturní
vlastnosti důležité pro aplikace kožního tkáňového inženýrství, které regulují funkční reakce a
přitom jsou málo zánětlivé, biologicky odbouratelné, biokompatibilní a bioresorbovatelné. Chitosan
a oxidovaná celulóza vykazují různé zajímavé biologické vlastnosti, jako je biokompatibilita, dobrá
interakce s buňkami, nízká imunogenicita a antimikrobiální aktivita. Kromě toho je známé, že prohojivá i antibakteriální aditiva mohou zvýšit biologickou aktivitu těchto materiálů.

Materiály a metody:

V prezentované výzkumné práci jsme použili jak pro-hojivé proteiny tak i antibakteriální aditiva na
obohacení síťovaných lyofilizovaných 3D porézních kolagen-polysacharidových nosičů, abychom
vyhodnotili jejich mechanickou stabilitu a pevnost, nasákavost, in vitro cytotoxicitu, angiogenní i
antibakteriální potenciál včetně in vivo testování hojení kůže na velkých bílých prasatech.

Výsledek:

Připravené materiály vykazovaly ideální hydrolytickou i enzymatickou stabilitu in vitro, byly dobře
manipulovatelné bez náznaků deformace, vykazovaly jak antimikrobiální tak i biokompatibilitní
vlastnosti na testovaných jak bakteriálních, tak i buněčných liniích. Histologické hodnocení a
analýza genové exprese pomocí RT-qPCR prokázala nově vytvořenou granulační tkáň v místě
předchozího kožního defektu bez výrazné infiltrace zánětem.

Závěr:

Tato práce zdůrazňuje bezpečnost a biologickou kompatibilitu nově vyvinutých kolagenpolysacharidových pěn obohacených o pro-hojivé proteiny i antibakteriální aditiva. Kromě toho by
tyto pěny mohly být použity jako nosiče pro růst buněk pro náhradu dermis, kde je neovaskularizace
klíčovým parametrem pro úspěšnou regeneraci kůže, případně pro léčbu infikovaných ran.
Poděkování: Tento projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR (grant č. NV19-05-00214).
Všechna práva vyhrazena.
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Nanovlákenný kryt uvolňující složky destičkového lyzátu pro léčbu diabetické
kožní rány: studie na potkanovi s diabetes mellitus typu II
Vištejnová L.1,2, Klein P.1, Paurová I.1, Jenčová V.3, Filová E.4, Blassová T.2, MacečkováD.1, Klieber R.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 popisující vliv nanovlákenného krytu s destičkovým lyzátem na hojení diabetické
kožní rány.
Práce je finančně podpořena Agenturou pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví, projekt
číslo NV18-01-00332.
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Antiseptika pro léčbu chronických ran
Pavlík V.
Contipro a.s.
Antiseptika jsou důležitou součástí antimikrobiální terapie infikovaných ran. Je možno je rozdělit
podle mechanismu a místa působení na dvě skupiny – ta, které působí na membráně a ta, která
vedou k oxidativnímu poškození buněčných proteinů. Problematika volby antiseptik je komplexní,
proto přinášíme několik pohledů, podle kterých antiseptika hodnotit. Všechna antiseptika jsou z
definice antimikrobiálně účinná proti široké skupině bakterií. Pokud jsou bakterie ve formě biofilmu,
narůstá jejich odolnost vůči všem antiseptikům, ale v různé míře. U některých antiseptik je více
jak desetinásobný nárůst koncentrace potřebné pro potlačení růstu biofilmových bakterií oproti
planktonickým. Kvůli nespecifickému mechanismu antimikrobiálního působení všech antiseptik
jsou ale současně s bakteriemi zasaženy pacientovy ranové buňky.1 Porovnáním antimikrobiální
účinnosti a cytotoxicity získáme tzv. index biokompatibility.2 Ten vychází příznivěji pro antiseptika
působící na membráně. Efektivita a toxicita antiseptik se může projevit odlišně na ráně, kde
hrají roli další faktory jako je interakce antiseptických látek s komponentami exsudátu (proteiny,
antioxidanty, ionty aj.). Výsledný poměr toxicity a antimikrobiální účinnosti daného antiseptika je
také ovlivněn jeho schopností proniknout do rány a být odbourán nebo odstraněn.3

Literatura
1. Nešporová, K. et al. Effects of wound dressings containing silver on skin and immune cells. Sci
Rep 10, 15216 (2020).
2. Müller, G. & Kramer, A. Biocompatibility index of antiseptic agents by parallel assessment of
antimicrobial activity and cellular cytotoxicity. J. Antimicrob. Chemother. 61, 1281–1287 (2008).
3. Pavlík, V. et al. Silver distribution in chronic wounds and the healing dynamics of chronic wounds
treated with dressings containing silver and octenidine. FASEB J 35, e21580 (2021).
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Použitie allograftu ľudskej kože ako hlavná metóda v manažmente liečby rany
u imunosuprimovaného pacienta s hlbokou popáleninou
Bartkova J.1, Chun-Kai Chang2,3, Yi-Shu Liao4., Yuan-Sheng Tzeng3
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno1
Zouying Branch of Kaohsiung Armed Forces General Hospital, Kaohsiung2
Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei3
Taichung Armed Forces General Hospital, Taichung4
Skorá chirurgická excízia a nadväzujúci autografting sú rokmi overené základné princípy pri liečbe
hlbokých demarkovaných nekróz. Napriek známym výhodam včasného autograftingu, existujú
situácie, kedy je transplantácia autoštepu nemožná dokonca až nebezpečná. V takýchto klinických
prípadoch sa zvažuje ako optimálna dočasná kožná náhrada syntetické krytie a allografty ľudskej
kože.
V tejto konkrétnej kazuistike prezentujeme manažment liečby rany u imunosuprimovanej pacientky
s hlbokou popáleninou dolnej končatiny, u ktorej bol zvolený aloštep ľudskej kože. Aplikovaný
allograft ľudskej kože pretrvával dlhšiu dobu bez infekcie alebo rejekcie a úspešne zlepšil hojenie
rany.
Tento prípad prezentujeme na ilustráciu postupu použitia kožných aloštepov ako prioritnej
možnosti u imunosuprimovaných pacientov s hlbokými popáleninami. V takýchto prípadoch
ide o efektívnejší a bezpečnejší spôsob liečby bez pridružených chirurgických komplikácií alebo
morbidity odberového miesta. K podpore výsledkov tejto kazuistiky sú potrebné veľké prospektívne
štúdie.
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Manuka med (mnohaletý přírodní prostředek v hojení ran, ale i popálenin)
Bartošková J., Lipový B., Fiamoli M., Hufová I., Raška F.
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Úvod:
Obsahem posteru je původ manuka medu, účinná látka, možnosti využití a naše zkušenosti
s použitím v léčbě popálenin.
Různé kožně podkožní defekty jsou totiž často pokryty biofilmem, ve kterém se daří mnoha
bakteriím, jež mohou zhoršovat či prodlužovat hojení defektů a jejich reepitelizaci.

Klíčová slova:
Manuka med, Methylglyoxal, popálená plocha, defekt

Shrnutí:
Tímto posterem vám chceme demonstrovat ne zcela běžně používaný preparát v léčbě popálenin,
informovat o původu, hlavní účinné látce a možnostech použití. A to na konkrétním případu
elektrotraumatu mladé ženy.
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Isolation, structural characterisation, and application of polysaccharides as
wound dressings
Bleha R.
Department of Carbohydrates and Cereals, UCT Prague, Czech Republic
Polysaccharide biopolymers are becoming increasingly popular as potential wound dressing
materials such as gels and films. It is due to their low cost, non-toxicity, and biocompatibility
(Laubach, 2021). The very neatly explored polysaccharides include chitin, cellulose, alginate,
and starch (Laubach, 2021); on the other hand, natural sources such as mushroom, algal, or
yeast polysaccharides have found increasing potential in pharmaceuticals, medical products,
and biomedical engineering (Halaj, 2018; Rahmati, 2019; Novak, 2012; Baeva, 2019). These
polysaccharides have different chemical composition, size, shape, liquefaction, chemical stability,
crosslinking ability, and biological activities. Furthermore, polysaccharides from yeasts, mushrooms,
algal, and other natural sources polysaccharides have proven softness, gelling, and swelling
properties (Rahmati, 2019; Novak, 2012; Baeva, 2019). There are dozens of exo / polysaccharides
that have been investigated very little or not at all and have great potential (Gallón, 2019; Delattre,
2016). According to the chosen natural exo/polysaccharide source in combination with selected
biological active matrices such as CBD, Boswellic acid, plant extracts, and others, there is a wide
range for their research and application (Mary, 2015; Shedoeva, 2019; Chelliah, 2018; Pengzong,
2019).
Baeva, E., et al., Molecules, 2019, 20, p. 2740.
Chelliah, M. P., et al., Pediatric dermatology, 2018, 35, (4), p. 1–4.
Delattre C., et al., Biotechnology Advances, 2016, 34, p. 1159-1179.
Gallón S.M.N. et al., Materials Science and Engineering C, 2019, 99, p. 685-695.
Halaj M., et al. Chemical Papers, 2018, 72, p. 2673-2678.
Laubach J., et al., Journal of Controlled Release, 2021, 329, p. 971-987.
Mary S.A., et al., The Journal of The Textile Institute, 2015, 106(8), p. 886-895.
Novak M., et al., Carbohydrates Polymers, 2012, 87, (4), p. 2496-2504.
Pengzong, Z. et al., Planta Medical, 2019, 85 (8), p. 657–669.
Rahmati M., et al., Current Pharmaceutical Design, 2019, 25(11), p. 1335-1344.
Shedoeva A., et al., Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019, 2019, p. 1-30.
Acknowledgments: This work was supported by grants of specific university research of UCT Prague;
Project number 21-SVV/2021 is greatly acknowledged.
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Vliv přídavku přírodního síťovadla na fyzikální a chemické vlastnosti
antimikrobiálních hydrogelů určených pro léčbu zánětlivých kožních infekcí
Brtníková J., Michlovská L., Nedomová E., Vojtová L.
CEITEC - Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Pokročilé biomateriály
Hydrogelové obvazy jsou typem pokročilého materiálu splňujícího vlastnosti ideálního moderního
obvazu na rány. Hlavním omezením syntetických hydrogelových obvazů je vedle jejich vysoké ceny
pouze fyzikální funkce, tedy odvod tepla, přenos kyslíku a zvlhčení rány. Nové trendy směřují k
přírodním polymerním materiálům, které jsou obnovitelné, levné, snadno zpracovatelné a jsou
biologicky aktivní při hojení ran nebo mohou vykazovat antimikrobiální vlastnosti. Cílem této
práce byla příprava biokompatibilních a cenově dostupných hydrogelů na bázi biopolymerních
směsí z přírodní pryskyřice a chitosanu modifikovaných netoxickým přírodním síťovacím činidlem
a dále pak jejich chemická a fyzikální charakterizace. Vzorky byly porovnány s nemodifikovanými
hydrogely. Pomocí infračervené spektroskopie bylo zjištěno, že přídavek síťovacího činidla vede ke
vzniku chemicky zesítěnému hydrogelu pomocí kovalentní amino vazby (-CO-NH-). Síťovací činidlo
se také může vázat v chitosanu nebo přírodní pryskyřici pomocí intramolekulární vodíkové vazby.
Přídavek síťovacího činidla vede ke snížení koeficientů difúze kapaliny ve srovnání s nezesíťovanými
hydrogely. Složení samotných hydrogelů i přídavek síťovacího činidla ovlivňuje botnání (sorpci
tekutin) hydrogelu, které lze upravit pro každou konkrétní aplikaci a využít například k odstraňování
exsudátu z infikované rány.
Poděkování: Tato práce byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu č.
NU20-05-00166. Všechna práva vyhrazena.
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Využití syntetické acelulární dermální náhrady u popálené pacientky
Fiamoli M.1, Bartošková J.1, Hladík M.1,2, Kaloudová Y.1
Klinika popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně2
Při hojení defektů v oblasti krku a dekoltu je zvýšené riziko tvorby hypertrofických či keloidních
jizev. Není tomu jinak ani u popáleninového traumatu.
Demonstrujeme případ mladé ženy, která byla popálena plamenem na 10% tělesného povrchu,
přičemž hluboké popáleniny III. stupně v rozsahu 5,5% vyžadující chirurgickou intervenci byly
lokalizovány především v těchto predilekčních lokalitách. K autotransplantaci kůže byly z valné
většiny použity tenké perforované dermo-epidermální (DE) štěpy. Těsně před přiložením DE štěpu
byla na oblast krku a dekoltu aplikována 1mm vysoká dermální náhrada MatriDerm®.
MatriDerm® je porézní struktura z bovinního kolagenu I, II a V, která slouží jako matrice pro vrůstání
cév a buněk. Kolagenová struktura je potažena elastinem, což ve výsledku podporuje elasticitu
zhojené rány a snižuje její kontraktilitu. Právě tohoto efektu bylo u dané pacientky požadováno.
Přihojování DE štěpů proběhlo bez komplikací. Jizvy z počátku jevily tradičně sklon ke kontraktilitě.
Po dvou měsících byl stav komplikován nově vzniklou alergickou reakcí na silikonové preparáty,
která se projevila hyperemií jizev, jejich silnou bolestivostí a výsevem exantému. Stav bylo nutno
řešit systémovou a následně lokální kortikoterapií. Po pěti měsících od úrazu jsou u pacientky
přítomny na přední straně trupu, včetně oblasti dekoltu, formující se tuhé hypertrofické pruhy
zatím nevyzrálých jizev. Celkově jsou však jizvy v porovnání s pacienty se stejnou tíží a lokalizací
popáleninového traumatu měkčí, více poddajné a zejména elasticita je více než uspokojivá. Rotace
hlavy do stran lze zcela bez omezení, dorsální flexe hlavy a abdukce ramen jsou téměř doplna.
Použití MatriDermu® je velmi efektivní, neboť komplexní rekonstrukci rány lze provést v jednom
kroku. Jeho vhojení proběhlo bez komplikací. Poddajnost a elasticita rány se zvýšila. Dá se
předpokládat, že i kosmetický výsledek by mohl být lepší, kdyby nedošlo ke komplikacím při
vzniklé alergické reakci.
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Hemokompatibilita biodegradabilních polyesterových tkáňových nosičů
Hauzerová Š., Kuželová Košťáková E., Havlíčková K., Heczková B., Procházková R., Jenčová V.
Technická univerzita v Liberci
Při implantaci tkáňového nosiče do organismu je často prvotní interakcí materiálu kontakt
s krví, resp. s krevními buňkami a proteiny v krvi obsaženými. V rámci této práce byly vyrobeny
biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče pomocí stejnosměrného (AC) a střídavého (DC)
elektrostatického zvlákňování a byla hodnocena jejich hemokompatibilita in-vitro. Byly vyrobeny
materiály z polykaprolaktonu (PCL) a z kopolymeru kyseliny polymléčné a kaprolaktonu (PLCL),
které se vzájemně lišili výslednou morfologií a orientací vláken. U jednotlivých materiálů byl
sledován hemolytický účinek, resp. uvolněný hemoglobin po rozpad erytrocytu, po interakci se
zředěnou plnou lidskou krví. Z výsledků vyplývá, že testované materiály vykazují téměř nulový
hemolytický účinek. Dále byla sledována trombogenicita po inkubaci nativních trombocytů s
materiály pomocí metabolického testu cck-8. Viabilita trombocytů po inkubaci s materiály se lišila
v závislosti na chemickém složení materiálů a na výsledné morfologii testovaných vrstev. Materiál
PCL vykazoval vyšší trombogenicitu oproti materiálu PLCL. Vliv materiálů na koagulační dráhy
byl hodnocen měřením koagulačních časů po interakci materiálů s lidskou plazmou. Hodnocené
koagulační časy (aPTT a PT), byly u všech materiálů shodné s negativní kontrolou (lidská plazma
bez materiálu).
Z výsledků in-vitro testování vyplývá, že testované biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče
jsou hemokompatibilní s lidskou krví.
Tato práce byla podpořena projektem Ministerstva zdravotnictví České republiky Agenturou pro
zdravotnický výzkum České republiky s číslem NU20-02-00368.
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Kopolymer PLCL – zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační
chování nanovlákenných materiálů
Havlíčková K.1, Hauzerová Š.1, Novotný V.2, Müllerová J.3, Kuželová Košťáková E.1, Jenčová V.1
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra chemie,
Oddělení bioinženýrství1
Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace2

Úvod
Studie byla zaměřena na kopolymer kyseliny polymléčné a polykaprolaktonu (PLCL), byl použit
pro výrobu planárních nanovlákenných vrstev, výstužné složky pro přípravu biomechanicky
definovaných vstřebatelných materiálů pro kardiovaskulární chirurgii (vstřebatelné bandáže). Výběr
polymeru byl s ohledem na výslednou aplikaci zvolen pro jeho vhodné mechanické vlastnosti.
Pro porovnání byly zařazeny také polykaprolakton (PCL) o různých molekulových hmotnostech.
Příprava nanovlákenných polyesterových vrstev probíhala elektrostatickým stejnosměrným
(DC) zvlákňováním na zařízení NanospiderTM, také pomocí střídavého (AC) elektrostatického
zvlákňování. Byly použity dva typy rozpouštědlového systému, chloroform:ethanol v poměru 8:2
(w:w) a systém kyselina mravenčí:kyselina octová:aceton v poměru 1:1:1 (w:w:w). Následně byly
zhotovovány planární vrstvy o různých plošných hmotnostech, které byly posléze porovnávány.
Důležitým parametrem pro funkčnost nanovlákených scaffoldů při implantaci a během následné
regenerace poškozených tkání je především stabilita a degradační chování zvolených materiálů.
Zmíněné aspekty mohou být ovlivněny širokým spektrem vlastností (vlastnostmi polymeru,
polymerního roztoku, technologickým zpracováním nebo sterilizační metodou atd.). V rámci studie
byla sledována degradace nanovlákenných materiálů z degradabilních polyesterů vlivem použité
sterilizace (ethylenoxid a gama záření) a rozpouštědlového systému.

Materiály
PLCL – Kopolymer kyselimy polymléčné a polykaprolaktonu, Purac 7015, inertní viskozita 1,5
dl/g, (Corbion), PLCL82: zvlákněno z rozp. systému chloroform: ethanol (8:2, w/w), PLCL111
zvlákněno z rozp. systému kyselina mravenčí: kyselina octová: aceton (1:1:1, w/w); PCL45 a PCL80 –
Polykaprolakton, Mn 45 000 a 80 000 g/mol (Merck), zvlákněno z rozp. systému chloroform: ethanol
(8:2, w/w).

Metody
Vlákenné vrstvy byly připraveny stejnosměrným (DC) a střídavým (AC) elektrostatickým
zvlákňováním. Vrstvy byly dále podrobeny odlišným typům sterilizace ethylenoxid (TUL, ÚVN
Střešovice) a gama záření (Bioster, a.s.) – přesná dávka 15 kGy ±10% a 40±10% kGy. Experiment
akcelerované degradace materiálů byl realizován enzymaticky katalyzovanou hydrolýzou po
dobu 6 dní (materiály připravené DC zvlákňováním) Degradace byla katalyzována dvěma enzymy:
Lipáza z rodu Pseudomona Cepacia (Merk) a Proteináza K (Merk). Studium vlivu sterilizační metody
a rozp. systému na chování testovaných materiálů bylo vyhodnocováno z hlediska povrchových
změn a charakterizace morfologie (SEM), analýzy změny molekulové hmotnosti (GPC) a strukturní
charakterizace (FTIR analýza).

Výsledky
Morfologie materiálů byla hodnocena ze snímků z elektronové mikroskopie (SEM). Změna je
patrná především u materiálu PLCL111 – sterilizace ethylenoxidem i gama zářením. Je zde patrný
pokles průměrů vláken, dále je možné pozorovat melting vláken (jakési „natavování“ a spojování
vláken). U materiálů PCL45 a PCL80 nejsou výraznější morfologické změny patrné. Pomocí GPC
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byla sledována změna molekulové hmotnosti polymeru v nanovlákenných vrstvách po aplikaci
sterilizace. U všech vzorků bylo pozorováno snížení molekulové hmotnosti polymeru vlivem
aplikace gama záření (červené křivky v grafech na obr. 1). U materiálů byla rovněž provedena FTIR
analýza pro ověření vzniku nových vazeb. Rozdíly mezi naměřenými spektry jsou zaznamenatelné
v rozdílných poměrech intenzit pásů s pásy v oblasti 1200 cm-1 (možné přiřadit vibracím vazeb
C-O-C (a) nebo C-O, které tvoří esterovou vazbu). Poměr je postřehnutelný u všech vzorků, více
pak u materiálů vystavených sterilizaci gama zářením. Experiment enzymaticky katalyzované
degradace jednoznačně nepotvrdil vliv sterilizační metody a rozp. systému. Materiály degradovaly
velmi podobně s minimálními rozdíly. Výjimkou byl materiál PCL80 sterilizovaný gamou, první dva
dny byl průběh degradace podobný ostatním, pak se degradace zpomalila. Lze to přisoudit nižší
citlivosti metody hmotnostních úbytků, případně zanesením chyby během výměny média nebo
manipulaci se vzorky.

Diskuse
Z výsledků je patrné, že k degradaci vlivem sterilizace gama zářením dochází u všech sledovaných
materiálů. V případě použití ethylenoxidu degradaci pozorujeme pouze u PCL111, v tomto případě
pravděpodobně dochází k degradaci vlivem rozpouštědlového systému (degradace probíhá i ve
vzorku bez sterilizace). Snížení molekulové hmotnosti u materiálů vystavených sterilizaci gama
zářením je výraznější se zvyšující se dávkou.

Poděkování
Tato práce byla podpořena projektem Ministerstva zdravotnictví České republiky Agenturou
pro zdravotnický výzkum České republiky s číslem NU20-02-00368 a grantovým projektem SGS
Technické univerzity v Liberci v rámci projektu SGS-2019-4085.
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Využití lyofylizované amniotické membrány v léčbe popálenin u dětského
pacienta
Hladík M.1,2, Lipový B.1,2,3, Forostyak S.1,2,4,5, Raška F.1,2, Anderle D.1, Mager R.1, Suchánek I.1
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
V kazuistice prezentujeme případ ročního pacienta, který utrpěl opařeniny od horkého čaje
v rozsahu 18 % Total Body Surface Area (TBSA). Popálené plochy byly hodnoceny jako grIIa-b,
okrskově grIII v oblasti pravé poloviny hrudníku a pravého ramene bez progrese v hojení a odpovědi
na standard of care. Proto byl na tyto plochy po pečlivém hydrochirurgickém debridementu
aplikován 9.den hospitalizace biologický kryt na bázi lyofilizované amniotické membrány (AM).
AM poskytuje substrát pro růst buněk, urychluje epitelizaci a neovaskularizaci, má antimikrobiální
účinky a zároveň působní protizánětlivě. Po aplikaci dochází k výrazné akceleraci hojení zbytkových
ploch a od plánované kožní autotransplantace bylo upuštěno. 19. den hospitalizace byly veškeré
popálené plochy kompletně zhojeny a dítě bylo propustěno do ambulatní péče.
Po třech dnech od primární aplikace krytu Amnioderm® jsme pozorovali akceleraci reepithelizace
s urychleným uzávěrem rány. Nebyly pozorovány žádné infekční komplikace ani nežádoucí
účinky spojeny s aplikaci biologického krytu Amnioderm®. Výsledky aplikace hodnotíme jako
vysoce efektivní v léčbě kožních defektů u dětského pacienta s rozsáhlým popálenim. Biologický
kryt prokázal vynikající biokompatibiltu a akceleraci epithelizace u hojení rány s vynikajícími
dlouhodobými výsledky bez patologického jízvení.
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Vývoj dočasných biopolymerních nosičů pro vybrané růstové faktory
a zhodnocení jejich aktivity na hojení rány
Holoubek J.1,2, Lipový B.1,2, Nedomová E.3, Růžicka F.4, Vacek L.4 , Knoz M.1,2,5, Štepánková V.6,
Chaloupková R.6, Pavlovsky Z.7, Faldyna M.8, Göpfert E.8, Damborský J.9,10, Vojtova L.3, Žídek J.3
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta, Masarykova universita, Brno2
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno3
Mikrobiologický ústav, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno4
Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u Sv. Anny5
Enantis s.r.o., Brno6
Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno7
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno8
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno9
RECETOX, Přírodovědecká fakulta MU, Brno10

Úvod:
Dnešní moderní doba je velkou výzvou pro využití pokročilých biopolymerních materiálů v
oblasti klinické medicíny. Spolu s vyššími nároky na kvalitu léčby se zvyšuje poptávka po nových
technologických aplikacích. Vize současné klinické praxe při léčbě akutních způsobených vysokou
energií, jako je mechanické nebo popáleninové trauma a dále chronických defektů, je nejen přežití,
ale také maximální možné zlepšení kvality života.

Materiály a metody:
Představujeme unikátní antibakteriální hydrogel pro uzávěr kožních defektů na bázi přírodního
polysacharidu Gum karaya obsahující stabilní formy růstového faktoru pro fibroblasty 2
(FGF2-STAB®). Testování vyvíjeného materiálu probíhalo v několika krocích. V prvním kroku
byla optimalizována chemická struktura a podoba testovaného produktu. Následně v rámci
předběžného in vitro testování jsme ověřovali viabilitu kolonizovaných myších fibroblastů a
monoklonálních B-lymfocytů na vyvíjeném materiálu. Antimikrobiální potenciál nosiče byl poté
ověřen za použití diskového difúzního testu a měřením růstových křivek při OD (optická denzita)
600 nm. Na základě provedených laboratorních zkoušek bylo poté přistoupeno k in vivo pokusům
na animálním modelu (prase velké bílé) s následnou histologickou a molekulárně biologickou
laboratorní analýzou.

Výsledek:
Výsledky in vitro testů prokázaly biologickou aktivitu jak myších B-lymfocytů tak fibroblastů pod
synergickým účinkem všech klíčových složek na zvoleném materiálu.Výsledky antimikrobiálních testů
ukázaly velmi silnou bakteriostatickou aktivitu dominantně proti G+ patogenům při velmi nízkých
koncentracích testovaného materiálu. Histologický a klinický výsledek na testovaných zvířatech poté
přinesl pozitivní a nadějný obraz be https://revive.ntl.cloud/N0WjSrlIMMTWRILh?oaparams=2__
bid=620__zid=30__cb=9cf119a1f1__oadest=https%3A%2F%2Fwww.xfree.com%2F%3Futm_
source%3Dfreevideo%26utm_medium%3Dvideobnr%26utm_campaign%3Dgetpaid%26utm_
content%3Dhot z nežádoucí interference s tkání. Statistické zhodnocení kapilarity sice nepřineslo
jednoznačný výsledek, avšak potvrdilo předešlé výsledky dobré biokompatibility zvoleného
materiálu, bez známek patologického hojení nebo nadměrné tvorbě jizevnaté tkáně. Získané
materiály vedly k úspěšnému rozšíření projektu do dalších let a získání potřebných finančních
prostředků k jeho dalšímu vývoji.
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Závěr:
In vitro výsledky jak na eukaryotických buňkách, tak na prokaryotických bakteriích, ukázaly velmi
slibný výsledek hydrogelů na bázi GK. A stejně jako výsledky na použitém animálním modelu
ukazují velký potenciál pro další testování a vývoj. Byla prokázána nulová toxicita námi vyvinutého
materiálu testováním in vitro a in vivo metodami. Byla zavedena zcela nová unikátní „in-house“
metodika odpočtu množství cévek a plošné hustoty cévek v dermis zhojených kožních defektů.
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Histopatologická analýza simulace stafylokokových infekcí kůže a měkkých
tkání na modelu prasat
Jarošová R.1, Makovický P.1, Lipový B.2, Kobzová Š.1, Janda L.1
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Brno1
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno2
Kožní rány představují významný problém pro lidské zdraví a jsou často komplikovány infekcí
Staphylococcus aureus, zejména S. aureus rezistentním na methicilin (MRSA). Úskalí ve zlepšení
terapie této infekce spočívalo v nedostatku zvířecích modelů schopných rekapitulovat lidská
onemocnění. Proto cílem experimentu bylo zavedení experimentálního modelu pro navození
infekce kůže a měkkých tkání S. aureus MRSA u prasat, který umožnuje studium této bakteriální
infekce a optimalizovat postupy léčby, které by bylo ve výsledku možné aplikovat v humánní
medicíně.
Jako model byla zvolena kůže prasete domácího (Sus scrofa), která byla infikována různými
sekvenčními typy S. aureus MRSA. Vzorky tkáně byly odebírány po dobu dvou týdnu ve 3-4 denních
intervalech. Preparáty chirurgicky preformovaného kožního defektu infikované vybranými kmeny
S. aureus byly histopatologicky analyzovány.
Kvantitativní histopatologická analýza poskytla srovnání mezi jednotlivými kmeny pomocí
klasifikačního skóre. Výsledky naznačují jistý pozitivní efekt bakteriálního kmenu ST22, u kterého
se objevila iniciální reepitelizace nejčasněji, již sedmý den PI a menší mírou nekrotických ložisek v
hypodermis. Opakem byl bakteriální kmen ST30, který bránil iniciální reepitelizaci až do desátého
dne PI byl výrazněji doprovázen edémem i četnými nekrotickými ložisky v hypodermis. Kmen ST30
byl z testovaných kmenů vyhodnocen jako nejvýrazněji invazivní.
Model navození infekce kůže a měkkých tkání bakteriálním sekvenčním kmenem ST30 S. aureus
MRSA umožnil spolehlivé opakované navození experimentální infekce a také umožnil studovat
nové léčebné přístupy na biologicky relevantním zvířecím modelu.
Klíčová slova: S.aureus, prase, infekce kůže, histologie, ST30
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Elektricky zvlákněné nanovlákenné materiály z PVA pro inkorporaci
biologicky aktivních látek
Jenčová V., Lisnenko M., Holeček M., Drabina J., Valtera J., Mullerová J., Kuželová Košťáková E.,
Lukáš D.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Nanovlákenné materiály s inkorporovanými biologicky aktivními látkami mají velký potenciál
pro použití v tkáňovém inženýrství, např. jako kožní kryty pro hojení chronických a akutních ran.
Nanovlákenná struktura poskytuje buňkám vhodné prostředí pro jejich proliferaci, inkorporované
biologicky aktivní látky tento proces mohou dále stimulovat (např. růstové faktory), případně
zabraňují nežádoucím jevům (např. antimikrobiální látky). Pro přípravu materiálů s obsahem
těchto látek lze použít elektrické zvlákňování z vodných roztoků polymerů, např. polyvinylalkoholu
(PVA). Výsledný materiál je však ve vodném prostředí rozpustný, dochází tak k rychlému uvolnění
inkorporovaných molekul a ztrátě jeho vlákenné struktury. Rovněž silně hydrofilní charakter
materiálu není pro buněčnou proliferaci příliš vhodný. Následná úprava materiálu zaměřená na
snížení rozpustnosti PVA zajistí pomalejší uvolňování, nicméně výběr metody musí být s ohledem
na zachování aktivity inkorporovaných látek . Dále se nabízí příprava materiálu kombinujícího
PVA vlákna s inkorporovanou látkou a vlákna z biodegradabilního polykaprolaktonu (PCL), které
jsou ve vodném prostředí nerozpustné a mechanická podpora buněk může být stabilní po řadu
měsíců. Tento příspěvek se zabývá možnostmi fyzikální stabilizace PVA materiálů a přípravou
nanovlákenného materiálu bsahujícího dva typy vláken (PCL a PVA s inkorporovanými biologicky
aktivními látkami). Stabilizace byla prováděna pomocí aplikace různých teplot na materiál a dále
střídání teplot, kdy dochází k posílení vzniku interakcí mezi molekulami PVA. Pro zvlákňování bylo
použito elektrické DC zvlákňování pomocí zařízení NS 4S1000U a dále technologie zvlákňování AC.
Poděkování: Výzkum byl podpořen z projektů: MZČR AZV NV18-01-00332 a TUL SGS-2019-4085.
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Enkapsulace pro-hojivých proteinů pomocí liposomů a jejich charakterizace
Kadlecová Z.1, Brtníková J.1, Lysáková K.1, Dorazilová J.1, Vojtová L.1
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně
Proteiny z rodiny fibroblastových růstových faktorů, včetně fibroblastového růstového faktoru-2
(FGF2), se hojně uplatňují v regenerativní medicíně tvrdých i měkkých tkáních díky jejich výborným
pro-hojivým vlastnostem. Uplatnění nachází zejména při léčbě chronických ran a popálenin či
jiných závažnějších kožních poranění. Při aplikaci FGF2 ve své nativní „wild“ formě však dochází ke
ztrátě aktivity a efektivity vlivem hydrolytické degradace, a to běžně v časech již kolem 10 hodin in
vitro. Z tohoto důvodu byl použit hyperstabilizovaný fibroblastový růstový faktor-2 (FGF2-STAB®),
jehož aktivita je mutacemi prodloužena až na 20 dní při 37 °C1. V závislosti na kompozici polymerní
matrice však může docházet k vzájemné interakci proteinu s matricí a tím ke snižování jeho aktivity
in vitro vlivem enzymatické degradace či difuzí tkáněmi. Pro omezení interakcí matrice-protein jsou
zkoumány možnosti enkapsulace proteinů do liposomů simulujících složení pokožky. Připravené
liposomy byly sledovány z hlediska jejich velikosti a distribuce částic pomocí dynamického
rozptylu světla (DLS), náboj částic byl sledován pomocí zeta potenciálu a enkapsulační účinnost
byla stanovena na UV-VIS spektrofotometru v přítomnosti Bradfordova činidla. Byly připraveny
jak liposomy s obsahem FGF2-STAB®, tak „prázdné“ liposomy plněné pouze fosfátovým pufrem.
Liposomy s velikostí částic kolem 100 nm mají velký potenciál ve tkáňovém inženýrství v systémech
s řízeným uvolňováním léčiva, např. v hydrogelech pro topické hojení ran či v materiálech pro
regeneraci kostí

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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Navození stafylokokové kožní infekce u prasat
Kobzová Š.1, Vacek L.1,2, Lipový B.3, Janda L.1
Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny, Výzkumný ústav veterinárního lékařství1
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
Bakteriální infekce kůže a měkkých tkání jsou celosvětově hojně rozšířené a mnohé z nich jsou
způsobeny bakterií Staphylococcus aureus. MRSA (methicilin rezistentní S. aureus) patří mezi
nebezpečné původce nosokomiálních nákaz. Vzhledem k narůstající rezistenci bakterií vůči
antibiotikům, je potřeba hledat nové léčivé látky. Předmětem studie je experimentální navození
prasečího modelu kožní infekce S. aureus, který by mohl být využit pro testování účinnosti nových
antimikrobiálních látek.
Infekční model vznikl na základě experimentů na deseti prasatech. Na zádech každého prasete
bylo chirurgicky vytvořeno deset defektů o velikosti 5x5 cm. Rány byly infikovány třemi různými
sekvenčními typy bakterie S. aureus. Dva z nich ST22 a ST30 byly MRSA. Vzorky tkání každého
bakteriálního kmene byly hodnoceny 4., 8., 11. a 15. den po infekci. Celý experiment trval 15 dnů.
Ke kvantifikaci a identifikaci bakterií ve vzorku tkáně bylo využito několik metod (mikrobiologická
analýza tkáně a otisků z ran, hmotnostní spektrometrie). Pro sledování reakce imunitního systému
byla stanovena exprese genů vybraných prozánětlivých a protizánětlivých cytokinů.
Mikrobiologická analýza otisků ran prokázala přítomnost S. aureus po celou dobu průběhu
experimentu. Biopsie potvrdila přítomnost bakterie S. aureus uvnitř rány, zejména po dobu sedmi
dnů, poté množství bakterií mírně pokleslo. Vyhodnocení ran chirurgů na základě snímků svědčí o
přítomnosti silné infekce.
Stafylokokovou infekci se podařilo navodit, především po dobu prvního týdne, proto
pravděpodobně musí být antimikrobiální látka aplikována brzy po zahájení infekce (2-3 dny), aby
byl vidět její léčebný efekt.
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Kombinace PCL a PVA v emulzním elektrickém zvlákňování nanovlákenných
materiálů pro kryty ran
Kuželová Košťáková E., Gul A., Hauzerová Š., Krykorková Z., Lukáš D., Jenčová V.
Technická univerzita v Liberci
Kombinace polycaprolactonu (PCL) a polyvinylalkoholu (PVA) v nanovlákenné vrstvě přináší
mechanicky odolnější materiál s vhodnou povrchovou charakteristikou s možností inkorporace
biologicky aktivních látek podporujících hojení ran. Příspěvek představuje postup výroby emulzí,
stejnosměrné elektrické zvlákňování z emulzí a hodnocení vyrobených vlákenných vrstev pomocí
rastrovací elektronové mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, infračervené spektroskopie a invitro testování. Hodnoceny byly různé poměry PCL a PVA ve zvlákňovaných emulzích s ohledem
proces zvlákňování a na morfologii výsledných nanovlákenných materiálů.
Tento výzkum byl podpořen z projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky AZV NV18-01-00332.
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Fyzikální síťování nanovlákenných materiálů založených na PVA metodou
freeze – thaw
Lisnenko M., Kuželová Košťáková E., Müllerová J., Běhálek L., Jenčová V.
Technická univerzita v Liberci
Zájem o materiály založené na PVA (polyvinylalkoholu) stále roste. PVA je slibným materiálem pro
biomedicínské aplikace zejména díky dobré biokompatibilitě, nízké cytotoxicitě, vysoké retenci
vlhkosti a propustnosti pro biologicky aktivní látky. Typické je použití PVA ve formě hydrogelů,
které nachází uplatnění jako kožní kryty, jednorázové kontaktní čočky, vaskulární štěpy a také jako
nosiče léčiv, případně je možná enkapsulace buněk. Také nanovlákenné materiály mohou mít
velký potenciál pro použití v medicínských aplikacích, a to zejména jako nosiče vodorozpustných
biologicky aktivních látek. Např. materiály s inkorporovanými růstovými faktory se mohou
uplatnit při hojení chronických kožních poranění. Problémem těchto materiálů je jeho velmi rychlé
rozpouštění ve vodném prostředí doprovázené rychlým uvolněním inkorporovaných látek.
Rychlost rozpouštění lze upravit pomocí síťování PVA. Vedle chemického síťování, které často
způsobuje cytotoxicitu materiálu a ztrátu aktivity inkorporovaných látek, je možné posílit fyzikální
síťování PVA.
Jednou z velmi šetrných metod stabilizace PVA s inkorporovanými biologicky aktivními látkami je
metoda „freeze- thaw“ (F-T). Principem metody je posilování vodíkových můstků mezi molekulami
PVA díky opakovanému zmrazení a následnému rozmrazení. Vliv na síťování (vedle materiálových
parametrů) má počet aplikovaných cyklů F-T, a také použité teploty. Tato práce se zaměřuje na
fyzikální stabilizaci nanovlákenných materiálů vyrobených z PVA s vysokým stupněm hydrolýzy
(98 %) a vysokou molekulovou hmotností (125 000 g / mol) s inkorporovanými trombocytárními
růstovými faktory (PL).
V práci bylo sledováno 5 a 10 cyklů F-T, při teplotách freeze -20 °C a thaw 4 °C a 22 °C. Následně
byl sledován vliv aplikovaného F-T na změnu krystalinity nanovlákenných materiálů, a dále na
rozpustnost PVA a rychlost uvolňování inkorporovaných proteinů z nanovlákenného materiálu.
Z dosažených výsledků je patrné, že vlivem F-T dochází ke zvýšení krystalinity PVA a zároveň ke
snížení jeho rozpustnosti až o 10 %. Také bylo pozorováno zpomalení uvolňování proteinů o 18 %.
Poděkování: Tato práce byla podpořena Grantovým programem PURE Technické univerzity v Liberci v
rámci projektu č. PURE-2020-4007 a projektem SGS-2019-4085 (TUL).
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Poleptání epoxidovou pryskyřicí komplikované kontaktní dermatitidou
Matysková D.1,2,4, Holoubek J.1,2, Lipový B.1,2, Kaloudová Y.1, Košková O.1,2,3, Suchánek I.1, Brychta P.1
Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno2
Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické Brno3
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno4

Úvod:
Poleptání kůže, ať kyselinou nebo zásadou, patří ke stále častějším pracovním úrazům. Látek, které
způsobují poruchu integrity kožního krytu, je nepřeberné množství. Epoxidová pryskyřice, jejíž
používání v řadě průmyslových odvětví je dlouhodobě na vzestupu, se i dnes řadí svým výskytem
mezi raritní původce kožních postižení. Nízký epidemiologický výskyt je však v kontrastu s možnou
mírou postižení. Pokud se úraz a následná léčba navíc zkomplikují nespecifickou hypersenzitivní
reakcí při vrozené predispozicí jedince, může se zprvu banální ambulantní rána změnit v
dlouhodobě se nehojící defekt vedoucí až k ústavní péči spojené se systémovou léčbou.

Kazuistika:
V rámci tohoto příspěvku prezentujeme případ 31-letého muže, který byl ošetřován na naší klinice
pro poleptání v oblasti obou dolních končetin, ke kterému došlo při manipulaci s barvami na
bázi epoxidové pryskyřice. Po prvotním kontaktu s epoxidovou barvou došlo ze strany pacienta k
podcenění situace a k ponechání barvy v kontaktu s kůží po několik hodin. To vedlo k protrahované
léčbě, která byla dále komplikována alergickou reakcí v jejím průběhu. Obrazová dokumentace
detailně popisuje jednotlivá fáze hojení a zobrazuje všechna jejich úskalí až do fáze úspěšného
zhojení všech defektů.

Závěr:
V kazuistickém sdělení prezentujeme velice raritní případ poleptání chemikáliemi obsahujícími
epoxidovou pryskyřici komplikované následnou alergickou dermatitidou.
I přes ojedinělost postižení by tento případ měl sloužit jako varování před možnými komplikacemi
a rozsáhlými následky u pacientů, u kterých došlo ke kontaktu kůže s touto chemickou látkou.
Prodlení a podcenění situace může vést až k doživotním následkům.
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Sledování mechanismu uvolňování antibakteriálních proteinů z
lyofilizovaných biopolymerních pěn určených pro potenciální aplikace jako
kožní kryty
Michlovská L.1, Brtníková J.1, Kacvinská K.1, Kobzová Š.3 Janda L.3, Lipový B.4, Vojtová L.1
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Pokročilé biomateriály, Vysoké učení technické v Brně1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie2
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.3
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno4
Narůstající rezistence řady kmenů bakterií (mezi které patří např. methicilin-rezistentní
Staphylococcus aureus – MRSA) vůči běžně používaným antibiotikům při léčbě bakteriálních infekcí
se stává celosvětovým problémem. Hledání vhodné náhrady těchto antibiotických preparátů jiným
typem antimikrobiálních terapeutik tedy nabývá na stále větším významu. Jako vhodná alternativa
se nabízí využití izolovaných antibakteriálních proteinů, enzymů či peptidů u nichž byly prokázány
antimikrobiální účinky. Jednou z možností jejich použití je začlenění těchto antimikrobiálních
látek do vhodných biopolymerních nosičů určených pro potenciální aplikace například jako kožní
kryty. Vzhledem k charakteru těchto látek je však nutné nastavit optimální podmínky pro jejich
stabilizaci ve vybraném nosiči. Při této stabilizaci pomocí vhodných solí však nastává opačný
problém, a to je destabilizace a následný rozpad nosných biomateriálů, jenž se rozpadají účinkem
solí, které zde fungují jako osmoticky aktivní látky. Jedním ze stěžejních parametrů tedy bude
najít optimální nastavení vhodných solí a jejich koncentrací, která bude dostačující pro stabilizaci
antibakteriálních látek v biopolymerní matrici, aniž by byla ovlivněna stabilita samotné matrice.
Dalším velmi důležitým faktorem, který je rozhodující při výběru vhodného antibakteriálního
materiálu pro konkrétní aplikaci je způsob a rychlost uvolňování těchto antimikrobiálních látek v
místě bakteriální infekce.
V této práci byl sledován způsob a rychlost uvolňování vybraného antibakteriálního enzybiotika z
biopolymerních matric na bázi kolagenu a derivátu celulózy (C) připravených metodou lyofilizace.
Bylo vybráno enzybiotikum lysostaphin, u kterého bylo na základě řady studií in vivo a in vitro
ověřeno, že působí výhradně na patogenní bakterie S. aureus a má tedy potenciální využití
při léčbě právě stafylokokových infekcí. Na základě předchozí studie, která byla zaměřena na
sledování vlivu koncentrace vybraných solí na stabilitu zesítěných a nezesítěných biopolymerních
pěn, byla stanovena optimální koncentrace, která zajišťuje dostatečnou stabilitu biopolymerních
nosičů. Tato koncentrace byla použita pro přípravu zesítěných a nezesítěných kolagen/C pěn, do
kterých byl následně přidán antibakteriální lysostaphin. Použitá koncentrace lysostaphinu byla
zvolena na základě výsledků z difúzních testů provedených na různých bakteriálních kmenech.
Poté byla sledována kinetika uvolňování lysostaphinu ve fyziologických podmínkách při teplotě
37°C. Množství uvolněného enzybiotika bylo stanoveno pomoci Bradfordova činidla za použití UV
spektrometru. Na základě výsledných analýz bylo zjištěno, že ve všech případech se enzybiotikum
uvolňovalo podle kinetiky prvního řádu. Nicméně bylo pozorováno, že u nesíťovaných vzorků
byly při uvolňování enzybiotika sledovány významné rozdíly u vzorků obsahujících sůl a bez soli,
zatímco pro síťované vzorky byly tyto rozdíly zanedbatelné.
Takto připravené materiály obohacené antibakteriálními enzybiotiky mají velký potenciál zejména
při léčbě kožních infekcí, a to jako kryty ran s krátkodobým anebo dlouhodobým uvolňováním
antimikrobiálního terapeutika.
Poděkováni: Tato práce byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu č.
NV19-05-00214. Všechna práva vyhrazena.
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Rekombinantní produkce antimikrobiálního peptidu LL-37 v E. coli a ověření
jeho antibakteriální aktivity
Pavelka A.1, Vacek L.1,2, Janda L.1
Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny, Výzkumný ústav veterinárního lékařství1
Mikrobiologický ústav Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity2
Antimikrobiální peptidy jsou zajímavou alternativou k stávajícím antibiotikům, na které v této
době vznikají problematické bakteriální rezistence. Jedním ze zajímavých zástupců je lidský
antimikrobiální peptid LL-37, který je u člověka součástí vrozené imunity, zasahuje však i do
oblasti adaptivní imunity. Rozlišujeme dva způsoby fungování peptidu LL-37. Tento peptid má
nejen antimikrobiální aktivitu, ale také se výrazně ovlivňuje imunitní systém hostitele. Jeho
antimikrobiální aktivita je založena na nespecifické interakci s bakteriální membránou. Vykazuje
aktivitu proti virům, kvasinkám, G- a G+ bakteriím. Jako jediný savčí katelicidin potlačuje růst
bakteriálních biofilmů. Imunomodulační aktivitu uplatňuje skrze specifickou interakci s receptory
(EGFR, FPRL1). Tyto interakce poté vedou k chemotaxi imunitních buněk do místa infekce, regulaci
zánětlivé odpovědi, angiogenezi či hojení ran. Již při koncentraci 1 μM LL-37 dochází k regeneraci
ran. V klinických zkouškách je LL-37 navržen k léčbě žilních vředů na nohou.
Největší překážkou v aplikaci LL-37 je jeho cytotoxicita při vyšších koncentracích a vysoká cena
syntetické výroby tohoto peptidu. Proto pracujeme na jeho rekombinantní produkci v bakterii E.
coli, která by vedla ke snížení ceny za 1 mg peptidu z několika tisíců do desítek korun.
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Inovativní hemostatika na bázi proteinů a derivátů celulózy pro rychlou
hemostázu
Sedlář M.1, Suchý P.2, Sopuch T.3, Vojtová L.1
Vysoké učení technické v Brně, CEITEC, Pokročilé biomateriály1
Masarykova univerzita v Brně, Farmaceutická fakulta, Ústav farmakologie a toxikologie2
Holzbecher, spol. s r. o., barevna a bělidlo Zlíč3
Krvácení patří mezi nejrozšířenějších poranění na celém světě. Ať se jedná o každodenní odřeniny,
větší tržné rány či zranění z boje, vždy je největší motivací krvácení zastavit co nejrychleji,
nejsnadněji a nejefektivněji. Skvělým prostředkem pro dosažení rychlého zastavení krvácení (tzv.
hemostázy) jsou hemostatika. Hemostatika jsou látky, které mohou zastavit krvácení různými
způsoby v závislosti na jejich chemickém složení. Mezi nejvyužívanější látky při výrobě hemostatik
patří například chitosan, kolagen, kaolin, oxidovaná celulóza či želatina. V závislosti na typu
používání, existuje mnoho aplikačních forem hemostatik od sprejů, prášků, textilií a pěn až po gely.
Snahou našeho výzkumu bylo využít biomateriály a jejich směsi k tvorbě nových, cenově přijatelných,
dobře zpracovatelných a vysoce funkčních hemostatik, která by byla účinná srovnatelně nebo
dokonce více něž hemostatika, která jsou nyní k dispozici na volném trhu. U nově vytvořených
hemostatik bylo provedena chemická charakterizace pomocí infračervené spektroskopie a
morfologie byla analyzována pomocí rastrovací mikroskopie. Pro ověření hemostatických aktivit
připravených pěn (obrázek 1) bylo použito několik in vitro metod jako je například stanovení
absorpční schopnosti, stanovení srážlivosti krve, submerzní metoda či stanovení času srážení.
Pro srovnání účinnosti hemostatik bylo využito in vivo testování v rámci, kterého byla provedena
parciální nefrektomie na ledvinách potkanů (obrázek 2). Výsledky obou metod byly srovnatelné a
byl jasně prokázán synergický účinek proteinů i polysacharidů v jenom produktu.

Obr. 1 Hemostatický polštářek

Obr. 2 Parciální nefroktomie na potkaní ledvině

Poděkování: Tato práce byla podpořena Technologickou agenturou České republiky v rámci projektu
TH04020540.
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Antimikrobiální aktivita látek produkovaných kožní bakterií Staphyloccocus
epidermidis
Šťastná M., Gečnuk J., Janda L., Norek A.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, v. v. i.
Staphyloccocus epidermidis, jedna z hlavních komponent kožního mikrobiomu člověka, se díky
své schopnosti interagovat s keratinocyty, složkami imunitního systému či bakteriemi významně
podílí na modulaci prostředí tělního krytu. Ačkoliv jsou některé kmeny S. epidermidis považovány
za potencionálně patogenní, obecně je tato bakterie brána jako „strážce“ zdravé kožní bariéry,
která se buď přímo či zprostředkovaně, účastní procesů jako jsou antimikrobiální ochrana, regulace
imunitní odpovědi či tkáňové reparace.
Příkladem může být schopnost potlačovat na TLR2 závislé zánětlivé procesy v poraněné kůži
a usnadňovat hojení. Podobně lze pozorovat ovlivnění na úrovni adaptivního imunitního
systému, kdy dochází k modulaci chování keratinocytů nepřímo přes Tc lymfocyty. Mezi neméně
důležité aspekty patří i schopnost S. epidermidis ovlivňovat složení okolní mikrobioty nezávisle
na hostitelském organismu. Antagonistický účinek je zajišťován produkty bakteriálního růstu
produkovaných do okolního prostředí.
Cíl: Ověření antimikrobiálních vlastností extracelulárních látek produkovaných S. epidermidis do
živného média v průběhu bakteriálního růstu.
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Antimicrobial susceptibility testing of thermally stabilized endolysins
Vacek L.1,2, Kobzová Š.1, Janda L.1
Clinical Immunology and Immunology of Infectious Diseases, Veterinary Research Institute, Brno1
Department of Microbiology, St. Anne’s University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk
University, Brno2
Endolysins are phage-encoded peptidoglycan hydrolases that play an essential role in the
release of the phage progeny to the environment while destroying the bacterial cell. Endolysins
display strong lytic activity, particularly in Gram-positive bacteria with no protective outer cell
membrane. In our study, we aim to improve the thermal stability of these enzymes to achieve
better antimicrobial properties. Existing endolysin F1 was altered employing protein engineering,
and stabilizing mutations were introduced into the structure. An increase in the thermal stability
of novel enzymes was verified by a thermal shift assay. Antimicrobial susceptibility testing was
performed by recording bacterial growth curves over 24-hour cultivation of two methicillinresistant Staphylococcus aureus strains for each enzyme variant in concentrations ranging from
0.78 to 50 µg/mL. These measurements confirmed that the introduction of stabilizing mutations
improved antimicrobial properties. Modified endolysins proved to be more stable in time (the
antimicrobial effect lasted longer, up to 20 hours), and lower concentrations were needed to
reduce bacterial counts (3 µg/mL). These results will help the effort to use endolysins in the fields
of medicine and biotechnology.
This research was funded by the Agency for Health Research of the Czech Republic (grant number NV1905-00214)
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Vývoj dermální náhrady, kvalitativní testování na zvířecích modelech
Knoz M.1,2,4, Lipový B.1,2, Holoubek J.1,2, Žídek J. 3, Babrňáková J.3, Pavliňákova V.3, Štěpánková
V.6, Filová E.7, Pavlovský Z.8, Faldyna M.9, Göpfert E.9, Damborský J.10, Hearnden V.11, Vojtová L. 3,
Cvanová M.12
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno2
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně3
Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno4
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni5
Enantis s.r.o., Masarykova Univerzita, Brno6
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Praha7
Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno8
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno9
Institut experimentální biologie a RECETOX, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno10
Department of Materials Science and Engineering, Department, University of Sheffield, UK11
Institut biostatistiky a analýz s.r.o., Masarykova Univerzita, Brno12
Úvod: Vizí současné klinické praxe v léčbě chronických kožních defektů a ran způsobených
mechanickým traumatem či popálením není pouze přežití pacienta, ale i následné zlepšení kvality
života. Aplikace kožních náhrad potlačuje patologické procesy vznikající při hojení ran. Výsledkem
je řízená maturace jizev a zlepšení viskoelastických vlastností nově vytvořené kůže. Studie byla
zaměřena na kvalitativní testování zhojených defektů po aplikaci dermální náhrady na zvířecích
modelech za použití klinické obrazové analýzy a kutometrie.
Materiál a metodika: Byla připravena a charakterizována několikavrstvá porézní dermální náhrada,
obohacená o superstabilní růstový faktor FGF2-STAB®. Následně byla kožní náhrada testována
na myších fibroblastech, angiogenní vlastnosti dermální náhrady byly testovány metodou CAM.
Dalším krokem bylo in vivo testování kožní náhrady na animálním modelu malého zvířete (králík
novozélandský) a velkého zvířete (prase domácí) s následnou histologickou a molekulárně
biologickou laboratorní analýzou. Vlastnosti jizev byly in vivo měřeny kutometrickou metodou a
fotografické snímky byly vyhodnoceny dle Yeongovy metody a VAS škály 10 lékaři zabývajícími se
popáleninovou medicínou.
Výsledky: Během prvního měsíce vyšla nejlépe z obou hodnotících škál (VAS a Yeong) kontrola – tedy
použití DEŠ. V dalších fázích již dochází ke srovnání sledovaných parametrů. Statisticky signifikantní
odlišnosti lze tedy v tomto porovnání nalézt pouze v případě hodnocení z prvního měsíce po
chirurgickém zákroku a implantaci materiálů. V dalších sledovaných obdobích již není dosaženo
statisticky signifikantních odlišností v žádném ze sledovaných parametrů. Během kutometrie byly
sledovány jak parametry R (R0-R9) s tím, že byl kladen důraz zejména na parametry R0, R1, R2, R5, R7,
R8 a dále také parametry Q (Q0-Q3). V první fázi hodnocení byly sledovány jednotlivé implantované
materiály a jejich porovnaní prostřednictvím naměřených hodnot v období 3-měsíční a 6-měsíční
kontroly s nativní kůží v bezprostředním okolí defektu. Prokázali jsme minimální odlišnosti prakticky
všech jizev implantovaných materiálů v porovnání se zdravou tkání.
Závěr: Byl prokázán nekomplikovaný uzávěr kožního defektu v přítomnosti dermální náhrady a
synergický efekt termostabilního růstového faktoru pro fibroblasty 2 (FGF2-STAB®) v souvislosti
s novotvorbou cév, fibroproliferací a kolagenoprodukcí. Byl připraven a preklinicky otestován
(kutometrie, obrazová analýza), zcela nový a unikátní produkt dermální náhrady obohacené
superstabilním růstovým faktorem FGF2-STAB®.
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