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Otrzymywanie nowoczesnych biomateriałów do kardiochirurgii
metodą inżynierii tkankowej
Wstęp
Poszukiwania biomateriałów budujących sztuczne implanty naczyniowe, takie jak sztuczne serce, stanowią jeden z ważnych kierunków
badań prowadzonych w obszarze inżynierii biomedycznej.
Obecnie stosowane w praktyce klinicznej wszczepialne protezy serca
zbudowane są głównie z polimerów syntetycznych, takich jak poliuretan (PU) [Polskie Sztuczne Serce, 2007-2011].
PU jest materiałem o wielu cechach dobrego materiału implantacyjnego [Wu, 2012]. Mimo to, po kilkunastu-kilkudziesięciu tygodniach
od wszczepienia obserwuje się pękanie i degradację poliuretanu [Ward
i in., 2005]. Może to doprowadzić do powstawania skrzepów krwi na
powierzchni implantu, które z dużym prawdopodobieństwem dostaną
się wraz z krążeniem do naczyń włosowatych. Jest to bardzo niebezpieczne z uwagi na ryzyko spowodowania zatoru, a w rezultacie nawet
śmierci pacjenta [Bittl, 1996].
W celu wyeliminowania niepożądanych zjawisk mających miejsce
na powierzchni implantu z PU w wyniku kontaktu z krwią i tym samym wydłużenia sprawności implantu, powierzchnię polimeru należy
poddać modyfikacji. Najbardziej obiecujące wydaje się rozwiązanie polegające na upodobnieniu sztucznego implantu do naturalnego organu.
Ideą jest szczelne pokrycie powierzchni protezy polimerowej warstwą
żywych ludzkich komórek śródbłonka, które występują wewnątrz naturalnych naczyń krwionośnych i serca [Wnuczko, 2007]. W ten sposób
powierzchnia polimeru zostałaby odizolowana od krwi, co prawdopodobnie zapobiegłoby korozji. Poza tym, komórki śródbłonka reagowałyby na powstające zalążki skrzepów hydrolizując je [Wnuczko, 2007].
W niniejszej pracy podjęto próbę opracowania nowatorskiego materiału na bazie poliuretanu, zawierającego powierzchniową warstwę komórek śródbłonka. Komórki śródbłonka są w stanie rozpoznać i związać
cząsteczki kolagenu obecne na powierzchni PU dzięki grupie receptorów błonowych zwanych integrynami [De Mell i Seifalian, 2008]. Skutkuje to trwałym zakotwiczeniem się komórek na powierzchni polimeru,
zmianą ich morfologii oraz wzrostem i proliferacją (rozmnażaniem)
[De Mell i Seifalian, 2008]. Pierwszą część pracy stanowi przyłączenie
cząsteczek kolagenu do powierzchni PU. W zakres części drugiej wchodzi hodowla komórek śródbłonka na otrzymanych materiałach.

Opis badań doświadczalnych
Materiał
Jako materiał bazowy wykorzystano PU typu Estane 5715 P w formie cienkich filmów o grubości 0,3mm.
Przyłączenie cząsteczek kolagenu do powierzchni PU
Przyłączenie cząsteczek kolagenu zrealizowano w trzech etapach
(Rys. 1). W pierwszym kroku zaktywowano powierzchnię inertnego
chemicznie PU poprzez naświetlanie jego powierzchni za pomocą promieniowania z zakresu UV-C przez 5 h. W ten sposób uzyskano na powierzchni reaktywne grupy hydroksylowe.
Następnie wykorzystano je do wprowadzenia długich cząsteczek
pośredniczących poli(kwasu akrylowego) na drodze polimeryzacji in
situ kwasu akrylowego inicjowanej redukcją jonów ceru (IV). Reakcję
prowadzono w określonej temperaturze, przez określony czas w warunkach ciągłego mieszania w roztworze wodnym zawierającym 1,5%
(v/v) HNO3, 0,1% (w/v) (NH4)4Ce(SO3)4 oraz określone stężenie kwasu

Rys. 1. 3-etapowy schemat modyfikacji powierzchni PU zakończony przyłączeniem
cząsteczek białka – kolagenu

akrylowego. Po zakończeniu reakcji próbki zostały wypłukane wodą
destylowaną i wysuszone w suszarce w temp. 40°C.
W ostatnim etapie do cząsteczek pośredniczących przyłączono cząsteczki kolagenu. Reakcję prowadzono przez 2 h w warunkach ciągłego
mieszania w roztworze wodnym zawierającym 2% (w/v) karbodiimidu
(EDC), 2% imidu kwasu N-hydroksybursztynowego (NHS) i ok. 1%
(v/v) roztworu kolagenu. Następnie próbki zostały dokładnie wypłukane w roztworze soli fizjologicznej.
Szczególnie istotny jest drugi etap modyfikacji. Umieszczenie cząsteczek białka (kolagenu) na końcach długich cząsteczek pośredniczących
trwale związanych z PU jest niezbędne, aby komórki śródbłonka mogły
z nimi prawidłowo oddziaływać [Hersel i in., 2003]. Z uwagi na szczególne znaczenie etapu przyłączania poli(kwasu akrylowego), przeprowadzono analizę wpływu parametrów zastosowanych na tym etapie na
jego efektywność. Zastosowano temperatury: 25, 35 i 45°C, czasy: 0,5
i 1,5 h oraz 5, 10, 15 i 20% (v/v) kwasu akrylowego. Następnie oznaczono ilość powierzchniowych grup karboksylowych (COOH) w mM
na 1 cm2 filmu PU w metodą kolorymetryczną [Gupta, 2001]. Do przyłączenia kolagenu wybrane zostały próbki z poli(kwasem akrylowym)
otrzymane przy użyciu najlepszych parametrów.
Hodowla komórek śródbłonka na otrzymanych materiałach
Przeprowadzono hodowlę komórek śródbłonka w celu sprawdzenia
ich reakcji na otrzymane materiały. Próbki PU z przyłączonymi cząsteczkami kolagenu oraz próbki PU niezmodyfikowanego wysterylizowano przed hodowlą naświetlając promieniowaniem UV przez 30min.
Hodowla ludzkich komórek śródbłonka z pępowiny HUVEC (Human
Umbilical Cord Endothelial Cells) była prowadzona przez 48 h w
37°C w standardowej pożywce. Komórki wybarwiono fluorescencyjnie w celu wyznaczenia ich żywotności podczas hodowli. Po 24 i 48 h
hodowli przeprowadzono obserwację mikroskopową.

Wyniki badań i dyskusja
Na rys. 2 przedstawiono wykresy zależności ilości powierzchniowych grup COOH na 1cm2 próbki PU od czasu prowadzenia procesu
przyłączania długich cząsteczek pośredniczących dla danej temperatury
i danego stężenia kwasu akrylowego.
Zaobserwowano, że w najwyższej zastosowanej temperaturze (45°C)
uzyskiwane były małe ilości grup COOH, co świadczy o niskiej wydajności procesu w tych warunkach. Poza tym, w temperaturze 45°C ilość
COOH nie zmienia się znacząco wraz z wydłużeniem czasu trwania
procesu. Również zwiększanie stężenia kwasu akrylowego nie zaowocowało uzyskaniem większych ilości grup COOH.
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Takie prawidłowości zostały także odnotowane przez innych autorów
[Chansook i Kiatkamjornwong, 2003]. Przyczyną jest najprawdopodobniej konkurencyjny proces – homopolimeryzacja kwasu akrylowego,
która zachodzi ze zwiększoną intensywnością w powyższych warunkach.
Wyznaczone ilości grup COOH były podobne dla 5, 10 i 15% kwasu
akrylowego w temperaturze 25 i 35°C, jednakże jedynie próbki otrzymane przy użyciu 5% kwasu akrylowego prezentowały zadowalającą
gładkość. Największą ilość COOH (3,28 mM COOH/cm2) odnotowano
dla 5% kwasu akrylowego, 35°C i 1,5 h (Rys. 2 b). Te parametry zostały
uznane za najbardziej odpowiednie.
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Natomiast na powierzchni PU z kolagenem komórki nie tylko przeżywają, ale także rozpłaszczają i wydłużają. Ponadto, zarówno po 24 h jak
i po 48 h hodowli można zaobserwować charakterystyczne pary komórek powstałe po podziale. Zarówno zmiana kształtu komórek, jak i ich
podziały świadczą o prawidłowej reakcji na cząsteczki kolagenu na powierzchni PU [Gao, 2003]. Poza tym, jest to dowód na to, że cząsteczki kolagenu zachowały wymaganą aktywność biologiczną i są trwale
przyłączone do powierzchni PU.
Jednakże, nie udało się uzyskać szczelnej warstwy komórek, mimo
że udawało się to innym autorom stosującym inne zamiast kolagenu
białka [Blit, 2011]. Przyczyną może być stopniowa degradacja kolagenu
przez enzymy wydzielane przez komórki.

Wnioski
Zaproponowany w pracy proces prowadzący do otrzymania PU
z trwale przyłączonymi cząsteczkami kolagenu został przeprowadzony
z sukcesem.
Wykonane materiały wywołały oczekiwaną, pozytywną reakcję komórek śródbłonka.
Opisana metoda otrzymywania materiałów promujących adhezję
komórek śródbłonka jest bardzo obiecująca ze względu na jej prostotę
i niski koszt.
Przyszłe badania będą koncentrować się wokół możliwości zastąpienia kolagenu krótszym peptydem bardziej odpornym na degradację
przez enzymy komórkowe.
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Rys. 2. Zależność ilości grup karboksylowych w mM/cm próbki PU od zastosowanej
temperatury procesu 25, 35 i 45°C dla stężeń kwasu akrylowego równych 5, 10, 15
i 20% (v/v) w przypadku prowadzenia procesu przez 0,5h (Rys. 2a) i przez 1,5 h
(Rys. 2b)

W literaturze można odnaleźć dane wskazujące na 50°C jako optymalną temperaturę przyłączania poli(kwasu akrylowego) [Lee, 2000]
niemniej jednak w przeciwieństwie do niniejszej pracy, we wspomnianym eksperymencie gładkość otrzymanych próbek nie była istotna.
Uzyskany optymalny czas 1,5 h mieści się w wyznaczonych przez innych autorów granicach: od 1 [Chansook i Kiatkamjornwong, 2003;Lee,
2000] do 2÷3 h [Mohanty i Parija, 1998].
Rys. 3 przedstawia zdjęcia komórek śródbłonka na powierzchni PU
z przyłączonymi cząsteczkami kolagenu (powiększenie 100×). Powierzchnia czystego (niezmodyfikowanego) filmu PU nie indukuje
wzrostu i proliferacji komórek śródbłonka. Zarówno po 24 jak i po 48 h
widoczne są głównie komórki martwe.

Rys. 3. Zdjęcia komórek HUVEC na powierzchni niezmodyfikowanego PU i PU
z przyłączonymi cząsteczkami kolagenu po 24 i 48 godzinach hodowli (mikroskop
optyczny odwrócony, powiększenie 100×)
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