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HYDROGÉL NA BÁZE POLYMÉRU

OPIS

Oblasť techniky
[0001]

Predkladaný vynález sa týka antimikrobiálneho hydrogélu na hojenie

rán a proti starnutiu na báze polyméru.

Doterajší stav techniky
[0002]

Základnou funkciou pokožky je vytvorenie bariéry, ktorá môže

chrániť telo pred poškodením a účinkami životného prostredia a zabezpečiť
homeostázu. Akákoľvek deformácia, ktorá sa môže objaviť v integrite pokožky
teda môže spôsobiť, že ľudské telo bude zraniteľné voči mnohým patologickým
situáciám, ako sú infekcie, extrémne dehydratácie, nerovnováha elektrolytov
atď. (Baum and Arpey, 2005). Z tohoto dôvodu veľké škody, ktoré môžu na koži
vzniknúť v dôsledku chorôb alebo zranení, spôsobujú vážne dysfunkcie a
dokonca i smrť (Singer a Clark, 1999). Ihneď po narušení integrity kože začína
v tele hojenie rán. Jedná sa o zložitú udalosť, kedy rad biologických udalostí
pravidelne nasleduje jedna po druhej a väčšinou končí čiastočnou alebo úplnou
regeneráciou tkaniva. Všeobecne sa hojenie rán skladá zo štyroch vzájomne
prepojených fáz, ktoré sú homeostáza, zápal, proliferácia a remodelácia
(Diegelmann and Evans, 2004). I keď je organizmus organizovaný tak, aby ranu
uzatvoril a remodeloval, mnoho faktorov nezávislých na organizme môže tento
proces oneskoriť ovplyvnením hojenia rán a spôsobiť vznik chronických rán.
Napríklad mikrobiálna kontaminácia, ktorá môže nastať v oblasti rany a
produkty
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mikroorganizmami, môžu brániť obnoveniu integrity pokožky negatívnym
ovplyvnením procesu hojenia (Robson, 1997). Pretože mikrobiálna kolonizácia
vytvárajúca sa na povrchu rany je poly-mikrobiálne prostredie, v ktorom sa
nachádza mnoho patogénov, riziko infekcie rany je vysoké (Bowler a kol.,
2001). Infekcia rany spomaľuje hojenie a spôsobuje zvýšenie traumy a liečebné
procesy sú zložitejšie a nákladnejšie.
[0003]

Zoutman a kol. preukázali v štúdii, ktorú vykonali, že infekcia rany

predlžuje dĺžku hospitalizácie pacienta priemerne o 10,2 dňa a že to prináša
ďalšie náklady vo výške 3937 USD na pacienta (1998).
[0004]

Aby

sa

zabránilo

kontaminácii

oblasti

rany

akýmkoľvek

mikroorganizmom, bunky imunitného systému stimulované rastovým faktorom a
cytokínmi migrujú do oblasti rany. V zápalovom kroku, ktorý nastáva hneď po
výskyte rany, dorazia neutrofily a makrofágy do oblasti rany. Okrem týchto tiež
lymfocyty a monocyty idú do oblasti rany, transformujú sa na makrofágy a
pomáhajú obrannému systému. Neutrofily a makrofágy, ktoré dosiahli oblasti
rany, inhibujú mikroorganizmy v tejto oblasti tým, že produkujú veľké množstvo
reaktívnych foriem kyslíka (ROS) (Gordillo a Sen, 2003). Pokiaľ je v oblasti rany
extrémna

mikrobiálna

kontaminácia,

zvyšuje

sa

hustota

neutrofilov

a

makrofágov a tieto bunky, ktoré produkujú nadmerné množstvo ROS,
spôsobujú deštrukciu tkanív a buniek. Táto deštrukcia spomaľuje hojenie rán.
Reaktívne druhy kyslíka interagujú s DNA, proteínmi a lipidmi a spôsobujú ich
degradáciu. Formy ROS sa viažu na DNA a spôsobujú rozpady a mutácie
dvojreťazcových alebo jednoreťazcových vlákien (Bartosz, 2008). Okrem toho
spôsobujú

lýzu

buniek

tým,

že

spôsobujú

peroxidáciu

lipidov

ROS

(Panchatcharam a kol., 2006). Ďalším príkladom negatívnych dopadov foriem
ROS na hojenie rán je skutočnosť, že formy ROS, ako je peroxid vodíka,
znižujú proliferáciu a migráciu mnohých buniek, ako sú keratínocyty (O'Toole a
kol., 1996). Proti formám ROS sa však vyvinuli určité úpravy, aby sa zachovala
integrita kože. Detoxikácia ROS je zaistená dvoma rôznymi stratégiami v
bunke. ROS je eliminovaná malými antioxidačnými molekulami, ako sú
polynenasýtené mastné kyseliny, askorbát alebo sacharidy (väčšinou manitol)
alebo superoxiddismutázou (SOD), katalázou a rôznymi peroxidázami (napr.
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Glutathionperoxidáza) (Steiling a kol., 1999). Medzi týmito enzýmami umožňuje
superoxiddismutáza (SOD) transformáciu superoxidového radikálového aniónu,
ktorý sa väčšinou tvorí pri procese hojenia rán, na peroxid vodíka (Ulrich a kol.,
2006). I keď peroxid vodíka nie je radikál, mal by byť okamžite rozložený kvôli
svojej schopnosti premeny na hydroxylový radikál. Reakcie redukujúceho
peroxidu vodíka na vodu sa obvykle vykonávajú pomocou enzýmov katalázy a
glutatiónu. Počas hojenia rán, pokiaľ je množstvo týchto enzýmov menšie než
množstvo foriem ROS, spôsobujú poškodenie DNA, peroxidáciu proteínov a
lipidov v oblasti rany, a tým spomaľujú hojenie rán.
[0005]

Bunková komunikácia, tvorba extracelulárnej matrice (ECM), rastové

faktory a uvoľňovanie cytokínov by mali byť kompletné pre úplné uzdravenie v
procese hojenia rán. Tvorba ECM je zahrnutá takmer v celom procese hojenia
rán a má dôležité miesto. Všeobecne sú komponenty tvoriace ECM
syntetizované a kombinované mimo bunkový povrch, a tak zaisťujú štrukturálnu
a funkčnú integritu spojivových tkanív a orgánov. Syntéza ECM a ukladanie z
bunky sú umožnené prostriedkami pre prenos signálu, rastovými faktormi a
uvoľňovaním cytokínov poskytovanými prostredníctvom receptorov bunkového
povrchu (Schultz a Wysocki, 2009). Fibroblastové bunky syntetizujú rôzne typy
kolagénu hneď po vytvorení rany, aby sa obnovilo poškodenie, ku ktorému
došlo v tkanive, a aby sa zachovala integrita (McPherson a Piez, 1988).
Kolagén typu 1 a 3 poskytuje pevnosť pokožky v ťahu a umožňuje tak pokožke,
aby bola silná a odolná proti mechanickému namáhaniu.
[0006]

Spočiatku bol kolagén považovaný za nevyhnutný iba pre udržanie

integrity kože, avšak nové štúdie ukázali, že kolagén je tiež dôležitý pre syntézu
mnohých proteínov potrebných pre bunkovú formu a diferenciáciu, migráciu a
hojenie rán (Brett, 2008). Aby bola zaistená účinná migrácia keratínocytov,
musí byť v oblasti rany dostatočné množstvo kolagénu typu 1.
[0007]

Ďalším dôležitým proteínom extracelulárnej matrice je fibronektín.

Fibronektín, čo je adhezívny glykoproteín syntetizovaný bunkami v oblasti rany,
slúži na bunkovú adhéziu, rast, bunkovú migráciu a diferenciáciu. Fibronektín
pôsobí ako biologické lepidlo vďaka svojej molekulárnej štruktúre a funguje ako
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dôležitý mostík pre komunikáciu bunky s ďalšími proteínmi extracelulárnej
matrice (Clark, 1990). Fibronektín a fibrín umožňujú adhéziu a migráciu buniek
vytváraním dočasnej matrice v oblasti rany. Po dokončení dermálnoepidermálnej regenerácie však zostáva fibronektín väčšinou obmedzený
oblasťou bazálnej membrány, oblasťou dermálne-epidermálneho spojenia
(Schultz a Wysocki, 2009). Fibronektín má teda účinky, ktoré sa líšia podľa
určitých krokov hojenia rán.
[0008]

Zvýšenie remodelácie a syntéza ECM tiež spomaľuje starnutie na

koži. Ako sa vrstva ECM na starnúcej koži stáva krehkejšou, objavujú sa
vrásky. Kompozícia kože, ktorá starla kvôli vnútorným alebo vonkajším
faktorom, mohla byť spôsobená znížením množstva alebo deformáciou ECM vo
vrstve dermis (Takasao a kol., 2012). Indukcie kolagénu typu 1, ktorý tvorí 90 %
zloženia ECM vo vrstve dermis, a syntéza elastických vlákien umožňuje
pokožke zostať mladou vďaka spomaleniu starnutia (Fernandes a Signorini,
2012).
[0009]

Veľkú úlohu pri starnutí hrá nielen nedostatok ECM, ale tiež

redundancia ROS. ROS, vyskytujúci sa v dôsledku podmienok prostredia,
spôsobuje zvýšenie (upreguláciu) matricových metaloproteináz, ktoré slúžia
najmä k deštrukcii ECM zvýšením zápalu na koži (Pillai a kol., 2005). Deriváty
ROS spôsobujú okrem vyvolania zápalu tiež poškodenie povrchu kože tým, že
spôsobujú karbonyláciu proteínov a peroxidáciu lipidov (Masaki, 2010). Z týchto
dôvodov, pretože zvýšenie aktivity enzýmov (napr. SOD, glutatiónperoxidázy a
katalázy), ktoré slúžia na elimináciu ROS, zníženie rozpadov, ku ktorým môže
dôjsť v koži, spomalia starnutie.
[0010]

Hoci je bór dôležitým stopovým prvkom pre rastliny, jeho aktivita a

mechanizmus v cicavčom systéme nebol úplne pochopený. V niekoľkých
doteraz vykonaných štúdiách sa tvrdí, že niekoľko zlúčenín obsahujúcich bór
môže byť v procese hojenia rán účinných. Bolo pozorované, že topické
podávanie 3 % kyseliny boritej na rany skrátilo dobu pobytu na jednotkách
intenzívnej starostlivosti trojnásobne (Nzietchueng a kol., 2002). Naviac bolo
uvedené v in vitro štúdii, že kyselina boritá zvyšuje proteíny extracelulárnej
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matrici (Benderdour a kol., 1998). Tvrdilo sa, že kyselina boritá znižuje syntézu
intracelulárnych molekúl (proteoglykán, kolagén a proteíny) a zvyšuje
uvoľňovanie týchto molekúl do kultivačného média (Benderdour a kol., 1997).
Okrem toho, i keď bolo zistené, že štyri rôzne zlúčeniny (trietanolamínborát;
kyselina

N-dietylfosforamidát-propylboroniková;

2,2

dimetylhexyl-1,3-

propándiol-aminopropylboronát a 1,2-propándiol-aminopropyl-boronát), ktoré sú
derivátmi bóru poskytujú viac extracelulárneho matricového proteínu než
kyselina boritá, ďalej bolo tiež uvedené, že tieto zlúčeniny sú toxickejšie než
kyselina boritá (Benderdour a kol., 2000).
[0011]

V in vitro štúdiách bolo ukázané, že zlúčenina boritanu sodného, čo

je ďalšia zlúčenina bóru, zvyšuje migráciu buniek, hoci nemá proliferatívny
účinok na ľudské keratínocyty (Chebassier a kol., 2004a) a zvyšuje hladiny
enzýmov metaloproteinázy-2 (MMP-2) a matricovej metaloproteinázy-9 (MMP9), ktoré slúžia na migráciu dermálnych buniek a modelovanie tkaniva
granulácie, čo sú dôležité kroky v procese hojenia rán (Chebassier a kol.,
2004b).
[0012]
zloženú

Poloxaméry sú syntetické polyméry, ktoré majú triblokovú štruktúru
z

hydrofóbnych

polyetylénoxidových

jednotiek.

polypropylénoxidových
Poloxamér

možno

a

použiť

hydrofilných
na

prepravu

terapeutických látok, liečiv a génov (Batrokova a Kabanov, 2008). Vďaka svojím
amfifilným štruktúram slúžia ako povrchovo aktívne látky a môžu interagovať s
membránami. V roztokoch môžu absorbovať liečivá a môžu byť použité na ich
prenos formovaním micely v koncentráciách nad kritickú koncentráciu micel
(Kabanov a kol., 1995). Môžu byť použité v bioreaktoroch na zvýšenie
životaschopnosti buniek a zníženie agitačného stresu (Ramirez a Mutharasan,
1990).
[0013]

Patentový dokument Spojených štátov pod číslom US2010286010,

jedna z aplikácii známych v odbore, opisuje vodný roztok pre čistenie a
dezinfekciu kontaktných šošoviek.
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[0014]

Čínsky patentový dokument pod číslom CN102885768, jedna z

aplikácii známych v odbore, opisuje očné kvapky na báze in situ gélu
pranoprofénu a spôsoby ich prípravy.
[0015]

Britský patentový dokument pod číslom GB2362100, jedna z aplikácii

známych v odbore, opisuje hydrogély obsahujúce poloxaméry na liečenie rán.

Podstata vynálezu
[0016]

Rozsah tohoto vynálezu je definovaný nárokmi. Akékoľvek odkazy v

opise na spôsoby liečenia sa týkajú zlúčenín, farmaceutických kompozícii a
liečiv podľa predkladaného vynálezu pre použitie v spôsobe liečby ľudského
(alebo zvieracieho) tela terapiou (alebo pre diagnostiku).
[0017]

Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť hydrogél na báze

antimikrobiálneho polyméru.
[0018]

Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť hydrogél na

báze polyméru proti starnutiu.
[0019]

Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť hydrogél na

báze polyméru na hojenie rán.
[0020]

Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť hydrogél na

báze polyméru, ktorý rýchlo pôsobí v poranenej oblasti.
[0021]

Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť hydrogél na

báze polyméru, ktorý zabraňuje tvorbe jaziev a umožňuje rýchle uzatvorenie
rany v oblasti, kde je aplikovaný.
[0022]

Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť nízko nákladový

hydrogélový gél.

Podrobný opis vynálezu
[0023]

"Hydrogél na báze polyméru" vyvinutý na splnenie cieľov tohoto

vynálezu je znázornený na sprievodných obrázkoch, na ktorých:
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Obrázok 1 ukazuje účinok kombinácie 15 µg/ml NAB a poloxaméru na
životaschopnosť buniek L929 (NAB: Pentahydrát pentaboritanu sodného;
NAB + Poloxamér: Gél).
Obrázok

2

ukazuje

časovo

závislý

účinok

15

µg/ml

NAB

a

poloxamérových kombinácii na životaschopnosť buniek L929 (NAB:
Pentahydrát pentaboritanu sodného; NAB + Poloxamér: Gél).
Obrázok 3 ukazuje účinok kombinácie gélu a pentahydrátu pentaboritanu
sodného, ktorý sa používa ako účinná látka, v ôsmych rôznych vysokých
koncentráciách v rozmedzí 1-8 mg/ml na životaschopnosť buniek L929.
Obrázok 4 ukazuje účinok pentahydrátu pentaboritanu sodného, ktorý sa
používa ako účinná látka v gélovej kombinácii, pri deviatich rôznych
vysokých koncentráciách v rozmedzí 10-200 µg/ml na životaschopnosť
ľudských fibroblastových buniek.
Obrázok 5 je pohľad na účinok gélovej kombinácie a rôznych kombinácii
molekúl použitých v kombinácii na L929 in vitro uzavretie rany.
Obrázok 6 je pohľad na in vitro uzavretie rany na ľudských fibroblastových
bunkách.
Obrázok 7 je pohľad na výsledky in vitro uzavretie rany (a) kokultúry
L929/HUVEC, (b) keratínocytu a (c) uzavretie rany ľudských fibroblastov.
Obrázok 8 je pohľad na výsledky hladiny (a) Akt, (b) Bax a (c) p53 génu.
Obrázok 9 je pohľad na výsledky hladiny (a) glutatiónperoxidázy, (b)
superoxiddismutázy a (c) malóndialdehydu.
Obrázok 10 je pohľad na výsledky karyotypovej analýzy ľudských
fibroblastových buniek.

[0024]

V štúdii podľa predkladaného vynálezu je gélová formulácia na

hojenie rán vyvinutá kombináciou poloxamérových polymérov a bórových
zložiek v géle na báze karbopólu.
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Experimentálne štúdie
Príprava gélu
[0025]

Gél, ktorý bude použitý ako nosič pre aktívne molekuly, sa pripraví

za použitia 1 % karbopólu. Pri príprave gélu sa destilovaná voda, ku ktorej sa
pridá 1 % karbopólu, nechá hydratovať pri teplote miestnosti. V procese
hydratácie sa karbopól želatínuje pridaním 1,6 g 18 % NaOH do celkom
nasýteného 1 litrového roztoku. Ku gélovej zmesi boli pridané 3 % zlúčeniny
bóru a 4 % poloxaméru, ktorý bol homogenizovaný zmiešaním po dokončení
hydratácie. Zmes bola 16-24 hodín skladovaná pri 4 °C a pripravená na
použitie.
[0026]

Pri príprave hydrogélu podľa predkladaného vynálezu sa ako

zlúčenina boru používa pentahydrát pentaboritanu sodného.
Analytické štúdie
Disková difúzna metóda
[0027]

Antimikrobiálne vlastnosti vyvinutej hydrogélovej kompozície boli

testované diskovou difúznou metódou, ktorá je opísaná skôr v literatúre (Lalitha
a Vellore, 2005). 100 µl roztok obsahujúci 108 cfu/ml baktérii, 106 cfu/ml
kvasiniek a 104 spór/ml húb bol pripravený s novými kultúrami a bol naočkovaný
metódou šírenia na živný agar (NA), Sabouraudov dextrózový agar (SDA) a
zemiakový dextrózový agar (PDA). Na prázdne disky, ktoré boli potom
umiestnené na naočkované médium, bolo zavedené 20 µl hydrogélu. Hydrogél
neobsahujúci účinnú látku bol použitý ako negatívna kontrola. Čo sa týka
pozitívnej kontroly, pre baktérie a huby boli použité Ofloxacín (10 µg/disk) a
nystatín (30 µg/disk). Inokulované Petriho misky boli inkubované po dobu 24
hodín pre baktérie a 48 hodín pre kvasinky pri 36 ± 1 °C a 72 hodín pre huby pri
25 ± 1 °C. Antimikrobiálna aktivita proti mikroorganizmom testovaným diskovou
difúznou metódou bola hodnotená meraním inhibičnej zóny.
Stanovenie bunkovej toxicity
[0028]
pomocou
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Toxický účinok pripravenej gélovej kombinácie bol stanovený
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(3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-5-(3-karboxy-metoxyfenyl)-2-(4-

38253/T

9

sulfofenyl)-2H-tetrazolium) metóda uvedená v literatúre (Yalvac a kol., 2009).
Molekuly použité v géli boli pripravené samostatne alebo v kombinácii v médiu
a nanesené na bunkové línie L929 (myší fibroblast), HF (ľudský fibroblast) a
ľudské keratínocyty, ktoré boli naočkované na 96-jamkové kultivačné doštičky
(5000 buniek/jamka) počítaním. Reakcia buniek na toxicitu molekúl bola
stanovená meraním životaschopnosti buniek po dobu 3 dní. Životaschopnosť
buniek bola stanovená pomocou metódy nazývanej MTS, ktorá meria
enzýmovú aktivitu mitochondriálnej dehydrogenázy v bunke. MTS látka pridaná
do buniek spolu s médiom vedie k tvorbe farebných kryštálov formazánu ako
indikátora životaschopnosti buniek. Výsledná zmena farby bola vyhodnotená na
základe merania absorbancie pomocou čítačky doštičiek ELISA (Obrázok 1, 2,
3, 4, 5). Získané výsledky boli analyzované.
Model hojenia poškriabanej rany
[0029]

Aby sa určil účinok gélu na hojenie rán, bola analyzovaná jeho

kapacita pre migráciu buniek a uzatvorenie rany pomocou testu hojenia
poškrabanej rany opísaného v literatúre (Walter a kol. 2010). V in vitro modeli
hojenia rán, boli použité bunkové línie L929 (myší fibroblast), HF (ľudský
fibroblast) a ľudských keratínocytov a kokultúra L929-HUVEC. Bunky boli
naočkované na 12-jamkové kultivačné doštičky v koncentrácii 100000
buniek/jamku a boli uložené do inkubátora s oxidom uhličitým tak, aby bolo
umožnené pripojenie a dosiahnutie dostatočnej hustoty. Škrabance boli
vytvorené s použitím 200 µl pipetovej špičky tak, že budú kolmé na vodorovné
línie nakreslené acetátovým perom zo stredu jamiek na vonkajšiu stranu jamiek.
Na bunky bola nanesená gélová kombinácia a bolo pozorované uzatvorenie
škrabancov. Uzatvorenie škrabancov (Obrázok 6-7) bolo analyzované s
použitím programu NIH Image po fotografovaní oblastí popruhov, ktoré
zodpovedajú čiaram nakresleným acetátovým perom a ktoré sú v zornom poli
mikroskopu po 0, 12 a 24 hodinách.
PCR v reálnom čase
[0030]

Analýzy PCR v reálnom čase (polymerázová reťazová reakcia) boli

vykonávané podľa literatúry za použitia metódy SYBR Green (Yalvac a kol.,
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2010). Priméry patriace do génov kolagénu, fibronektínu, laminínu, Akt, Bax a
P53 boli navrhnuté pomocou softwaru Primer BLAST (Národné centrum pre
biotechnológiu = NCBI). Z buniek, na ktorých bola nanesená gélová
kombinácia, bola izolovaná celková RNA a bola syntetizovaná cDNA.
Syntetizované cDNA boli zmiešané s primérmi v roztoku SYBR Green mix tak,
aby konečný objem bol 20 µl a úrovne expresie génov (Obrázok 8) boli
analyzované pomocou zariadenia BIO-RAD.
Skúmanie parametrov oxidačného stresu
[0031]

Antioxidačné parametre boli stanovené testom enzýmovej aktivity

glutatiónperoxidázy

a

superoxiddismutázy

a

analýzou

hladín

MDA

(malóndialdehyd). Bunky, ktoré boli podrobené gélovej kombinácii, aktívnemu
činidlu a iba médiu pre kontrolné účely v 6-jamkových kultivačných doštičkách,
boli zhromaždené a

izolácia proteínov bola vykonaná z bunkovej pelety

pomocou RIPA pufrového roztoku. Koncentrácie izolovaných proteínov boli
stanovené meraním absorbancie a nakreslením štandardnej krivky pri vlnovej
dĺžke 595 nm s Bradfordovým roztokom v 96-jamkových doštičkách ELISA s
použitím štandardov hovädzieho albumínu (0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0
mg/ml). Testy enzymatickej aktivity a hladiny MDA boli stanovené tak, aby boli v
súlade s protokolmi uvedenými v súpravách pre komerčné použitie (Obrázok 9).
Chromozomálne analýzy
[0032]

Či kombinácia gélu spôsobuje chromozomálnu anomáliu bolo

stanovené pomocou cytogenetických analýz podľa literatúry (Yalvac a kol.,
2011). Bunky boli kultivované na koncentráciu 50 % v doštičkách pre kultiváciu
buniek T-75 tak, že existuje aktívna skupina a kontrolná skupina. Bunky boli
primárne uložené v roztoku rozpúšťajúcom chromozómy po dobu 2,45 hodín a
potom v roztoku zadržiavajúcom metafázu po dobu 75 minút. Potom, čo boli
bunky zhromaždené trypsínom, boli fixované fixačným prostriedkom Carnoy,
nanesené na sklíčka, inkubované pri 65 °C cez noc, zafarbené Giemsou a ich
metafázové vzhľady boli analyzované pomocou svetelného mikroskopu
(Obrázok 10).
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Experimentálne výsledky
[0033]

In vitro analýza životaschopnosti buniek bola vykonaná na bunkách

L929 (myšie fibroblastové bunky) za účelom stanovenia toxických účinkov
molekúl, samotných alebo v kombinácii, v gélovej zmesi zloženej z
pentahydrátu

pentaboritanu

sodného

a

polyméru

poloxamérov.

Bolo

pozorované, že zmes 15 µg/ml pentahydrátu pentaboritanu sodného a
poloxaméru, ktorá bola použitá pri príprave gélu, nemala toxické účinky na
myšie fibroblastové bunky použité ako modelové bunky v experimentoch
hojenia rán. Po MTS analýzach, ktoré boli vykonávané po dobu troch dní, bolo
stanovené, že gélová kombinácia a látky použité v jej zložení nemali toxický
účinok (Obrázok 1).
[0034]

Analýzy toxicity boli opakované, aby sa zistil časovo závislý účinok a

vhodná doba metabolizácie pre gél s koncentráciami a kombináciami
používanými pri analýzach životaschopnosti buniek. MTS experimenty boli
vykonané s L929 bunkami po 3, 6, 9 a 12 hodinách a bola stanovená optimálna
doba aktivity. Po analýze bolo zistené, že aplikácia 9 hodín bola doba, v ktorej
bola pozorovaná maximálna aktivita (Obrázok 2).
[0035]

Za účelom zistenia, či pentahydrát pentaboritanu sodného používaný

ako účinná látka v gélovej kombinácii má negatívne účinky na životaschopnosť
buniek pri vysokých koncentráciách v in vitro, po troch dňoch boli vykonané
analýzy toxicity pre gélovú zmes pripravenú v karbopole použitú ako 8 rôznych
koncentrácii v rozmedzí 1 až 8 mg/ml a nosičovú molekulu. Pri štatistickej
analýze bolo zistené významné množstvo toxického účinku pri koncentráciách
vyšších než 5 mg/ml (Obrázok 3).
[0036]

Po analýzach toxicity vykonávaných na myších fibroblastových

bunkách boli dokončené tiež analýzy životaschopnosti buniek na bunkovej línii
ľudských fibroblastov. Analýzy životaschopnosti buniek boli vykonávané na
ľudských fibroblastoch in vitro použitím deviatich rôznych koncentrácii v
rozmedzí 10 až 200 µg/ml. Pri aplikovaných koncentráciách nebol pozorovaný
žiadny toxický účinok (Obrázok 4).
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[0037]

Za in vitro podmienok test hojenia rany bol vykonaný škrabaním

buniek, ktoré rastú ako jediná vrstva, a analýzou hojenia fotografovaním oblasti
rany v určitých časových obdobiach. Experiment uzatvorenia rany bol vykonaný
s bunkami L929 za in vitro podmienok pre stanovenie aktivity pripraveného
gélového prípravku na hojenie rán. Plocha rany bola analyzovaná obrazovým
programom NIH fotografovaním rany po 0, 12 a 24 hodinách. Počas prvých 12
hodín bol pentahydrát pentaboritanu sodného používaný ako účinná látka v géli
účinnejší než gélová kombinácia; na konci 24 hodinového sledovania sa zistilo,
že gélová kombinácia podstatne zvýšila uzatvorenie rany. Na konci 12 hodín
bolo pozorované približne 49 % uzatvorenie v kontrolovanej skupine, zatiaľ čo
71 % a 64 % uzatvorenie bolo pozorované v skupine, ktorej bola podávaná
kombinácia pentahydrátu pentaboritanu sodného a gélu. Na konci 24 hodín,
zatiaľ čo miera uzatvorenia rany u kontrolovanej skupiny bola 75 %, v
skupinách, ktorým bola podávaná kombinácia pentahydrátu pentaboritanu
sodného a gélu, bola miera uzatvorenia rany meraná ako 84 %, respektíve 91
% (Obrázok 5).
[0038]

In vitro experimenty hojenia rán boli opakované s použitím ľudských

fibroblastových buniek. Uzatvorenie rany bolo analyzované fotografovaním v 12
a 24 hodinách. Keď bola analyzovaná miera uzatvorenia rany, bolo zistené, že
pentahydrát pentaboritanu sodného použitý v géli bol účinnejší pri hojení rán
než kontrolovaná skupina a gélová kombinácia. Na konci 12 hodinového
časového obdobia bola stanovená miera uzatvorenia rany u kontrolovanej
skupiny na 39 %, zatiaľ čo miera uzatvorenia rany u skupín, ktorým bola
podávaná kombinácia pentahydrátu pentahydrátu sodného a gélu, činila 58 % a
54 %, resp. Na konci 24 hodín bola miera uzatvorenia rany u kontrolovanej
skupiny stanovená na 67 %, zatiaľ čo miery uzatvorenia rany u skupín, ktorým
bola podávaná kombinácia pentahydrátu pentaboritanu sodného a gélu, boli
stanovené na 91 %, respektíve 85 % (Obrázok 6).
[0039]

Boli vykonané kokultivačné experimenty, ktoré napodobňujú hojenie

rán v koži. Hojenie rán bolo analyzované kultiváciou myších fibroblastových
buniek L929 a endoteliálnych buniek HUVEC za in vitro podmienok. Na konci
12-hodinového časového obdobia bola stanovená miera uzatvorenia rany u
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kontrolovanej skupiny na 41 %, zatiaľ čo miera uzatvorenia rany u skupín,
ktorým bola podávaná kombinácia pentahydrátu pentaboritanu sodného a gélu,
bola stanovená na 59 % a 54 %, resp. Na konci 24 hodín bola meraná miera
uzatvorenia rany u kontrolovanej skupiny na 76 %, zatiaľ čo miera uzatvorenia
rany u skupín, ktorým bola podávaná kombinácia pentahydrátu pentaboritanu
sodného a gélu, bola stanovená na 100 %, respektíve 97 %. Bolo stanovené,
že účinná látka kombinácie pentahydrátu pentaboritanu sodného a gélu boli
účinnejšie pri hojení rán v porovnaní s kontrolnou skupinou (Obrázok 7).
[0040]

Boli vykonané PCR analýzy v reálnom čase, aby sa ukázala aktivita

pripravenej gélovej kombinácie na hojenie rán na úrovni génovej expresie.
Analýzy vykonávané na úrovni génovej expresie boli dokončené analýzou
génov ovplyvňujúcich bunkovú migráciu a apoptotických génov. Zníženie hladín
génu Akt je faktorom, ktorý ovplyvňuje uzatvorenie rany v bunkách, a zníženie
génovej hladiny je indikátorom zvýšenia bunkovej migrácie (Jones a kol., 2010).
Gény Bax a p53 hrajú rolu v apoptotickom mechanizme a pokles ich hladín
expresie je považovaný za indikátor bunkovej proliferácie. Výsledky vykonanej
analýzy ukázali, že gélová kombinácia a aktívna molekula použitá v kombinácii
znížili hladiny apoptotického génu a hladiny génu akt (Obrázok 8).
[0041]

Oxidačný stres je faktor, ktorý je účinný pri hojení rán a starnutí kože.

S aktivitou rôznych antioxidačných enzýmov sú eliminované reaktívne formy
kyslíka produkované v tele a ich škodlivé účinky. Účinok gélovej kombinácie
vyvinutej v predkladanom vynáleze na antioxidačnú enzymatickú aktivitu bol
stanovený meraním hladín glutatiónperoxidázy, superoxiddismutázy (SOD) a
malóndialdehydu

(MDA).

Glutatiónperoxidáza,

superoxiddismutáza

a

malóndialdehyd sa v literatúre používajú v štúdiách hojenia rán ako indikátor
pre pozorovanie účinkov oxidačného stresu. SOD prevádza superoxidový ión
na peroxid vodíka a výsledný peroxid vodíka je prevádzaný na vodu
glutationperoxidázou v lyzozýme. Okrem toho je MDA tiež produkovaná v
dôsledku peroxidácie lipidov a spôsobuje mutácie pri interakcii s DNA. Zvýšenie
aktivity enzýmu glutationperoxidáza a superoxiddismutáza a zníženie hladiny
MDA sú považované za ukazovatele účinného hojenia rán (Bayati a Abdulla,
2012). Skutočnosť, že glutationperoxidáza má ochranný účinok v zápalovom
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kroku hojenia rán, je preukázaná vo vykonaných štúdiách (Munz a kol., 1997).
Aktivita glutationperoxidázy sa nepriamo meria analýzou oxidácie NADPH
(nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu)

na

základe

absorbancie.

Podstatné

množstvo enzymatickej aktivity bolo stanovené v gélovej kombinácii a
pentahydrátu pentaboritanu sodného v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Enzýmová aktivita superoxiddismutázy bola stanovená nepriamo. Vysoká
úroveň enzymatickej aktivity bola pozorovaná v skupine gélovej kombinácie a
pentahydrátu pentaboritanu sodného.
[0042]

Keď boli analyzované hladiny malóndialdehydu, ktoré sú indikátormi

peroxidácie lipidov, boli pozorované nízke hladiny MDA v gélovej kombinácii a
pentahydrátu pentaboritanu sodného v porovnaní s kontrolnou skupinou. Keď
boli skúmané parametre oxidačného stresu, bolo zistené, že skupina
pentahydrátu pentaboritanu sodného bola účinnejšia ako kombinácia gélov
(Obrázok 9).
[0043]

Karyotypové analýzy boli vykonané za účelom stanovenia, či

pripravená gélová kombinácia spôsobila chromozomálnu anomáliu na bunkách.
Výsledky ukázali, že pri použití pentahydrátu pentaboritanu sodného a gélovej
kombinácie si bunky udržali svoje normálne karyotypy (Obrázok 10).
[0044]

Použitím "hydrogélu na báze polyméru" podľa predkladaného

vynálezu; pleťového mlieka, krému, emulzie, spreja, peny, želatíny, pasty,
prášku alebo náplaste, kožnej doštičky a textilných výrobkov pre obväzy na
rany môžu byť vyvinuté v rôznych terapeutických kompozíciách, ktoré sú
antimikrobiálne (antibakteriálne, antikandálne, protiplesňové) a rýchlo sa
hojacich, a ktoré zabraňujú tvorbe vrások a jaziev.
[0045]

K uvedenému hydrogélu môžu byť pridané všetky druhy parfumov,

zvlhčovačov a povrchovo aktívnych látok, ktoré nebudú chemicky interagovať s
produktami vo formuláciách, vo vhodných koncentráciách tak, aby neznížili ich
antimikrobiálne vlastnosti, hojenie rán a proti starnutiu.
[0046]

Hydrogélová formulácia opísaná v tomto patentovom dokumente

môže byť po optimalizácii použitá vo všetkých lekárskych produktoch,
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výrobkoch pre osobnú starostlivosť, kozmetických aplikáciách, liekových
formuláciách a lekárskych aplikáciách.

Referencie
[0047]
Al-Bayaty, Fouad, and Mahmood Ameen Abdulla. "A Comparison of
Wound Healing Rate Following Treatment with Aftamed and Chlorine
Dioxide Gels in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats." Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine 2012 (2012).
auf dem Keller, Ulrich, et al. "Reactive oxygen species and their
detoxification

in

healing

skin

wounds."

Journal

of

Investigative

Dermatology Symposium Proceedings. Vol. 11. No. 1. Nature Publishing
Group, 2006.
Bartosz,

Grzegorz.

"Reactive

oxygen

species:

destroyers

or

messengers?"Biochemical pharmacology 77.8 (2009): 1303-1315.
Batrakova, Elena V., and Alexander V. Kabanov. "Pluronic block
copolymers: evolution of drug delivery concept from inert nanocarriers to
biological response modifiers." Journal of Controlled Release 130.2
(2008): 98-106.
Baum, Christian L., and Christopher J. Arpey. "Normal cutaneous wound
healing:

clinical

correlation

with

cellular

and

molecular

events."

Dermatologic surgery 31.6 (2006): 674-686.
Benderdour, M., et al. "Effects of boron derivatives on extracellular matrix
formation." Journal of trace elements in medicine and biology 14.3 (2000):
168-173.
Benderdour, M., et al. "Boron modulates extracellular matrix and TNFα
synthesis in human fibroblasts." Biochemical and biophysical research
communications 246.3 (1998): 746-751.

EP 2 983 641

38253/T

16

Benderdour, Mohamed, et al. "Effect of boric acid solution on cartilage
metabolism." Biochemical and biophysical research communications 234.1
(1997): 263-268.
Bowler, P. G., B. I. Duerden, and D. G. Armstrong. "Wound microbiology
and associated approaches to wound management." Clinical microbiology
reviews 14.2 (2001): 244-269.
Brett,

David.

"A review

of

collagen

and collagen-based wound

dressings."Wounds 20.12 (2008): 347-353.
Chebassier, Nathalie, et al. "In vitro induction of matrix metalloproteinase2 and matrix metalloproteinase-9 expression in keratinocytes by boron and
manganese." Experimental dermatology 13.8 (2004): 484-490.
Clark, Richard AF. "Fibronectin matrix deposition and fibronectin receptor
expression in healing and normal skin." Journal of Investigative
Dermatology 94 (1990): 128s-134s.
Diegelmann, Robert F., and Melissa C. Evans. "Wound healing: an
overview of acute, fibrotic and delayed healing." Front Biosci 9.1 (2004):
283-289.
Ellis, Ian R., et al. "Migration Stimulating Factor (MSF) promotes fibroblast
migration by inhibiting AKT." Cellular signalling 22.11 (2010): 1655-1659.
Fernandes, Desmond, and Massimo Signorini. "Combating photoaging
with percutaneous collagen induction." Clinics in dermatology 26.2 (2008):
192-199.
Gordillo, Gayle M., and Chandan K. Sen. "Revisiting the essential role of
oxygen in wound healing." The American journal of surgery 186.3 (2003):
259-263.
Hotel-Dieu, Place A. Ricordeau, and FR44035 NANTES. "Stimulatory
effect of boron and manganese salts on keratinocyte migration." Acta
Derm Venereol 84 (2004): 191-194.

EP 2 983 641

38253/T

17

Kabanov, Alexander V., et al. "Micelle formation and solubilization of
fluorescent probes in poly (oxyethylene-b-oxypropylene-b-oxyethylene)
solutions." Macromolecules 28.7 (1995): 2303-2314.
Lalitha, M. K. "Manual on antimicrobial susceptibility testing." URL:
http://www. ijmm.org/documents/Antimicrobial.doc (2005).
Masaki, Hitoshi. "Role of antioxidants in the skin: anti-aging effects."
Journal of dermatological science 58.2 (2010): 85-90.
McPherson JM, Piez KA. Collagen in dermal wound repair.In: Clark RAF,
Henson PM, editors. The molecular and cellular biology of wound repair.
New York: Plenum Press, 1988: 471-91.
Munz, B., et al. "A novel type of glutathione peroxidase: expression and
regulation during wound repair." Biochemical Journal 326.Pt 2 (1997): 579.
Nzietchueng, Rosine Mayap, et al. "Mechanisms implicated in the effects
of boron on wound healing." Journal of trace elements in medicine and
biology 16.4 (2002): 239-244.
O'Toole, Edel A., Mimi Goel, and David T. Woodley. "Hydrogen peroxide
inhibits human keratinocyte migration." Dermatologic surgery: official
publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.] 22.6
(1996): 525.
Panchatcharam, Manikandan, et al. "Curcumin improves wound healing by
modulating collagen and decreasing reactive oxygen species." Molecular
and cellular biochemistry 290.1 (2006): 87-96.
Pillai, S., C. Oresajo, and J. Hayward. "Ultraviolet radiation and skin aging:
roles of reactive oxygen species, inflammation and protease activation,
and strategies for prevention of inflammation induced matrix degradation-a
review. "International journal of cosmetic science 27.1 (2005): 17-34.
Ramírez, Octavio T., and R. Mutharasan. "The role of the plasma
membrane fluidity on the shear sensitivity of hybridomas grown under
hydrodynamic stress." Biotechnology and bioengineering 36.9 (2004):
911-920.

EP 2 983 641

38253/T

18

Robson, Martin C. "Wound infection: a failure of wound healing caused by
an imbalance of bacteria." Surgical Clinics of North America 77.3 (1997):
637-650.
Schultz, Gregory S., and Annette Wysocki. "Interactions between
extracellular matrix and growth factors in wound healing." Wound Repair
and Regeneration 17.2 (2009): 153-162.
Singer, Adam J., and Richard AF Clark. "Cutaneous wound healing." New
England journal of medicine 341.10 (1999): 738-746.
Steiling, Heike, et al. "Different types of ROS-scavenging enzymes are
expressed during cutaneous wound repair." Experimental cell research
247.2 (1999): 484-494.
Takasao, Naoko, et al. "Cinnamon extract promotes type I collagen
biosynthesis via activation of IGF-I signaling in human dermal fibroblasts.
"Journal of agricultural and food chemistry 60.5 (2012): 1193-1200.
Walter, M. N. M., et al. "Mesenchymal stem cell-conditioned medium
accelerates skin wound healing: An in vitro study of fibroblast and
keratinocyte scratch assays." Experimental cell research 316.7 (2010):
1271-1281.
Yalvac, Mehmet E., et al. "Comparison and optimisation of transfection of
human dental follicle cells, a novel source of stem cells, with different
chemical methods and electro-poration." Neurochemical research 34.7
(2009): 1272-1277.
Yalvaç, Mehmet E., et al. "Human tooth germ stem cells preserve neuroprotective effects after long-term cryo-preservation." Curr Neurovasc Res
7 (2010): 49-58.
Yalvaç, Mehmet E., et al. "Differentiation and Neuro-Protective Properties
of Immortalized Human Tooth Germ Stem Cells." Neurochemical research
36.12 (2011): 2227-2235.

EP 2 983 641

38253/T

19

Zoutman, Dick, Shirley McDonald, and Dilini Vethanayagan. "Total and
attributable costs of surgical-wound infections at a Canadian tertiary-care
center." Infection control and hospital epidemiology (1998): 254-259.

EP 2 983 641

38253/T

Ing. Tomáš Hörmann
patentový zástupca
Bratislava, SK

20

PATENTOVÉ NÁROKY

1. Hydrogél; ktorý je proti starnutiu, na hojenie rán a antimikrobiálny, ktorý
sa získa pridaním pentahydrátu pentaboritanu sodného a poloxaméru do
gélu, ktorý sa používa ako nosič.

2. Hydrogél podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že používa 3 %
pentahydrát pentaboritanu sodného.

3. Hydrogél podľa nárokov 1 až 2, vyznačujúci sa tým, že je použitý 4 %
poloxamér v pripravenom géli.

4. Hydrogél podľa nárokov 1 až 3, ktorý môže byť použitý v pleťovom
mlieku, kréme, emulzii, spreji, pene, paste, prášku, sadre, kožnej
doštičke, textile na obväzy rán.
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Obrázok 1

Obrázok 2
cell viability – životaschopnosť buniek, day – deň,
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Obrázok 3

Obrázok 4
cell viability – životaschopnosť buniek, day – deň,
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Obrázok 5

cell viability – životaschopnosť buniek, day – deň,
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Obrázok 6
control – kontrola, hour - hodina
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Obrázok 7
wound closure – uzatvorenie rany,

EP 2 983 641

38253/T

26

Obrázok 8
mRNA gene level – hladina mRNA génu
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Obrázok 9
absorbance - absorbancia
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Obrázok 10

Control - kontrola
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