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INJEKTOVATEĽNÉ MAKROPORÉZNE HYDROGÉLY

Opis
[0001] Predložený vynález sa týka makroporéznych hydrogélov a ich použitia v tkanivovom
inžinierstve a regeneratívnej medicíne.
Doterajší stav techniky
[0002] Makroporézne hydrogély sú dôležité v oblasti tkanivového inžinierstva, pretože majú
významné výhody oproti homogénnym materiálom z hľadiska mechanických vlastností,
stability, vlastností difúzie/transportu molekúl a prenikania do buniek. Zavedené spôsobu
na tvorbu makroporéznych hydrogélov (lúhovanie solí, sušenie vymrazovaním, tvorba
plynových vreciek) však obvykle vyžadujú predchádzajúce templátovanie materiálu v prísnych
podmienkach, po ktorom nasleduje očkovanie buniek; a nie sú injektovateľné, čo pri prípadnej
implantácii u pacienta vyvoláva väčšiu traumu. Niekoľko málo spôsobov, pri ktorých sa
uvádza, že produkujú bunkovo kompatibilné injektovateľné hydrogély (napr. fúzia mikročastíc
alebo začlenenie a degradácia „obetovaného“ porogénu), má v prvom uvedenom prípade veľmi
náročný krok predchádzajúceho spracovania na vytvorenie gélových častíc, alebo v druhom
prípade pomalú tvorbu pórov z dôvodu pomalej degradácie porogénu. Tieto spôsoby tiež majú
obmedzenú kontrolu nad dostupnými veľkosťami pórov. Na výrobu poréznych gélov sa
používajú aj dvojfázové systémy, ale nie v podmienkach, ktoré sú kompatibilné
s injektovateľnosťou a zapuzdrovaním buniek.
US2014343324 opisuje biomateriály obsahujúce polymérne siete/matrice, ktoré sú vytvorené
reakciou

prvého

polyetylénglykolu

majúceho

nukleofilné

skupiny

s

druhým

polyetylénglykolom majúcim elektrofilné skupiny.
[0003] Cieľom predloženého vynálezu je zlepšiť stav techniky a poskytnúť injektovateľné,
tkanivovo kompatibilné makroporézne hydrogély na použitie v regeneratívnej medicíne. Tento
cieľ je dosiahnutý predmetom nezávislých nárokov.
Termíny a definície
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[0004] V kontexte predloženej špecifikácie sa termín polyalkyloxazolín (POx) týka polyméru
alkylového derivátu (najmä metyl-, etyl- alebo propyl-substituovaného) oxazolínu alebo
oxazínu.
[0005] V kontexte predloženej špecifikácie sa polyetylénglykol (PEG) týka polyméru
všeobecného vzorca H-(O-CH2-CH2)n-OH (CAS č. 25322-68-3).
[0006] V kontexte predloženej špecifikácie sa termín hviezdicový PEG/POx týka rozvetvených
polymérov skladajúcich sa z niekoľkých (viac ako troch) lineárnych reťazcov PEG/POx
spojených s centrálnym jadrom. Jadrom polyméru môže byť jeden atóm, molekula alebo
makromolekula.

Zvlášť

bežné

na

spájanie

polyetylénglykolových

alebo

polyalkyloxazolínových reťazcov sú funkčné skupiny pentaerytritolu (CAS 115-77-5), 2hydroxymetyl-1,3-propándiolu

(CAS

4704-94-3),

dipentaerytritolu

(CAS126-58-9),

tripentaerytritolu (CAS 78-24-0), glycerolu, tetrakis(brómmetyl)etylénu (CAS 30432-16-7),
1,3,5 tribrómfenylu, 1,3,5 trihydroxyfenylu, kremíka a dialkylsilánu.
[0007] V kontexte predloženej špecifikácie termín hyalurónan (alebo jeho synonymá kyselina
hyalurónová alebo hyaluronát), skrátene HA, označuje polymér opakujúcej sa jednotky
obsahujúci funkčnú skupinu kyseliny D-glukurónovej a funkčnú skupinu N-acetylglukozamínu
v striedajúcej sa β-1,3 a β-1,4 väzbe všeobecného vzorca

Molekulová hmotnosť opakujúcej sa jednotky je 379 g/mol. Hyalurónan v tele môže prekročiť
2 500 opakujúcich sa jednotiek (n) na molekulu. Na hyalurónan sa odkazuje pod CAS č. 900461-9 (kyselina), 9067-32-7 (sodná soľ) a 31700-91-4 (draselná soľ).
[0008] Manurónan (MA) sa týka lineárneho polyméru β-D-manuronátových zvyškov
spojených (1-4) väzbami (CAS č. 6814-36-4).
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[0009] Rozumie sa, že tu používaný termín polymér pre ktorýkoľvek z tu uvedených polymérov
môže znamenať polymér uvedených monomérov, z ktorých niektoré sú substituované
reaktívnymi skupinami, aby sa umožnilo zosieťovanie.
[0010] Hodnoty molekulovej hmotnosti (početnej priemernej molekulovej hmotnosti), ak sa tu
používajú na definovanie polymérov alebo iných makromolekúl, sa určujú gélovou permeačnou
chromatografiou (GPC) s použitím takmer monodisperzných štandardov (index polydisperzity
medzi 1,0 a 1,1) rovnakého polyméru na kalibráciu, ako je podrobne opísané v práci „Modern
Size-Exclusion Liquid Chromatography: Practice of Gel Permeation and Gel Filtration
Chromatography“ autorov Andre Striegel, Wallace W. Yau, Joseph J. Kirkland and Donald D.
Bly, John Wiley & Sons, 2009, ak nie je uvedené inak. Hmotnosť štandardov sa meria pomocou
matricovej laserovej desorpčnej ionizácie / hmotnostnej spektrometrie s meraním času letu
(MALDI-TOF).
[0011] V kontexte predloženej špecifikácie termín kozmotropické činidlo označuje akékoľvek
činidlo, ktoré vo vodných roztokoch môže vytvárať dvojfázové systémy s vodnými roztokmi
PEG alebo POx.
Podstata vynálezu
[0012] Podľa prvého aspektu vynálezu je tu opísaný spôsob poskytovania makroporézneho
gélu, ktorý zahŕňa kroky
a) poskytnutia vodného roztoku obsahujúceho prvú a druhú rozpustenú látku, pričom
prvou rozpustenou látkou je zosieťovateľný polymér vybraný zo zosieťovateľného
derivátu polyetylénglykolu (PEG) a zosieťovateľného derivátu polyoxazolínu (POx);
a druhou rozpustenou látkou je polysacharidové kozmotropické činidlo vybrané
zo skupiny obsahujúcej hyalurónan, manurónan, karagénan, heparín, chondroitínsulfát,
dextrán,

hydroxypropyldextrán,

pektín,

alginát,

gelanovú

gumu,

celulózu,

metylcelulózu, etylcelulózu, acetát celulózy, škrob a hydroxypropylový škrob, pričom
koncentrácia uvedeného polysacharidového kozmotropického činidla v uvedenom
vodnom roztoku je 0,1 až 50 % (hmotn./obj.); a
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b) pridania zosieťovacieho činidla do tejto zmesi schopného zosieťovať zosieťovateľný
polymér, čím sa súčasne iniciuje želatinácia zosieťovateľného polyméru a fázová
separácia.
[0013] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľný polymér vybraný zo skupiny
zahŕňajúcej hviezdicový polyetylénglykol, dvojblokový kopolymér polyetylénglykolu
a trojblokový kopolymér polyetylénglykolu; alebo skupiny zahŕňajúcej polymetyloxazolín,
polyetyloxazolín, polypropyloxazolín a polybutyloxazolín; alebo skupiny zahŕňajúcej
hviezdicový

polyoxazolín

a

kopolymér

oxazolínu,

obzvlášť

kopolymér

2-metyloxazolínu a 2-etyloxazolínu s karboxylovou kyselinou alebo alkoholom obsahujúcim
oxazolín, najmä 2-karboxyetyloxazolín alebo 2-hydroxyetyloxazolín; alebo skupiny
zahŕňajúcej čiastočne hydrolyzovaný poly 2-metyloxazolín alebo poly 2-etyloxazolín.
[0014]

V

niektorých

uskutočneniach

je

zosieťovateľným

polymérom

lineárny

polyetylénglykol.
[0015] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom hviezdicový
polyetylénglykol, ktorý má pentaerytritolové jadro a molekulovú hmotnosť 10 až 40 kg/mol,
najmä približne 20 kg/mol (ako napríklad produktové číslo Sigma JKA7025). V niektorých
uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom hviezdicový polyetylénglykol s hmotnosťou
10 až 40 kg/mol, ktorý má dipentaerytritolové jadro (ako napríklad produktové číslo Sigma
JKA10034). V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom hviezdicový
polyetylénglykol, ktorý má glycerolové jadro.
[0016] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom dvojblokový kopolymér
polyetylénglyku obsahujúci kopolymér polyetylénglykolu a polyetylénu (PE) alebo polylaktidu
(PLA) alebo polylaktid-ko-glykolidu (PLGA) alebo poly-ε-kaprolaktónu (PCL) alebo
polystyrénu.
[0017] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom trojblokový kopolymér
polyetylénglykolu obsahujúci kopolymér polyetylénglykolu a polypropylénglykolu (PPG)
alebo kopolymér polyetylénglykolu a polylaktid-ko-glykolidu (PLGA).
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[0018] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom polyetylénglykolový
kopolymér obsahujúci aspoň 50 % PEG a aspoň jeden ďalší polymér vybraný z PCL, PPG a
PLGA.
[0019] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom polyoxazolín obsahujúci
náhodný kopolymér metyloxazolínu alebo etyloxazolínu s karboxyetyloxazolínom a
karboxylové kyseliny sú substituované reaktívnymi funkčnými skupinami, obzvlášť
substituované jednou alebo niekoľkými reaktívnymi funkčnými skupinami vybranými zo
skupiny pozostávajúcej z tiolu vinylsulfónu, maleimidu, transglutaminázového substrátového
peptidu, tyramínu, dopamínu, akrylátu, metakrylátu, vinylesteru, alkínu, azidu, aldehydu a
akrylamidu, konkrétnejšie zo skupiny pozostávajúcej z tiolu, vinylsulfónu, maleimidu, akrylátu
a metakrylátu.
[0020] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom hviezdicový polyoxazolín
polymerizovaný z tetrakis(brómmetyl)etylénového iniciátora. V niektorých uskutočneniach je
zosieťovateľným

polymérom

hviezdicový

polyoxazolín

polymerizovaný

z

1,3,5-

tribrómfenylového iniciátora.
[0021] V niektorých uskutočneniach je ktorýkoľvek z tu uvedených hviezdicových
polyoxazolínových polymérov zakončený hydroxylovovou skupinou, aminoskupinou alebo
karboxylovou kyselinou, ktorá je v určitých ďalších uskutočneniach ďalej substituovaná jednou
alebo niekoľkými reaktívnymi funkčnými skupinami, ako je tu špecifikované, obzvlášť
vybranými z tiolu, vinylsulfónu, maleimidu, transglutaminázového substrátového peptidu,
tyramínu, dopamínu, akrylátu, metakrylátu, vinylesteru, alkínu, azidu, aldehydu a akrylamidu.
V niektorých alternatívnych uskutočneniach sú hviezdicové polyoxazolíny priamo ukončené
reaktívnymi funkčnými skupinami uhasením oxazolínovej polymerizácie požadovanou
zosieťovateľnou skupinou.
[0022] V niektorých uskutočneniach je lineárny polyoxazolín čiastočne hydrolyzovaný na
odstránenie 1 až 40 % jeho bočných (napr. uvoľňovanie acetátu z poly(2-metyl-2-oxazolínu))
varením vo vode v prítomnosti kyseliny alebo zásady, a uvoľnené sekundárne amíny sú
substituované reaktívnymi funkčnými skupinami.
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[0023] V niektorých uskutočneniach zosieťovateľný polymér obsahuje reaktívnu funkčnú
skupinu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej nasledovné funkčné skupiny akrylát, metakrylát,
akrylamid, vinylester, maleimid, vinylsulfón, alkín, azid, aldehyd, tyramín, dopamín a tiol.
Reaktívna funkčná skupina sa buď pridá na koniec reťazcov hviezdicového polyméru, alebo na
približne 5 až 25 % bočných reťazcov na lineárnom polyméri.
[0024] V niektorých uskutočneniach zosieťovateľný polymér obsahuje ako reaktívnu funkčnú
skupinu transglutaminázové substrátové peptidy, konkrétne substrátové peptidy koagulačného
faktora XIII, konkrétnejšie peptidy obsahujúce sekvencie FKGG a NQEQVSPL.
[0025] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľný polymér modifikovaný vinylsulfónom
a zosieťovacím činidlom je molekula krátkeho linkera obsahujúca dve tiolové (-SH) funkčné
skupiny, obzvlášť molekula obsahujúca dve skupiny SH oddelené alkylovým alebo
heteroalkylovým reťazcom obsahujúcim dva až desať atómov uhlíka alebo heteroatómov, alebo
peptid obsahujúci dva stavebné bloky cysteínovej aminokyseliny.
[0026] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľný polymér modifikovaný vinylsulfónom
a uvedené zosieťovacie činidlo je vybrané zo skupiny obsahujúcej hydrofilný polymér
substituovaný tiolovými funkčnými skupinami, obzvlášť primárnymi tiolovými funkčnými
skupinami, najmä hviezdicový polyetylénglykol obsahujúci primárne tiolové (-CH2SH)
funkčné skupiny alebo lineárny polyetylénglykol obsahujúci primárne tiolové (-CH2SH)
funkčné skupiny a peptid obsahujúci dve až sto, obzvlášť dve až dvadsať, konkrétnejšie štyri
až šestnásť aminokyselín, pričom dve z uvedených aminokyselín sú cysteíny; najmä peptid
prístupný k štiepeniu endopeptidázami, konkrétnejšie matricovými metaloproteinázami, ešte
konkrétnejšie peptid aminokyselinovej sekvencie GCRD-GPQGIWGQ-DRCG alebo GCREGPQGIAGQ-ERCG.
[0027] V niektorých uskutočneniach je molekulová hmotnosť zosieťovateľného polyméru 1
000 až 1 000 000 g/mol, obzvlášť 10 000 až 40 000 g/mol.
[0028] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom lineárny polymér s dĺžkou
50 až 1 000 monomérov, obzvlášť 75 až 500 monomérov, ešte konkrétnejšie 100 až 300
monomérov, obzvlášť konkrétne s dĺžkou 150 monomérov.
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[0029] V niektorých uskutočneniach je koncentrácia zosieťovateľného polyméru vo vodnom
roztoku 0,2 % až 50 % (hmotn./obj.), obzvlášť 0,5 % až 10 % (hmotn./obj.).
[0030] V niektorých uskutočneniach vodný roztok obsahuje 0,5 % až 3 % (hmotn./obj.)
uvedeného zosieťovateľného derivátu polyetylénglykolu alebo 1 % až 10 % (hmotn./obj.)
uvedeného zosieťovateľného derivátu polyoxazolínu.
[0031] Kozmotropické činidlo je polysacharidové kozmotropické činidlo vybrané zo skupiny
obsahujúcej hyalurónan, manurónan, karagénan, heparín, chondroitín sulfát, dextrán,
hydroxypropyl dextrán, pektín, alginát, gelanovú gumu, celulózu, metylcelulózu, etylcelulózu,
acetát celulózy, škrob, hydroxypropylový škrob, a kde uvedený polysacharid je obzvlášť
charakterizovaný molekulovou hmotnosťou v rozsahu 1 000 g/mol až 10 000 000 g/mol,
konkrétnejšie 10 000 g/mol až 2 000 000 g/mol, ešte konkrétnejšie 100 000 g/mol až 1 000 000
g/mol, ešte konkrétnejšie cca. 150 000 g/mol.
[0032] Koncentrácia polysacharidového kozmotropického činidla vo vodnom roztoku je 0,1 %
až 50 % (hmotn./obj.), obzvlášť 0,1 % až 5 %, ešte konkrétnejšie 0,35 % až 0,5 % (hmotn./obj.).
[0033] V niektorých uskutočneniach vodný roztok obsahuje 0,1 % až 1 % hyalurónanu,
obzvlášť približne 0,4 % hyalurónanu alebo 0,5 % až 5 % manurónanu, obzvlášť približne 2 %
manurónanu alebo 0,1 % až 10 % dextránu alebo ich zmesi.
[0034] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom 20 000 g/mol 4-ramenný
PEG-vinylsulfón, polysacharidom je manurónan a zosieťovacím činidlom je peptid štiepiteľný
matricovou metaloproteinázou, najmä peptid obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu
GPQGIWGQ. V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom 20 000 g/mol 4ramenný PEG-vinylsulfón, polysacharidom je manurónan a zosieťovacím činidlom je peptid
GCRD-GPQGIWGQ-DRCG.
[0035] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom akrylát, metakrylát,
akrylamid, vinylester alebo maleimidový derivát a na spustenie želatinácie po zahriatí alebo
vystavení svetlu sa používa radikálový iniciátor. Obzvlášť je to lineárny PEG-diakrylát alebo
PEG-dimetakrylát od 1 do 10 kg/mol alebo POx-diakrylát alebo POx-dimetakrylát od 1 do 10
kg/mol v prítomnosti svetlom spusteného radikálového iniciátora.
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[0036] V niektorých uskutočneniach je radikálovým iniciátorom Irgacure 2959 v
koncentráciách 0,01 % až 1 % (hmotn./obj.), obzvlášť 0,025 % až 0,1 % (hmotn./obj.) a na
spustenie zosieťovania, sa používa modré až takmer UV svetlo, najmä svetlo s približne 365
nm a 10 mW/cm2.
[0037]

V

niektorých

uskutočneniach

je

radikálovým

iniciátorom

2,2-dimetyl-2-

fenylacetofenonón, najmä v prítomnosti N-vinylpyrolidónu alebo acylfosfinátu lítneho alebo
ružového bengálu v prítomnosti amínu, ako je trietanolamín v prítomnosti N-vinylpyrolidón.
[0038]

V

niektorých

transglutaminázového

uskutočneniach

substrátového

je

peptidu

zosieťovateľným
a

na

spustenie

polymérom
želatinácie

derivát
sa

pridá

transglutamináza. Konkrétne sa hviezdicový PEG zakončený peptidmi obsahujúcimi sekvencie
FKGG a NQEQVSPL zosieťuje s prídavkom aktivovaného transaglutaminázového krvného
koagulačného faktora XIII.
[0039] V niektorých uskutočneniach je zosieťovateľným polymérom derivát tyramínu alebo
dopamínu a na spustenie zosieťovania sa používa chrenová peroxidáza s peroxidom vodíka.
Alternatívne sa môže použiť fotocitlivý singletový kyslíkový iniciátor, ako je ružový bengál,
eozín-Y, metylénová modrá alebo riboflavín, v kombinácii s vystavením viditeľnému svetlu vo
viditeľnom alebo takmer UV žiarení. Konkrétne sa použijú koncentrácie riboflavínu 1 až 100
µmol/l a ružového bengálu, eozínu-Y alebo metylénovej modrej od 0,01 do 1 % (hmotn./obj.)
a vystavia sa takmer UV / viditeľnému svetlu, aby sa spustila želatinácia. Chrenová peroxidáza
sa používa v koncentrácii 0,1 až 10 jednotiek/ml s 0,01 až 1 mmol/l peroxidu vodíka, najmä 1
jednotka/ml s 0,1 mmol/l peroxidu vodíka.
[0040] V niektorých uskutočneniach je vodný roztok charakterizovaný hodnotou pH 7,0-8,0,
obzvlášť približne 7,4; a pridanie uvedeného zosieťovacieho činidla sa uskutočňuje pri 20 °C
až 40 °C, najmä približne 37 °C.
[0041] V niektorých uskutočneniach sa bunka, najmä cicavčia bunka, pridá do vodného roztoku
pred zosieťovaním.
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[0042] V niektorých uskutočneniach vodná zmes prechádza injekčnou striekačkou 10 sekúnd
až 15 minút po pridaní zosieťovacieho činidla a/alebo sa tuhý makroporézny gél pozoruje 1 až
60 minút po pridaní zosieťovacieho činidla.
[0043] V niektorých uskutočneniach sú zosieťovacie činidlo a zosieťovateľný polymér
nanesené oddelene do dvojitej striekačky s kozmotropickým činidlom na ktorejkoľvek strane a
tieto dva obsahy sa po injektovaní zmiešajú, čo vedie k tvorbe tuhého makroporézneho gélu po
1 až 30 minútach.
[0044] Podľa druhého aspektu vynálezu je poskytnutý makroporézny hydrogél, vyznačujúci sa
tým, že pozostáva zo zosieťovaného polyméru, pričom uvedeným zosieťovaným polymérom je
derivát polyetylénglykolu alebo derivát polyoxazolínu; a vykazuje prepojené makropóry
charakterizované veľkosťou 200 nm až 1 000 µm, obzvlášť charakterizované veľkosťou 500
nm až 100 µm; a gél sa ďalej vyznačuje pH 7,0 až 8,0, obzvlášť približne 7,4.
[0045] V niektorých uskutočneniach je gél vyrobený z ktoréhokoľvek z polymérov uvedených
vyššie ako zosieťovateľných polymérov.
[0046] V niektorých uskutočneniach je makroporézny hydrogél transparentný; a jeho tuhosť je
1 až 500 000 Pa, konkrétne 10 až 10 000 Pa, konkrétne 10 až 1 000 Pa, ešte konkrétnejšie 50
až 500 Pa.
[0047] V niektorých uskutočneniach obsahuje makroporézny hydrogél životaschopnú bunku.
[0048] V niektorých uskutočneniach obsahuje makroporézny hydrogél neurón obsahujúci
funkčné, synapticky spojené neurity.
[0049] V niektorých uskutočneniach sa makroporézny hydrogél používa v spôsobe liečenia
poranenia nervu alebo miechy, pričom uvedený gél sa buď štepí alebo želatinuje in situ v mieste
poranenia, s ďalším podporným vedením alebo bez neho.
[0050] V niektorých uskutočneniach sa makroporézny hydrogél používa na podporu
regenerácie tkaniva. Makroporézny hydrogél sa konkrétne predkultivuje s bunkami alebo bez
buniek a naočkuje sa alebo sa makroporézny hydrogél želatinuje in situ v mieste poškodenia s
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bunkami alebo bez nich, aby sa podporila regenerácia. Konkrétnejšie sa neuróny, nervové
kmeňové bunky, nervové progenitorové bunky, astrocyty, oligodendrocyty, fibroblasty,
endotelové bunky, osteocyty, chondrocyty, mezenchymálne kmeňové bunky alebo myoblasty
zapuzdria v géle, ktorý je dodávaný do nervu, miechy, kože, kosti, chrupavky alebo
medzistavcového disku.
Podrobný opis vynálezu
[0051] Tento vynález poskytuje vodný roztok dvoch rozpustených látok. O týchto dvoch
rozpustených látkach je známe, že sú schopné tvoriť vodný dvojfázový systém. Koncentrácie
týchto dvoch rozpustených látok nie sú dostatočne vysoké na to, aby vytvorili separáciu fáz,
takže sú spočiatku miešateľné. Jednou z dvoch rozpustených látok je polymér, ktorý sa potom
chemicky zosieťuje, čo znamená, že molekulová hmotnosť polyméru sa v priebehu času
zvyšuje, čo vedie k tvorbe gélu. V tomto spôsobe však zvýšenie molekulovej hmotnosti spúšťa
separáciu fáz, ktorej vo väčšine prípadov napomáhajú vyššie molekulové hmotnosti.
Výsledkom je dynamická tvorba pórov počas spôsobu želatinovania. Tento spôsob je
kompatibilný s injektovaním do zvieraťa alebo pacienta a so zapuzdrovaním buniek. V
typických implementáciách sú hviezdicový polyetylénglykol (PEG) alebo polymetyl- alebo
etyl-oxazolíny (POx) modifikované vinylsulfónmi a použité ako zosieťovateľný polymér, ktorý
bude tvoriť gélovú fázu v prítomnosti zosieťovača (molekuly obsahujúcej dva alebo viac
tiolov). Druhou rozpustenou látkou je polysacharidové kozmotropické činidlo, ktoré môže
vytvárať vodné dvojfázové systémy s PEG a POx. Druhou rozpustenou látkou je polysacharid,
ako je hyalurónan, manurónan a dextrán. Tiež je možné kombinovať niekoľko derivátov
PEG/Pox alebo niekoľko kozmotropických činidiel. Tieto tri zložky sa spolu zmiešajú a
spočiatku vznikne homogénny roztok. Táto zmes môže byť použitá na suspendovanie buniek a
môže byť injektovaná alebo tvarovaná vo forme alebo na nosič bunkovej kultúry, pretože je to
homogénny kvapalný roztok. S postupom zosieťovania sa spustí separácia fáz, s fázou bohatou
na zosieťovaný polymér (PEG/POx) a fázou bohatou na polysacharidy. Iba z fázy PEG/POx
vznikne gél, polysacharidová fáza zostane tekutá, čím sa vytvorí makroporézny hydrogél.
[0052] Vo všetkých uskutočneniach zosieťovateľný polymér obsahuje reaktívnu funkčnú
skupinu, ktorá môže byť zosieťovaná, a je s ňou modifikovaný.
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[0053] Kovalentné zosieťovanie sa dosiahne akýmikoľvek chemickými prostriedkami
známymi odborníkom v odbore, okrem iného vrátane nasledovných: polymerizácia voľných
radikálov u metakrylátov, akrylátov, akrylamidov, vinyl esterov alebo iných molekúl
obsahujúcich -én; tiol-énová adícia, Michaelova adícia na ďalších akceptoroch, ako sú
maleimidy alebo akryláty. Tiolom môže byť akýkoľvek peptid alebo proteín obsahujúci
niekoľko tiolov, obvykle ale nie nevyhnutne zavedených prostredníctvom cysteínových
zvyškov. Tiolovou zložkou môže byť tiež tiolovaný polymér, ako je lineárny alebo rozvetvený
PEG s tiolovými koncami, alebo POx s tiolmi na bočných reťazcoch alebo na koncoch s
lineárnym alebo rozvetveným tvarom. Možno tiež použiť enzýmové zosieťovanie oxidáciou
tyramínov alebo dopamínu alebo s transglutaminázou. Ďalšími klasickými prostriedkami by
bola tvorba Schiffovej bázy z aldehydovej aminoskupiny, „azid-yne click” meďou
katalyzovaná alebo kmeňom podporovaná chémia, Diels-Alderova reakcia, cykloadícia 2+2,
konjugácia amín azidu alebo hydrazidu s karbodiimidom aktivovanými karboxylovými
kyselinami a ďalšie. K zosieťovaniu môže dôjsť aj prostredníctvom nekovalentných interakcií,
ako sú hydrofóbne interakcie (napr. pluronika) alebo špecifického rozpoznávania (napr.
streptavidín-biotín).
[0054] Akýkoľvek iný polysacharid alebo polysacharidový derivát je možné použiť na druhú,
kozmotropickú rozpustenú látku, ako sú natívne/prírodné polysacharidy, napríklad pektín,
alginát, gelanová guma, celulóza, manurónan, hyalurónan, dextrán, alebo deriváty
ktoréhokoľvek z predchádzajúcich prírodných polysacharidov. Tieto polysacharidy sa
vyznačujú molekulovou hmotnosťou v rozsahu 1 000 g/mol až 10 000 000 g/mol, obzvlášť 10
000 g/mol až 2 000 000 g/mol, konkrétnejšie 100 000 g/mol až 1 000 000 g/mol, ešte
konkrétnejšie približne 150 000 g/mol. Fázou vylučujúcou polymér môže byť tiež syntetický
nový polysacharidový polymér, pokiaľ sa nestratí separácia fáz.
[0055] Spôsob podľa vynálezu je veľmi lacný, ľahko a rýchlo sa používa a jeho rozsahy sa dajú
jednoducho meniť, čo nie je prípad iných spôsobov. Na rozdiel od spôsobov a gélov podľa
doterajšieho stavu techniky, spôsob a gély podľa vynálezu súčasne poskytujú všetky
požadované vlastnosti injektovateľného makroporézneho hydrogélu. Tieto zahŕňajú
biokompatibilitu so zapuzdrovaním buniek, tvorbu pórov in situ (teoreticky vrátane in vivo u
pacienta), plnú možnosť zmeny veľkosti makropórov vo veľmi širokom rozsahu a jednoduchú
manipuláciu. Spôsob navyše poskytuje prepojiteľnosť pórov, dokonalú transparentnosť
hydrogélu, vynikajúcu priepustnosť hydrogélu pre prenikanie buniek a zlepšenú stabilitu.
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[0056] Jednoduchým použitím je in vitro 3D kultúra na skríningy. Hydrogély fungujú rovnako
ako súčasné zlaté štandardy, najmä pre 3D neurónové kultúry, aj keď existujú ďalšie
alternatívy, ako sú fibrínové gély, kolagénové gély a matrigél. Tieto matrice sú však
živočíšneho pôvodu, čo predstavuje vážne problémy s rizikom imunogenity alebo kontaminácie
vírusom, ako aj s vyššími nákladmi, a zvyčajne sa príliš rýchlo degradujú v prítomnosti buniek,
pričom všetky tieto problémy sú prekonané predloženými hydrogélmi. Neboli opísané žiadne
ďalšie plne syntetické hydrogély, ktoré by poskytovali vynikajúcu životaschopnosť a 3D rast
neuritov zapuzdrených neurónov, ako je to v tomto prípade. Pri dodávaní buniek in vivo a
tvorbe makroporézneho gélu majú známe alternatívne spôsoby vážne obmedzenia, ktoré
prekonáva iba tento vynález. Žiadne predtým uvedené riešenie neumožňovalo injektovateľné
makroporézne hydrogély s ľahkou zmenou rozsahov, priamou tvorbou pórov a kompatibilitou
buniek. Predložený protokol je tiež obzvlášť jednoduchý na uskutočnenie a je flexibilnejší,
pokiaľ ide o rozsah ľahkej dostupnosti veľkosti pórov a tuhosti.
[0057] Vynález je ďalej ilustrovaný nasledujúcimi príkladmi a obrázkami, z ktorých je možné
vyvodiť ďalšie uskutočnenia a výhody. Tieto príklady majú ilustrovať vynález, ale
neobmedzujú jeho rozsah.
Príklady
[0058] Poskytuje sa tu protokol, ktorý demonštruje bezprecedentný rast a stabilitu 3D neuritov
v prítomnosti zapuzdrených DRG a disociovaných centrálnych neurónov (odvodených od
primárnej mozgovej kôry potkanov a od ľudského iPSC) na základe vytvorenia prepojenej
makroporéznej siete. Kľúčom k tomuto protokolu je použitie nemodifikovaných
vysokomolekulárnych polysacharidov (PS) na vylúčenie polyetylénglykolu (PEG) (hyalurónan
(HA) alebo neinteraktívny manurónan (MA)). Vylúčenie PEG z fázy PS zlepšuje kinetiku
zosieťovania Michaelovou adíciou tiolov na vinylsulfóny (VS), takže želatinácia prebieha
v priebehu niekoľkých minút v médiu pri fyziologickom pH, namiesto toho, aby sa vyžadovalo
pH 8,0, ktoré poškodzuje citlivé bunky, ako sú napríklad neuróny.
[0059] Separácia fáz medzi PEG a polysacharidmi tiež vedie ku gélom so zvýšenou stabilitou
a rastom neuritov v porovnaní s ne-mikroštruktúrovanými ekvivalentmi. Podnety pre adhéziu,
ako sú proteíny alebo peptidy viažuce integrín, nie sú v tomto systéme potrebné, čo ilustruje
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obrovský význam fyzikálnych vlastností pri inžinierstve neuritovo permisívneho ECM. V
optimalizovaných podmienkach zapuzdrené kortikálne neuróny predlžovali neurity typickou
rýchlosťou 100 µm/neurón/deň od prvého týždňa a vytvárali synapsie v syntetickej matrici, čo
viedlo k vzniku 3D neurónových sietí so spontánnou koordinovanou elektrickou aktivitou po
dvoch týždňoch, pričom zostali stabilné v kultúre po dobu aspoň mesiac.
Mikroštruktúrovanie PEG hydrogélov s PS
[0060] PEG je už dlho známy tým, že vytvára vodné dvojfázové systémy s dextránom a
niektorými soľami, a to kvôli svojim vlastnostiam organizujúcim vodu. Tento fyzikálny efekt
sa vo veľkom používa na extrakcie proteínov a ukazuje sa, že je užitočný na tvorbu gélových
mikrosfér, ale jeho potenciál pre samo-zostavovanie makroporéznych oporných štruktúr in situ
ešte nebol ukázaný. Je to pravdepodobne preto, že separácia fáz obvykle prebieha rýchlou
tvorbou mikrosfér s následnou fúziou a dekantáciou, ktorá neposkytuje perkolačné siete pórov
a gélu. Prepojené siete je možné získať foto-sieťovaním cez noc s prevracaním dextránu
vysokopercentnej zmesi PEG-dextrán. Napriek svojim prednostiam tento spôsob neumožňuje
in situ želatináciu a zapuzdrovanie buniek a výsledné oporné štruktúry majú nízku
transparentnosť. Vynálezcovia zistili, že kľúčom k tvorbe makroporéznych hydrogélov
spôsobom kompatibilným so zapuzdrovaním a injektovaním buniek je kombinácia nízkeho
obsahu polyméru a vysokých viskozít. Nízky obsah polyméru zaručuje, že roztoky PEG a
polysacharidy sú spočiatku miešateľné. Potom sa separácia fáz, ktorá je vo vodných systémoch
silne závislá od molekulovej hmotnosti, spustí predlžovaním reťazcov PEG uskutočňovaným v
prítomnosti zosieťovača (obr. 7).
[0061] Obrázok 1 ukazuje dve typické implementácie tohto spôsobu, ktorých výsledkom sú
gély

s

radikálne

odlišnými

mikroštruktúrami:

4-ramenný

PEG-VS

(hviezdicový

polyetylénglykol zakončený vinylsulfónom) 1,5 % (hmotn./obj.) zosieťovaný s MMPštiepiteľnými peptidmi (obsahujúcimi dva cysteíny poskytujúce tioly na zosieťovanie
Michaelovou adíciou) so 70 % (obj./obj.) 2% (hmotn./obj.) roztoku manurónanu (MA) alebo
0,5% (hmotn./obj.) roztoku hyalurónanu (HA) (označené PEG+MA a PEG+HA). Želatinácia
sa uskutočňuje v kultivačnom médiu pre bunky (Neurobasal+B27) doplnenom pufrom HEPES
pH 7,4. Polysacharidy boli vybrané tak, aby boli chemicky inertné, dostupné vo vysokej
molekulovej hmotnosti na zaistenie vysokej viskozity pri nízkych koncentráciách a aby nemali
žiadny (pre MA) alebo malý (pre HA) špecifický biologický účinok. Koncentrácie zásob
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HA/MA boli upravené tak, aby sa získali podobné komplexné viskozity vo veľkom
frekvenčnom

rozsahu

(obr.

2b),

so statickými viskozitami blízkymi 1 Pa (podobne ako glycerol pri RT). Výhodou vychádzania
z homogénneho roztoku je, že konečná mikroštruktúra nezávisí od presného protokolu miešania
alebo injektovania, pokiaľ je počiatočný roztok dobre premiešaný: je to základ pre tvorbu
reprodukovateľných, homogénnych a izotropných pórov. Na kvantifikáciu veľkosti pórov,
konektivity a izotropie bol použitý 4-ramenný PEG-VS derivát s fluorescenčnou značkou a
konfokálnou

laserovou

skenovacou

mikroskopiou

(CLSM).

Gél

PEG

vytvorený

v neprítomnosti polysacharidu sa javil ako dokonale homogénny (vzdialenosť medzi reťazcami
PEG sa odhaduje na 5 až 50 nm a difrakčný limit v použitých zobrazovacích podmienkach je
185 nm), zatiaľ čo gély PEG vytvorené v prítomnosti HA alebo MA boli makroporézne (obr.
1a, c). 3D kontrola odhalila, že póry sú úplne prepojené. Bola vypočítaná autokorelačná funkcia
(obr. 1e) a bolo zistené, že je izotropná. Kvantifikácia veľkosti pórov sa uskutočnila
prispôsobením údajov s modelom priepustnej sféry (obr. 1f), pričom sa získali typické veľkosti
pórov 0,82 +/- 0,1 µm pre PEG+HA a 2,39 +/- 0,16 µm pre PEG+MA. Hodnoty R2 boli > 0,8,
čo ukazuje dobrú zhodu s modelom. Zistilo sa, že objemová frakcia pórov, S2(0), je 58 +/- 4 %
pre PEG+MA a 43 +/- 1,6 % pre PEG+HA (túto poslednú hodnotu je potrebné brať s rezervou,
pretože póry vytvorené v prítomnosti HA sú blízko difrakčného limitu, a preto sa zdajú byť
rozmazané; naopak póry v PEG+MA sú dobre rozlíšené). Je pozoruhodné, že roztoky HA a
MA s rovnakou viskozitou vedú k výrazne odlišným poréznym štruktúram: toto sa očakáva,
pretože je známe, že kinetika separácie fáz závisí nielen od viskozity, ale aj od medzifázového
napätia. Veľkosť pórov môže byť tiež upravená pridaním variabilných množstiev dextránu, čo
umožňuje rýchlejšie vylúčenie PEG bez znateľnej zmeny viskozity, aby sa získali póry
prispôsobiteľnej veľkosti (údaje nie sú uvedené).
[0062] Nízky obsah polyméru tiež zaručuje malé rozdiely v hustote a optickom indexe medzi
obomi fázami. Je zaujímavé, že v prvom prípade možno predísť usadzovaniu, čo by malo za
následok rozdiely medzi veľkosťou pórov v hornej a dolnej časti gélov. V druhom prípade sa
predchádza difrakcii svetla v géloch, čo má za následok dokonalú priehľadnosť gélu (obr. 8),
čo je u makroporéznych oporných štruktúr relatívne výnimočné. To umožňuje optické
zobrazovanie v hĺbke niekoľkých milimetrov a ľahké pozorovanie buniek v diferenciálnom
interferenčnom kontraste (DIC). Tieto perkolačné makroporézne gély sú veľmi zaujímavé pre
uplatnenie v tkanivovom inžinierstve, pretože majú voľné priechody maximalizujúce
transportné vlastnosti a umožňujú rýchle predlžovanie neuritov alebo prenikanie buniek v
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závislosti od veľkosti pórov. Takéto veľké prepojené póry sa obvykle nachádzajú v
prirodzených fibrilárnych matriciach, ako je kolagén a fibrín, ale nie v klasických chemicky
zosieťovaných hydrogéloch, ktoré majú typicky veľkosť pórov 5-50 nm.
Kinetika želatinácie
[0063] Zvýšenie viskozity spôsobuje pomalšiu difúziu, a tým aj kinetiku. Tento účinok je však
viac než vyvážený koncentráciou prostredníctvom vylúčenia objemu a v dôsledku toho sa
vytvorili porézne PEG gély so zvýšenou kinetikou. Je to obzvlášť zaujímavé, pretože to
umožnilo tvorbu gélov s optimálnou kinetikou pri fyziologickom pH, zatiaľ čo podobne dobré
časy želatinácie sa bežne dosahujú iba pri pH 8,0 (obr. 2a/c), ktoré je pre bunky všeobecne
stresujúce a môže viesť k poškodeniu alebo smrti u citlivých buniek, ako sú napríklad neuróny.
Vysoká viskozita tiež zabraňuje sedimentácii buniek skôr, ako dôjde k želatinácii.
Zapuzdrenie ganglií dorzálnych koreňov (DRG)
[0064] DRG sú najbežnejším in vitro modelom regenerácie periférnych axónov a ako úplné
explantáty sa dajú ľahko kultivovať kvôli svojej odolnosti voči chemickému a biologickému
stresu. Bežne sa pestujú v 2D na testovanie bioaktivity rôznych substrátov a v 3D vo fibríne
alebo kolagéne, aj keď tieto majú tendenciu degradovať v priebehu niekoľkých dní kvôli
vysokej koncentrácii proteáz okolo explantátu. Výskumníci zistili, že nedegradovateľné
porézne PEG gély sú permisívne voči invázii periférnych axónov a stabilné po dlhšiu dobu (obr.
3). Za týmto účelom boli explantáty DRG z kuracích embryí E9.5 zapuzdrené do diskov (4 mm
x 1,5 mm) PEG gélu vytvoreného zo 4-ramenného-PEG-VS 0,8 % (hmotn./obj.),
zosieťovaného stechiometrickým množstvom PEG ditiolu v prítomnosti HA 0,525 %
(hmotn./obj.) a dextránu 1,4 % (hmotn./obj.)). Celogélové zobrazovanie procesov živých
buniek (zafarbených kalceínom AM) po 30 dňoch ukázalo, že do celého gélu vnikla hustá sieť
axónov, čo ukazuje priepustnosť a tiež dlhodobú stabilitu. Bunková smrť bola zrejmá na
povrchu explantátu, ale nie vo vnútri, ako je vidieť z obrazca farbenia propídium jodidom (PI,
mŕtve) / kalceínom AM (živé). To naznačuje, že vonkajšia bunková vrstva pomáha chrániť
vnútorné bunky pred stresom spojeným so zapuzdrovaním.
3D neurónové siete z kortikálnych neurónov potkanov v poréznom PEG
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[0065] Primárne potkanie kortikálne neuróny boli zapuzdrené do makroporéznych gélov
tvorených so zvyšujúcim sa množstvom HA (obr. 4). Životaschopnosť neurónov, rýchlosť rastu
neuritov a degradácia gélu boli kvantifikované, pretože sú najdôležitejšími parametrami na
optimalizáciu tvorby 3D neurónovej siete. Komerčný produkt Q-gél bol použitý ako kontrola
neporézneho klasického PEG gélu, pretože predstavuje súčasný zlatý štandard a je úspešný pri
zapuzdrovaní mnohých rôznych typov buniek.
[0066] Pretože je známe, že neuróny rastú najlepšie vo veľmi mäkkých fibrínových a
kolagénových matriciach, pre túto sériu experimentov výskumníci zvolili koncentráciu 1,5 %
(hmotn./obj.) PEG, ktorá má modul skladovania 70 Pa tesne po želatinácii. Na zosieťovanie
tiež použili peptidy štiepiteľné MMP, pretože pilotné experimenty ukázali výrazne zníženú
životaschopnosť pri použití neštiepiteľného sieťovadla (obr. 13). Pri pokusoch vysvetliť to
výskumníci, že 4-ramenný PEG-VS s TMR tagom môže byť počas tvorby gélu absorbovaný
neurónmi (obr. 12), a preto predpokladali, že neuróny by mali byť schopné metabolizovať
gélové fragmenty, aby sa zabránilo toxicite. Toto obmedzenie neplatí pre neuróny, ktoré sa
pestujú ako zhluky, pretože vonkajšie neuróny poskytujú ochranu pred expozíciou PEG a
klastre je možné pestovať priamo v nedegradovateľných poréznych géloch PEG (napr. obr. 3).
Kvantifikácie dva dni po zapuzdrení (D2) ukázali, že neuróny si v poréznych géloch zachovali
veľmi vysokú životaschopnosť (> 95 %) (obr. 4d), čo je dôležité východisko, ďaleko od
Puramatrixu, ktorý by mohol byť v súčasnej dobe najúspešnejším syntetickým gélom
podporujúcim neuróny. Životaschopnosť v Q-gélovej kontrole sa znížila na 70 %,
pravdepodobne v dôsledku krátkej expozície vyššiemu pH a vyššiemu obsahu PEG
používaného v klasickom prístupe. Predĺženie neuritov bolo v priemere ~ 100 µm/neurón na
D2, nezávisle od percenta HA (obr. 4c), čo ukazuje, že zvolená nízka tuhosť je vhodná na
podporu rýchleho predĺženia neuritov. Mikroštruktúra mala veľký vplyv na stabilitu gélov:
zvyšujúce sa množstvo HA viedlo k menšej makroskopickej degradácii (obr. 4b). Gély
vytvorené bez HA boli úplne degradované do dvoch dní (čo je dôvod, prečo tento stav nie je na
obr. 4), zatiaľ čo gély vytvorené s 0,525% (hmotn./obj.) HA boli úplne stabilné po viac ako
mesiaci. To sa očakáva, pretože mikroštruktúrované gély majú hustejšie a robustnejšie piliere
koncentrovaného PEG gélu, oddelené slabými kanálmi, ktoré zanecháva nezosieťovaný HA.
Vďaka tomu sú tieto mikroštruktúrované gély odolnejšie voči degradácii, pričom si
zachovávajú svoj potenciál podporovať rýchly rast neuritov.
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[0067] Hydrogély mikroštruktúrované s MA mali veľkú štruktúru s otvorenými pórmi, ktorá
viedla k deformovaniu morfológie buniek, pretože telá buniek sa prispôsobujú svojím tvarom
pórom s multimikrometrickou veľkosťou, v ktorých ležia, a neurity ich ostrými záhybmi
nasledujú (obr. 11, 13). Preto neboli pre túto aplikáciu ďalej skúmané. Naopak
submikrometrické póry, ktoré vytvoril HA, vytvárajú tenkú a hustú sieť, v ktorej sa telá buniek
a neurity zdajú byť hladké, rovnako ako je tomu in vivo. Aj keď sa dlho predpokladalo, že
laminín alebo laminínové peptidy sú nevyhnutné pre rast neuritov v 3D hydrogéloch,
výskumníci tu demonštrujú vynikajúci rast neuritov v mikroštruktúrovaných géloch PEG+HA
bez akýchkoľvek adhéznych podnetov. Je to obzvlášť pozoruhodné vzhľadom na skryté,
antiadhézne a interaktívne vlastnosti PEG. Niekoľko riadkov údajov naznačuje, že predlžovanie
neuritov závisí predovšetkým od fyzických vlastností.
[0068] Aby sa otestovalo, či gély majú prirodzené adhézne podnety vďaka prítomnosti HA,
boli bezprostredne po vytvorení gélu štiepené pomocou 1 mg/ml hyaluronidázy (HAza). HA za
týchto podmienok degraduje v priebehu niekoľkých sekúnd, ako je zrejmé z reometrie (obr.
10), a difúzia proteínu cez gély nie je problémom (napr. je možné ľahko vykonať úplné gélové
imunofarbenie). Navyše, keď bol MA vybraný na mikroštrukturáciu s vylúčením fáz, neuróny
stále rástli, aj keď im chýbali receptory pre tento morský/bakteriálny polymér. Navyše, keď
boli gély PEG+HA a PEG+MA kovalentne funkcionalizované s IKVAV, dokonca aj pri
vysokých koncentráciách bol rast neuritov kvalitatívne podobný kontrolám bez IKVAV, zatiaľ
čo na 2D kontrolách plastových tkanivových kultúr peptidy silne indukovali rast neuritov
spôsobom závislým od koncentrácie (obr. 11). To ukazuje, že konkrétne podnety nie sú
nevyhnutné na už optimálnom fyzickom pozadí. Je tiež nepravdepodobné, že by neuróny
nešpecificky adherovali na proteíny zachytené v géle, pretože výskumníci pracujú v
podmienkach bez séra a bez rastových faktorov. Počiatočný rast neuritov tiež prebieha príliš
rýchlo na to, aby matricová depozícia bunkami mohla hrať hlavnú úlohu (jednu hodinu po
zapuzdrení je typicky viditeľných mnoho ~ 10 µm neuritov). Nakoniec výskumníci vylúčili
neselektívnu adhéziu na peptidy štiepiteľné MMP: mikroštruktúrované nedegradovateľné PEG
gély, ktoré sú zosieťované s PEG-ditiolom, sú úplne bez aminokyselín alebo nábojov a stále sú
permisívne pre rast neuritov, aj keď so zníženou životaschopnosťou (obr. 13). Celkovo údaje
výskumníkov naznačujú, že na umožnenie rýchleho predlžovania neuritov v 3D majú
prevažujúci význam skôr fyzikálne vlastnosti, než špecifické podnety adhézie. Variácie
v obsahu makromérov od 1,2 do 1,9 % (hmotn./obj.) (18-250 Pa) významne neovplyvnili rast
neuritov počas dvoch alebo piatich dní (obr. 14). Najjemnejšie gély sú nestabilnejšie, čo môže
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mať za následok väčšie poškodenie a stratu neuritov. Neporézne kontroly s 1,5 a 1,9 %
(hmotn./obj.), želatinované pri pH 8,0 bez HA, degradovali po niekoľkých dňoch. Q-gély boli
dokonale stabilné, ale neumožňovali ani zďaleka taký rast neuritov ako porézny PEG. V
optimalizovaných podmienkach zapuzdrené primárne neuróny vytvárali v priebehu niekoľkých
dní rozsiahle siete, ktorých hustota sa zvýšila a zostali stabilné najmenej mesiac (obr. 5a).
Hlavné diferencované neurónové markery boli exprimované podobne, ako je známe z 2D kultúr
(obr. 5b), a bol prítomný veľký počet presynaptických hustôt. Po 16 dňoch kultivácie s použitím
fluorescenčného reportéra intracelulárneho vápnika bola pozorovaná aktivita tvorby tuhých
hrotov. Koordinovaná aktivita bola jasná (obr. 5c), čo dokazuje tvorbu 3D sietí s funkčnou
synaptickou konektivitou v syntetickom ECM.
Konverzia na hiPSC-odvodené neuróny
[0069] Kultúry primárnych neurónov potkanov sú už dlho referenčným modelom pre štúdie
bunkovej biológie, ale neuróny odvodené od hiPSC sa ukazujú ako relevantnejší model
ľudských neurologických stavov. Poskytujú reprodukovateľný zdroj definovaných buniek,
v ktorých je možné študovať konkrétne mutácie alebo účinky liečiv, a predpokladá sa, že majú
terapeutický potenciál. Obvykle sa pestujú v definovaných bezsérových médiách v 2D, ale pre
3D kultúry sa spravidla používa matrigél. Výskumníci tu vytvoria účinný definovaný 3D
kultivačný systém pre neuróny odvodené od hiPSC, ktorý sa nespolieha na imunogénne
materiály, ktoré by bránili konverzii na klinické aplikácie. hiPSC-odvodené neuróny boli
zapuzdrené do PEG gélov mikroštruktúrovaných s 0,525% (hmotn./obj.) HA s vysokou
životaschopnosťou (až 85 %) a neuritmi predĺženými rovnako vysokou rýchlosťou ako
primárne neuróny (obr. 6). Boli veľmi citlivé na tuhosť a hustotu buniek a gély znateľne
rýchlejšie odbúravali. Výsledkom bolo, že gély boli stabilné počas piatich dní potrebných na
vytvorenie prepojených sietí, ale bohužiaľ nie počas 2-3 týždňov potrebných na dosiahnutie
aktivácie tvorby hrotov. Najlepším kompromisom, poskytujúcim gél stabilný viac ako týždeň s
rýchlym predlžovaním neuritov a vysokou životaschopnosťou, bol 2% (hmotn./obj.) PEG a 5
M buniek/ml za týchto mikroštruktúrnych podmienok. Bunky sa javili úplne diferencované,
pričom boli pozitívne na neurofilné markery neurofilament, βIII-tubulín a MAP2 a negatívne
na astrocytický marker GFAP.
DISKUSIA
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[0070] Bolo vyvinutých mnoho spôsobov na vytvorenie oporných štruktúr s makroskopickou
alebo

hierarchickou

pórovitosťou,

zvyčajne

lúhovaním,

sušením

mrazom

alebo

elektrospinningom. Tieto spôsoby však neumožňujú zapuzdrenie buniek alebo tvorbu in situ.
Výskumníci tu predstavujú jedinečný spôsob, ktorý umožňuje priame zapuzdrenie buniek do
poréznych štruktúr, ktoré sú vytvorené fázovou separáciou medzi PEG a vysoko viskóznymi
polysacharidmi, keď PEG prechádza polymerizáciou v krokovom raste. Definované 3D kultúry
umožňujúce rýchly rast neuritov a tvorbu synapsií sú hlavným záujmom štúdií, ktoré sa opierajú
o interakcie neurón-matrica, ako je napríklad vedenie axónov, mechanizmus rastových
kužeľov, zostavovanie synapsií a regenerácia. Možnosť študovať bioaktivitu extracelulárnych
podnetov na prázdnom pozadí je dôležitým nástrojom, najmä v kombinácii s neurónmi
odvodenými od hiPSC, pretože sú komerčne dostupné z rôznych pacientsky špecifických a
transgénnych bunkových línií, ktoré poskytujú dôležité reprodukovateľné modely
neurologického ochorenia. Opisované mikroštruktúrované gély sú kvôli svojej dokonalej
transparentnosti vhodné predovšetkým pre zobrazovacie štúdie.
[0071] Elektricky aktívne 3D modely tiež predstavujú podstatné zlepšenie oproti 2D modelom.
Neurónové siete in vitro sú dôležitým nástrojom pre štúdium elektrofyziológie,
neuromodulácie, neurotoxikológie alebo pre skríning liečiv. Ich 3D náprotivky majú výrazne
odlišnú konektivitu, poskytujúc údaje, ktoré sú relevantnejšie pre situáciu in vivo. Sieťové
pripojenie bolo nedávno skúmané na stohovaných 2D povrchoch, avšak systém opísaný
výskumníkmi ide ešte o krok ďalej, umiestnením neurónov do plného 3D prostredia.
[0072] Makroporézne hydrogély opísané v tejto štúdii poskytli vynikajúcu imitáciu
biofyzikálnych vlastností neurálnej extracelulárnej matrice, čo prvýkrát umožnilo vytvorenie
stabilných a funkčných sietí v syntetickom géle PEG. Pre in vivo aplikácie je zaujímavé, že
všetky tu použité zložky a sieťovacie chemické prostriedky sú biokompatibilné. V klinických
štúdiách sa už používa najmä PEG, HA a alginát. Vďaka jednoduchej prispôsobiteľnosti
systému smerom k mikrónovému rozsahu je možné si tiež predstaviť zapuzdrenie iných typov
buniek na kontrolu ich migrácie, zostavovania a interakcií v 3D priestore. Mezo/makroporéznosť týchto hydrogélov poskytuje veľmi vysokú povrchovú plochu, zlepšený
transport hmoty a mala by umožniť vývoj organizovanejších tkanivových analógov v porovnaní
s homogénnymi systémami.
SPÔSOBY
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[0073] Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky chemikálie boli od Sigma-Aldrich, činidlá
pre kultiváciu buniek od Invitrogen, experimenty boli uskutočnené trojmo a obrázky boli
minimálne modifikované (jas/kontrast pre všetky obrázky a gama iba pre obrázky neurónov,
upravené tak, aby boli neurity a bunkové telá sú jasne rozlíšiteľné).
4-ramenný PEG-vinylsulfón (4-ramenný-PEG-VS)
[0074] 1 g (50 µmol) 20 kDa 4-ramenného PEG-tiolu (Laysan Bio) sa rozpustilo v 4 ml
trietanolamínového (TEOA) pufra, 300 mM, pH 8,0, a okamžite sa po kvapkách za
intenzívneho miešania pridalo do 1004 µl (10 mmol) divinylsulfónu v 4 ml toho istého pufra.
Reakcia bola v podstate ukončená v priebehu niekoľkých minút a nechala sa pokračovať 2
hodiny. Produkt sa dialyzoval proti mQ-vode (pre každý najmenej 6 výmen vody počas
najmenej 6 hodín) a lyofilizoval. Zistilo sa, že tioly sú úplne substituované v medziach detekcie
protónového NMR (v deuterovanom chloroforme na zariadení Bruker 400 Mhz). Produkt sa
resuspendoval v množstve 4 % (hmotn./obj.) v mQ vode, sterilne sa prefiltroval, rozdelil sa
alikvotne po 200 µl (8 mg), lyofilizoval sa a uchovával sa pri -20 °C až do použitia.
Manipulácia s peptidom štiepiteľným s matricovou metaloproteinázou (MMP)
[0075] MMP štiepiteľný peptid (Nagase, H., Biopolymers 40, 339-416, 1996; Lutolf, B. M. P.,
Adv. Mater. 15, 888-892, 2003) so sekvenciou Ac-GCRD-GPQGIWGQ-DRCG-NH2 (1746
Da) bol od Anawa (Švajčiarsko) s čistotou > 95 %. HPLC purifikovaný peptid sa dodával ako
kyslá soľ TFA, ktorú je potrebné neutralizovať. Na tento účel sa asi 100 mg práškového peptidu
dispergovalo v malom množstve vody (asi 1 ml), doplnilo sa minimálnym množstvom
fenolovej červene ako indikátora pH a neutralizovalo sa (žltý roztok sa zmenil na oranžový)
300 mM vodným roztokom NaOH. Protonizovaná forma peptidu je slabo rozpustná, ale
počiatočná suspenzia je počas spracovania číra. Je dôležité vyhnúť sa pridaniu prebytku NaOH,
pretože tioly rýchlo oxidujú pri pH > 7,0 (indikátor sa mení na červenooranžový).
Neutralizovaný peptid sa potom zriedil v mQ vody na 1 % (hmotn./obj.), sterilne sa prefiltroval,
rozdelil sa alikvotne po 400 µl (4 mg), lyofilizoval sa, uzavrel a skladoval pri -20 °C až do
použitia. Zistilo sa, že je v tejto forme stabilný najmenej 6 mesiacov. Peptidový prášok typicky
obsahuje významné množstvo protiiónov a niekoľko oxidovaných peptidov, takže pre každú
dávku bola presná koncentrácia voľných tiolov v resuspendovanom alikvóte stanovená
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Ellmanovým testom (Ellman, G. L., Arch. Biochem. Biophys. 70-77, 1959) pomocou
kalibračnej krivky beta-merkaptoetanolu. Malé množstvo fenolovej červene použité na
vyváženie pH bolo kontrolované tak, aby malo zanedbateľnú absorbanciu v kontexte tohto
testu.
Pufre
[0076] HEPES pufor (200 mM HEPES a 100 mM NaOH v mQ vode, upravený na pH 7,4) bol
pripravený so špeciálnou opatrnosťou, pretože bol použitý na tvorbu gélu Michaelovou adíciou,
ktorá je veľmi citlivá na pH (Lutolf, M.P., Biomacromolecules 4, 713-722, 2003). Zistilo sa, že
merania absorbancie indikátora pH, fenolovej červene pri 558/433 nm, poskytujú
najspoľahlivejšie hodnoty pH, aby boli zaručené reprodukovateľné experimenty bez
spoliehania sa na kalibračné roztoky a elektródy, ktoré sú náchylnejšie na drifting. Pomer
absorbancie pri 558 /433 nm bol upravený na 2, čo zodpovedá pH 7,40 pri 24 °C a 300 mM
iónovej sile (Yao, W., Environ. Sci. Technol. 35, 1197-201, 2001) (za predpokladu, že
zwitterióny nesú dva náboje. Ak sa namiesto toho s nimi zaobchádza ako s molekulou bez
náboja, zodpovedá to 100 mM iónovej sily a pH 7,5). TEOA pH 8,0 bol pripravený podobne,
zatiaľ čo PBS pH 6,0 bol pripravený znížením pH PBS pH 7,4 (Gibco) pomocou HCI 300 mM.
Manurónan (MA)
[0077] Vysokoviskózny (pozri obrázok S1) bakteriálny MA (Ertesvag, H., Methods
Biotechnol. 10, 71-78, 1999) bol láskavým darom od profesora Skjåk-Bræka (Nórska univerzita
vedy a technológie, Biopolymérne laboratórium). Na rozdiel od HA, alginát nie je prítomný u
cicavcov, a preto sa neočakáva, že by bol špecificky rozpoznávaný akýmkoľvek neurónovým
receptorom. Okrem toho je táto forma alginátu čisto viskózna, pretože v ňom chýbajú
guluronáty (ktoré umožňujú zosieťovanie vápnika s alginátmi divokého typu).
Tvorba gélu
[0078] Podpory boli pripravené vopred. 1 mm vrstva PDMS (Sylgard 184, 10%
(hmotn./hmotn.) sieťovadlo) sa zahrievala v Petriho miske 2 hodiny pri 50 °C. Formy v tvare
kruhu boli získané postupným koncentrickým dierovaním vo vzdialenosti 4 a 6 mm (dermálne
razidlá od Kai Medical). Pripravili sa 24-jamkové doštičky s jedným sterilným krycím sklíčkom
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na jamku, na ktoré sa položila jedna forma PDMS. PDMS sa nalepí na sklo a gély je možné
vyrobiť priamo v tejto podpore, ktorá umožňuje ľahký prenos, zobrazovanie alebo
imunofarbenie, a to všetko bez mechanického rušenia neurónov. Snahy nechať gély voľne
plávať, ako je obvyklé pre iné typy buniek, poskytli oveľa horšie výsledky: neurity sa zvyčajne
mechanicky zlomia počas výmeny média alebo prenosu gélu. Formy PDMS je možné
recyklovať po umytí saponátom a UV sterilizácii. Je potrebné sa vyhnúť etanolu, pretože sa
môže dostať do PDMS a uvoľniť sa do kultúry. Tesne pred výrobou gélu sa alikvoty 4ramenného-PEG-VS resuspendovali v množstve 20 % (hmotn./obj.) v HEPES pH 7,4 (za
poskytnutia 40 mM vinylsulfónov). Peptidy štiepiteľné MMP boli resuspendované v množstve
8 % (hmotn./obj.) v PBS s pH 6,0 (za získania typicky 50 mM tiolov podľa Ellmanovho testu).
Mierne kyslé pH roztoku peptidu je dôležité, aby sa zabránilo oxidácii tiolov, ktorá sa stáva
významnou v priebehu niekoľkých hodín pri pH 7,4. Alikvóty sterilného filtrovaného
kompletného média doplnené 0,75% (hmotn./obj.) hyalurónanom (HA, Sigma 53747) boli
uchovávané pri 4 °C. Na presné pipetovanie roztokov obsahujúcich viac ako 0,5% (hmotn./obj.)
HA je potrebná vysokoobjemová pipeta, ako je napríklad Gilson Microman M50E, kvôli
vysokej viskozite. Na prípravu 100 µl typického gélu obsahujúceho 2 % (hmotn./obj.) PEG,
0,525 % (hmotn./obj.) HA a 1e7 buniek/ml sa zásobné roztoky spojili nasledovne: 10 µl
zásobného roztoku 4-ramenného-PEG-VS, 12 µl pufra HEPES pH 7,4, 70 µl bunkovej
suspenzie pri 1,43e7 buniek/ml v médiu doplnenom HA a nakoniec 8 µl zásobného peptidu
štiepiteľného MMP ako kvapôčka na boku skúmavky. Po rýchlom vírení a dynamickom
miešaní pipetou na pozitívny posun po dobu asi 10 sekúnd sa kvapalný prekurzor mohol
distribuovať s formou 15 µl/PDMS. Pri tejto koncentrácii dochádza k želatinácii v priebehu 3
až 4 minút, v prípade mäkších gélov to však môže trvať až 15 minút, takže každá želatinácia sa
nechá 1 hodinu prebiehať v inkubátore bunkových kultúr (37 °C, 5% CO2) a potom sa pridá 1
ml rastového média. Želatinačná zmes má fyziologické pH a osmotický tlak, ako aj veľký podiel
kompletného média: v dôsledku toho sú bunky minimálne namáhané a predĺženie neuritov je
už viditeľné vo fázovom kontraste, keď sa želatinácia zastaví v čase 1 h. Hodnota pH sa udržuje
stabilná - asi 20 % (obj./obj.) silne pufrovaného roztoku HEPES pH 7,4. Ďalšie podmienky sa
dosiahnu zmenou objemov zásob 4-ramenného-PEG-VS peptidu a MMP pridaných do zmesi
zodpovedajúcim spôsobom, nahradením pufra TEOA pH 8,0, zmenou koncentrácií HA a
buniek v zásobe, zmenou média na médium prispôsobené každý typ bunky alebo nahradením
HA iným vysoko viskóznym doplnkom, ako je uvedené pre každý experiment.
Nedegradovateľné gély sa vytvorili nahradením MMP-štiepiteľných peptidov PEG-ditiolom
(Laysan Bio, 3,4 kDa) v rovnakej molarite pufra a tiolu. V uvedených prípadoch boli pridané
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peptidy laminínu α1 (2110 - 2127) so sekvenciou CSRARKQAASIKVAVSADR-NH2
(označované jednoducho ako IKVAV, ANAWA). Za týmto účelom sa peptid IKVAV najskôr
pridal k roztoku 4-ramenného-PEG-VS zo zásoby 4 mg/ml a nechal sa konjugovať 30 minút,
než sa vykonal zvyšok protokolu (v tomto prípade množstvo pridaného pufra HEPES sa
zodpovedajúcim spôsobom znížilo, aby sa zachoval rovnaký celkový objem). Na overenie
úspešného ukotvenia peptidu v géle sa použil test FRAP s kumarínom značeným peptidom
IKVAV. Biologická aktivita IKVAV bola testovaná v 2D podľa publikovaných protokolov
(Tashiro, K., J. Biol. Chem. 264, 16174-82, 1989).
[0079] Merania dynamického strihu sa uskutočňovali na reometri Anton Paar MCR 301. Tekutý
prekurzor gélu sa pripravil vyššie opísaným spôsobom s úplným rastovým médiom, ale bez
buniek, a vložil sa medzi kovovú podlahovú dosku a geometriu rovnobežnej dosky s priemerom
20 mm. Zvýšenie skladovacích G' a stratových G'' modulov sa monitorovalo s osciláciou 1 Hz
pri 5% deformácii, medzerou 0,25 mm, teplotou regulovanou peltierom 37 °C a atmosférou
nasýtenou vodou. Tento kmeň bol zvolený tak, aby dobre spadal do lineárnej viskoelastickej
oblasti gélov (siahajúcej najmenej od 1 do 400 % kmeňa pri 1 Hz). Tuhosť bola definovaná ako
modul skladovania po 60 minútach (bod, v ktorom všetky vzorky dosiahli plató a v ktorom bolo
želatinovanie zastavené pridaním média pre kultiváciu buniek), a čas želatinovania bol
definovaný ako čas, v ktorom je dosiahnutá polovica tuhosti plató na logaritmickej stupnici,
ako je uvedené na doplnkovom obrázku 1 na typickej experimentálnej krivke. Komplexné
viskozity 0,5% (hmotn./obj.) HA a 2% (hmotn./obj.) MA v rastovom médiu sa merali s 2 %
kmeňa, 0,2 mm medzerou, 37 °C a pri vodou nasýtenej atmosfére, medzi 0,01 a 10 Hz. 4ramenný-PEG-vinylsulfón

(TMR-značený

4-ramenný-PEG-VS)

značený

tetrametylrodamínom 100 mg (5 µmol) 20 kDa 4-ramenného PEG-tiolu sa rozpustilo v 2 ml
mQ vody. Potom sa za miešania po kvapkách pridalo 0,12 mg (0,25 µmol) tetrametylrodamín5-maleimidu (sigma 94506) v 2 ml PBS pH 7,4. Ku konjugácii dochádza v priebehu niekoľkých
sekúnd, ale nechala sa pokračovať ďalších 10 minút. Výsledná zmes sa po kvapkách pridala do
220 µl 2,2 mmol) divinylsulfónu v 4 ml TEOA pufra 300 mM pH 8,0, nechala sa reagovať 30
minút, dialyzovala sa a lyofilizovala. Všetky manipulácie boli vykonávané v tme.
[0080] Tento protokol nahrádza 1/80-inu koncov 4-ramenného PEG v prípade horného limitu
100% účinnosti konjugácie, čo zaisťuje zanedbateľný vplyv na tvorbu gélu.
Zobrazovanie a kvantifikácia pórovitosti
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[0081] Gély boli pripravené tak, ako je opísané vyššie s PEG 1,9% (hmotn./obj.), bez buniek,
a s použitím TMR-značeného 4-ramenného-PEG-VS. Na výrobu rôznych veľkostí pórov bolo
médium (70 % zmesi) doplnené 0 alebo 0,5 % (hmotn./obj.) HA alebo 2 % MA. Mikroštruktúra
každého gélu sa zobrazila po 3 dňoch inkubácie v PBS pH 7,4 na konfokálnom mikroskope
Leica SP8 s objektívom 63x/1,4 Oil a excitáciou 520 nm, ako kubický stoh s 25 µm s veľkosťou
pixelov 50x50x200 nm3. Na detekciu boli použité Leica HyDs, s výhodou práce v počítaní
fotónov s veľmi nízkym šumom, a preto poskytujúce „skutočnú“ úroveň čiernej. 3D pohľad na
konektivitu pórov bol získaný s korekciou pomocou bielidla, Gaussovým vyhladzovaním 2 px,
prahovaním, trianguláciou povrchu s izopovrchom Matlab a redukovanými patch funkciami

a Blenderovým renderingom. Na kvantifikáciu veľkosti pórov bol každý z troch stohov na
jednu podmienku filtrovaný s korekciou pomocou bielidla (Fiji, jednoduchý pomer, úroveň
pozadia 0) a 1 px Gaussovho vyhladzovania. Stohy sa potom prahujú a invertujú, aby sa získali
binárne obrazy s pórmi označenými 1 a fluorescenčným PEG označeným 0 a korelačné funkcie
druhého rádu S2(x,y) boli vypočítané pomocou vlastného skriptu Matlab. Pretože bola
pozorovaná izotropia, údaje boli znížené na
použitím 50 nm binov pre r. Nakoniec boli výsledné údaje upravené pomocou modelu
priepustnej sféry (Berryman, J. G., J. Appl. Phys. 57, 2374-2384, 1985).
Potkaní E17 disocioval kortikálne neuróny
[0082] Mozgové kôry z potkaních embryí E17 Wistar boli rozrezané a disociované, ako bolo
opísané vyššie (Buerli, T., Nat. Protoc. 2, 3090-101, 2007). V stručnosti, rozomleté kôry boli
inkubované 15 minút pri 37 °C v PBS doplnenom 1 mg/ml BSA, 10 mM glukózy, 0,5 µg/ml
DNAázy (Sigma, D-5025) a 0,5 mg/ml papaínu (Sigma, P -4762) a premyli sa blokovacím
médiom pozostávajúcim z DMEM + 10% FBS. Potom sa resuspendovali v 2 ml blokovacieho
média a oddelili sa trituráciou pomocou Pasteurovej pipety leštenej v plameni. Disociované
bunky sa resuspendovali v bezsérovom rastovom médiu, ktoré pozostávalo z Neurobasal + B27
(Gibco 21103-049 a 17504-044) doplneného 1x Glutamax a Penicilínom/Streptomycínom, a
naočkovali sa cez noc do bánk potiahnutých PLL (50 µg/ml PLL v boritanovom pufri, pH 8,4,
inkubovanom pri 37 °C počas 1 hodiny). Nasledujúci deň sa nanesené neuróny najskôr expresne
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premyli TrypLE počas 5 minút, aby sa oddelili slabo adherované neživé bunky a bunkové
zvyšky. Zostávajúce zdravé bunky sa potom oddelili trypsínom/EDTA (Gibco 12605-010 a
25200-072). Po pridaní dvoch objemov blokujúceho média sa bunky centrifugovali a
resuspendovali v bezsérovom rastovom médiu. Celé nasledujúca bunková kultivácia v 2D alebo
3D bola vykonaná v bezsérovom rastovom médiu, polovica z neho sa menila raz za týždeň.
Izolácia a kultivovanie ganglií dorzálnych koreňov (DRG)
[0083] DRG boli izolované z kuracích embryí E10 bezprostredne pred zapuzdrením.
Kultivovali sa v bezsérovom rastovom médiu doplnenom 1 mg/ml albumínu a 50 ng/ml NGF.
Zapuzdrenie sa uskutočnilo v 4-ramennom-PEG-VS 0,8% (hmotn./obj.), zosieťovanom
stechiometrickým množstvom PEG-ditiolu v prítomnosti HA 0,525% (hmotn./obj.) a dextránu
1,4% (hmotn./obj.), ako je opísané v časti tvorby gélu.
Neuróny odvodené od ľudských pluripotentných kmeňových buniek (hiPSC)
[0084] Bunky nervového progenitoru odvodené od hiPSC (Axol ax0016) boli propagované a
diferencované podľa online protokolu od dodávateľa. Odvodené ľudské mozgové kortikálne
neuróny boli potom zapuzdrené do gélov rovnakým protokolom ako primárne neuróny,
v prítomnosti HA 0,525% (hmotn./obj.) na mikroštruktúrovanie a nahradenie rastového média
udržiavacím médiom Axol (tiež bez séra).
Zobrazovanie tvorby hrotov pomocou vápnikového senzora
[0085] Médium gélov na zobrazovanie vápnika bolo odstránené a nahradené čerstvým
kompletným médiom doplneným 6 µM Oregon Green BAPTA-1 (Life Technologies) z 1 mM
roztoku v suchom DMSO. Po 1 hodine inkubácie sa gély premývali v pôvodnom médiu počas
1 hodiny a zobrazili sa na konfokálnom mikroskope Leica SP8 s použitím vodného objektívu
20x/0,95 s 8 Khz rezonančným skenerom a ožarovaním pri 488 nm. Výsledná zobrazovacia
frekvencia bola 7,44 Hz.
Testy životaschopnosti
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[0086] Testy životaschopnosti sa uskutočnili doplnením média gélov s kalceínom AM (zelená
cytoplazma, živé bunky, 2 µM zo 4 mM zásobného roztoku v DMSO) a jadrovým farbením
medzi Hoechst (modré jadrá, všetky bunky, 10 µg/ml z 10 mg/ml roztoku v mQ vode), etídium
homodimérom-1 (červené jadrá, mŕtve bunky, 2 µM z 2 mM zásobného roztoku v DMSO/voda
1:4) a propídium jodidom (červené jadrá, mŕtve bunky, 6,6 µg/ml z 0,33 mg/ml roztoku v mQ
vode). Gély sa inkubovali v doplnenom médiu 1 hodinu, potom sa premávali 1 hodinu v
čerstvom médiu a zobrazili sa na multipotónovom mikroskope Leica SP8 s vodným objektívom
20x/0,95 s hĺbkou 200 µM pre disociované bunky alebo so vzduchovým objektívom 10x/0,3
ako jeden rez pre explantáty DRG. Živé a mŕtve bunky sa počítali ručne.
Degradácia gélu
[0087] Stabilita gélu sa kvantifikovala po dvoch dňoch (podmienky, ktoré by sa rozpustili do
jedného mesiaca od kultivácie, boli v tomto bode už viditeľne degradované) na gélových
vrstvách s priemerom 4 mm, pričom sa vykonal sken dlaždíc pokrývajúci celý gél na
mikroskope Zeiss Observer 2 v jasnom poli s 5x vzduchovým objektívom. Dlaždice boli
zostavené pomocou programu Microsoft Image Composite Editor. Degradované oblasti boli
jasne viditeľné, pretože neobsahujú suspendované bunkové telá a sú označené aglomerátmi
tmavých buniek, ktoré sa zhlukujú po stranách a v dolnej oblasti degradovaných častí. Ručne
sa segmentovali pomocou Fiji a percento degradácie sa uvádza ako degradovaná plocha z
celkovej plochy gélu (priemer a štandardná odchýlka od 6 vzoriek).
Klastrovanie indukované PEG a absorpcia PEG
[0088] Zhlukovanie buniek sa pozorovalo bezprostredne po zmiešaní pri vykonávaní
zapuzdrovania neurónov s 10% (hmotn./obj.) PEG s vysokou molekulovou hmotnosťou
(Sigma, 200 kDa) ako viskóznou zložkou. Zobrazovanie bolo urobené pomocou PlasDIC na
20x vzduchovom objektíve. Na skúmanie absorpcie príjmu PEG za podmienok najlepšej
viditeľnosti sa neuróny pestovali v 2D po dobu 6 dní na plastovej tkanivovej kultúre potiahnutej
PLL, aby sa zaistilo úplné zotavenie z disociácie tkaniva. Ich médium sa bolo potom doplnilo
s 1% (hmotn./obj.) TMR-značeným 4-ramenným-PEG-VS, aby sa napodobnila expozícia PEG
počas zapuzdrovania. Kultúra sa opatrne premyla 5-krát počas 10 minút novým rastovým
médiom a ihneď sa zobrazila v PlasDIC a fluorescencii na 20x vzduchovom objektíve, aby sa
zistila asociácia PEG s bunkami. Rovnaké pozorovanie sa uskutočnilo po ďalších 12 dňoch v
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kultúre, aby sa pozorovala retencia PEG. Fluorescenčný kanál sa korigoval na nehomogenitu
svetla a šum so substrakciou pozadia a filtrovaním mediánu 3 px.
Kvantifikácia rastu neuritov
[0089] Dĺžka neuritu sa kvantifikovala pomocou manuálneho trasovania na D2, pretože
poskytuje maximálnu presnosť a spoľahlivosť, ale pri automatizovanom trasovaní na D5,
pretože dĺžka v tomto časovom bode sa stáva takmer nesledovateľnou pre manuálne trasovanie.
Každý obrázok z automatizovaného trasovania sa vizuálne skontroloval, či je vhodný na
trasovanie. Ručné trasovanie bolo vykonané jednoduchým neuritovým trasovačom (Longair,
M. H., Bioinformatics 27, 2453-2454, 2011) a automatizované trasovanie pomocou
NeuriteQuant (Dehmelt, L., BMC Neurosci. 12, 100, 2011). Trasovanie sa uskutočnilo na 200
µm hlbokých a 620 µm širokých dvojfotónových zobrazených 3D stohoch. Fluorescenčné
farbenie bolo štandardne pomocou βIII-tubulínu (farbenie všetkých neuritov na fixovaných
vzorkách) a kalceínu AM (farbenie všetkých procesov na živých vzorkách) pre série, ktoré
obsahovali čiastočne degradované gély, ktoré sú príliš slabé na to, aby odolali imunofarbeniu
(krivka reakcie HA na obr. 4 a obr. 6). Jadrá zafarbené DAPI sa spočítali a použili sa na
normalizáciu počtu buniek.
Imunocytochémia a zobrazovanie
[0090] Primárnymi protilátkami boli: βIII-tubulín (Sigma T5076, 1: 500), Neurofilament
(Sigma N4142, 1: 150), Synaptotagmín (DSHB mAB 30, vyvinutý Dr. Reichardtom z UCSF,
8 µg/ml), MAP-2 (Sigma M3696, 1:200), GFAP (R&D Systems AF2594, 10 µg/ml).
Sekundárne protilátky konjugované s Alexa 488 a 594 (Invitrogen A11005, A11008, A10680,
A11015)

boli

použité

v

pomere

1:200.

Výskumníci

prispôsobili

štandardné

imunocytochemické protokoly na farbenie a priame zobrazenie celých gélov. Vzorky boli
fixované a permeabilizované počas 1 hodiny pri 4 °C v 10% formalíne s 0,1% Triton X-100,
blokované cez noc s 5% BSA v PBS a premyté PBS (dvakrát 1 hodinu, raz cez noc). Potom
boli inkubované v primárnej protilátke (cez noc pri RT za mierneho trepania, zriedenie 3% BSA
v PBS), premyté PBS, inkubované cez noc v sekundárnej protilátke, premyté PBS, zafarbené
DAPI 0,3 µM v PBS počas 1 hodiny a nakoniec premyté PBS. Zobrazovanie imunofarbených
vzoriek sa uskutočnilo na multipotónovom mikroskope Leica SP8 s vodným objektívom
20x/0,95, šírkou viac ako 620 µm a hĺbkou 200 µm, s použitím kroku 1 µm, skenovacej
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rýchlosti 600 Hz, 1024x1024 px a simultánnej excitácie pri 710 nm a 1 100 nm s použitím fslaserov MaiTai Deepsee a Insight Deepsee (Spectra Physics), v uvedenom poradí. Dve až tri
farby sa zozbierali súčasne. Na výsledné stohy sa aplikovala projekcia maximálnej intenzity
(MIP), kompenzujúca svetelnú nehomogenitu delením fluorescenčným referenčným obrazom
a s upravením ich farebného displeja (jas/kontrast/gama).
Štatistická analýza
[0091] Na kvantifikáciu rozdielov v sériách sa použilo jednosmerné testovanie ANOVA a
Tukeyho post hoc testovanie, pričom p < 0,01 sa považovalo za signifikantné.
Opis obrázkov
[0092]
Obrázok 1. Vysokoviskózne polysacharidy tvoria dvojfázové systémy s PEG, ktoré
vedú k pórovitým gélom. a) CLSM zobrazovanie kontrolných gélov bez polysacharidu.
Štruktúra je dokonale homogénna a bez pórov pri rozlíšení 185 nm. (b) PEG 1,5%
vytvorený v prítomnosti vysoko viskózneho HA 0,35% (hmotn./obj.) má porézne
štruktúry 0,5 až 1,5 µm. (c) 1,5% PEG vytvorený v prítomnosti vysoko viskózneho MA
1,4% (hmotn./obj.) má porézne štruktúry niekoľko mikrónov. d) 3D skúmanie poréznej
siete ukazuje, že póry sú úplne prepojené. e) Autokorelačná funkcia pórov. Kruhová
symetria korelačnej funkcie ukazuje, že porézna sieť je izotropná. f) Funkciu
autokorelácie je preto možné analyzovať iba ako funkciu polomeru. Sú ukázané
experimentálne údaje (bodky) pre oba typy pórovitých gélov a ich uspôsobenie modelu
priepustnej sféry (čiary). Najlepší súlad sa dosiahne s priemerom pórov 0,82 +/- 0,1 µm
pre HA a 2,39 +/- 0,16 µm pre MA. Chybové pruhy: štandardná odchýlka (n = 3). (a-c)
sú jednotlivé rezy z konfokálnej mikroskopie. (d) je zobrazenie z 25 µm kocky v géle.
Mierka: 5 µm.
Obrázok 2. Vylúčenie objemu zvyšuje kinetiku želatinácie PEG s Michaelovou adíciou.
a) Reologické monitorovanie želatinácie. Suplementácia HA umožňuje vytváranie
gélov pri fyziologickom pH s takmer rovnakou kinetikou, ako sa dosahuje pri pH 8,0 s
čistými PEG gélmi. (b) Komplexná viskozita zásobných roztokov HA a MA v
kompletnom rastovom médiu pri 37 °C. c) Čas želatinácie. Vyšší obsah PEG alebo pH
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má za následok rýchlejšiu želatináciu, rovnako ako nahradenie želatinačného média
viskóznym zásobným roztokom HA. Q-gél je uvedený ako referencia komerčne
dostupného PEG gélu. (d) Tuhosť po 60 minútach tvorby gélu (počiatočné plató).
Koncentrácie PEG medzi 1,2 a 1,9 % (hmotn./obj.) pokrývajú rozsah tuhosti relevantný
pre vyvíjajúci sa nervový systém, o ktorom sa predpokladá, že poskytuje najlepšie
podmienky pre rast axónov. Tuhosť Q-gélu je tiež znázornená po 10 minútach
želatinácie, pretože je to čas, kedy výrobca odporúča pridať médium. Chybové pruhy:
štandardná odchýlka (n = 3).
Obrázok 3. Gangliá dorzálnych koreňov (DRG) v nedegradovateľných makroporéznych
PEG géloch. a) Zobrazovanie celého gélu po 30 dňoch kultivácie ukazuje úplnú inváziu
axónmi z DRG (zhluk v strede, fluorescenčné zobrazovanie s 1,5 mm projekciou
maximálnej intenzity (MIP)). b) Detailný snímok stredu vykazujúceho vysokú hustotu
neuritov (pohľad zhora, 1,5 mm MIP). c) Bočný pohľad na predchádzajúci snímok
zobrazujúci neurity sú distribuované po celej hĺbke gélu (1,5 mm MIP). Poloha DRG je
zvýraznená, pretože je viditeľný iba jej dolný povrch, zvyšok a neurity v kuželi v pozadí
sú horšie prístupné svetlu a pôsobia tmavo. d) Živé/mŕtve zobrazenie prierezu DRG. Je
vidieť korunu mŕtvych buniek, ale vnútorné bunky sú živé. Mierka: 1 mm (a) 250 µm
(b) 250 µm (c) 125 µm (d).
Obrázok 4. Mikroštruktúrovanie s HA zlepšuje stabilitu mäkkých gélov a umožňuje
rýchly rast neuritov, tvorbu gélu pri pH 7,4 a vysokú životaschopnosť. Hyalurónan je
možné odstrániť po želatinácii bez usmrtenia neurónov, degradácie gélu alebo
zabránenia rastu neuritov. (a) Makroskopická degradácia gélu, ako je vidieť v svetlom
poli na D2, s degradovanými časťami zvýraznenými bielou farbou a s podporou PDMS
zelenej farby, a detailný pohľad na morfológiu neurónov, ako je vidieť pomocou
fluorescenčnej mikroskopie (projekcie 200 µm stohov). PEG 1,5% gély tvorené bez HA
nie sú uvedené, pretože neboli stabilné 2 dni, a preto ich nebolo možné kvantifikovať.
Farbenie je kalceín/DAPI (1 až 3) a βIII-tubulín/DAPI (4 a 5). Oba spôsoby zafarbili
všetky neurity / bunkové telá, ale čiastočne degradované gély nevydržali imunofarbenie,
takže bunková morfológia bola priamo zobrazená na živých vzorkách zafarbených
kalceínom. b) Makroskopická degradácia pri D2 ako percento plochy gélu. c) Celková
dĺžka neuritov delená počtom buniek v objeme vzorky pri D2. d) Životaschopnosť pri
D2. Chybové stĺpce: štandardná odchýlka (n = 6 pre degradáciu, n = 3 pre
životaschopnosť a dĺžku neuritu). *: Líšiace sa od všetkých ostatných podmienok (p <
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0,01). Ostatné sú porovnateľné (p > 0,01). Mierka: 1 mm (prvý riadok) a 25 µm (druhý
riadok).
Obrázok 5. Primárne kortikálne neuróny z embrya potkana E17 zapuzdrené v poréznych
géloch PEG tvoria dlhodobo stabilné elektricky aktívne 3D neurónové siete. (a) 200 µm
MIP s farebne odlíšenou hĺbkou ukazujú, že zapuzdrené neuróny sú homogénne
distribuované a predlžujú neurity v 3D cez matricu. Dlhé neurity sú viditeľné už dva dni
po zapuzdrení a rast pokračuje zvyšujúcou sa rýchlosťou, aby sa do D5 vytvorila hustá
sieť. Do D26 je celý gél naplnený hustou neuritovou sieťou. b) Imunocytochemické
markery (200 µm MIP z akvizícií stohov dvojfotónovej laserovej skenovacej
mikroskopie): βIII-tubulín je nervový marker, ktorý farbí všetky neurity embryonálnych
neurónov, synaptotagmín je marker presynaptických terminálov a MAP2 je
diferencovaný neurónový marker známy tým, že v tomto časovom bode zafarbí iba telá
buniek a proximálne neurity. (c) Aktivita vytvárania hrotov v géloch sa pozoruje s
intracelulárnym vápnikovým fluorescenčným reportérom Oregon Green BAPTA-1.
Pozoruje sa nezávislá spontánna aktivita (napr. bunkové telá 1 až 3), ako aj
synchronizovaná aktivita (bunkové telá 5 až 11 v čase 10 s), čo dokazuje, že v
syntetickom ECM bola funkčná synapticky prepojená sieť vytvorená do 16 dní. Mierka:
100 µm s 200 µm farebne odlíšenou hĺbkou (a) a 50 µm (b, c).
Obrázok 6. Konverzia spôsobu na ľudské neuróny odvodené od iPSC. (a) Účinok
bunkovej hustoty a tuhosti v PEG géloch štruktúrovaných s 0,525% HA na morfológiu
buniek, ako je vidieť pomocou dvojfotónovej excitovanej fluorescenčnej mikroskopie
(Calcein/Hoechst) pri D2 (200 µm MIP). (b-c) Životaschopnosť a rast neuritov sú
narušené pri vysokej tuhosti alebo nízkej hustote buniek. d) Kvalitatívny opis gélov pri
D5: mäkšie gély a vyššie hustoty buniek majú za následok rýchlejšiu degradáciu, čo
vedie k nestabilným gélom v najextrémnejšej kombinácii. e) Imunocytochémia.
Prakticky všetky živé bunky sú pozitívne na neurofilné markery neurofilament, βIIItubulín a MAP2 a negatívne na astrocytický marker GFAP. Chybové pruhy: štandardná
odchýlka (n = 3). *Štatisticky odlišný od všetkých ostatných podmienok (p < 0,01). p>
0,01 inak. Mierka: 40 µm.
Obrázok 7. Monitorovanie fázovej separácie počas želatinácie. Vzorka je TMR značený
PEG 1,5% (hmotn./obj.) želatinovaný pri laboratórnej teplote (pomalšie ako 37 °C
použitých vo zvyšku práce) v prítomnosti MA 2% (hmotn./obj.) s použitím PEG-ditiolu
ako zosieťovača, zobrazené pomocou CLSM. Uvedený je čas po zmiešaní. Mierka: 5
µm.
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Obrázok 8. Transparentnosť gélu pri diferenciálnom interferenčnom kontraste (DIC). a)
Gély je ťažké odlíšiť od vody bezprostredne po vytvorení. b) Gély sú stále dokonale
transparentné, s výnimkou niekoľkých rozptýlených bunkových zvyškov dva a pol
týždňa po zapuzdrení neurónov. Mierka: 50 µm.
Obrázok 9. Typický profil želatinovania spolu s definíciami tuhosti a času želatinácie
použitými v tejto práci. Počiatočná tuhosť sa berie ako tuhosť po 60 minútach, pričom
v tomto čase sa tuhosť blíži k plató a pridá sa médium, aby sa zastavilo želatinovanie a
pokračovalo sa v kultivácii buniek. Čas želatinovania sa považuje za čas, v ktorom
skladovací modul dosiahol polovicu maxima v logaritmickom meradle - táto definícia
sa uprednostňovala v čase zosieťovania medzi skladovacím a stratovým modulom kvôli
veľmi odlišným viskozitám (takže stratovým modulom) vzoriek, ktoré sa mali
porovnávať. Krivkou je PEG 1,9% želatinovaný v prítomnosti gélu HA 0,525%
(hmotn./obj.).
Obrázok 10. Monitorovanie degradácie hyalurónanu. Hyalurónan rýchlo degraduje v
médiu doplnenom 1 mg/ml HAzou, čo umožňuje jeho odstránenie z poréznych PEG
gélov. Chybové pruhy: štandardná odchýlka (n = 3).
Obrázok 11. Adhezívne peptidy nie sú potrebné pri použití optimalizovaných
mechanických podmienok v 3D kultúre. (a) IKVAV peptidy podporujú adhéziu buniek
a predĺženie neuritov na plastových tkanivových kultúrach (TCP) spôsobom závislým
od dávky. (b) Rast neuritov v poréznych PEG géloch je podobný v neprítomnosti a v
prítomnosti IKVAV peptidu dokonca aj vo vysokých koncentráciách (100 µM
znázornených), bez ohľadu na polysacharid použitý na vytvorenie pórov. Všimnite si
deformovanú morfológiu neurónov vo veľkých póroch vytvorených MA. Mierka: 40
µm.
Obrázok 12. Interakcie zložiek PEG s neurónmi a) PEG s veľmi vysokou molekulovou
hmotnosťou nebolo možné použiť ako viskózny doplnok, pretože okamžite vyvolal
zhlukovanie neurónov v suspenzii. (b) Funkcionalizovaný hviezdicový PEG s vysokou
molekulovou hmotnosťou použitý na tvorbu gélu je absorbovaný neurónmi, ako je
vidieť pomocou TMR-značeného variantu. Mierka: 50 µm.
Obrázok 13. Rast neuritov zo zapuzdrených primárnych kortikálnych neurónov
v poréznom nedegradovateľnom PEG géle. K rastu neuritov dochádza dokonca aj
v neprítomnosti štiepiteľného peptidu MMP, aj keď je životaschopnosť znížená. Toto
tiež slúži ako kontrola, že peptidy štiepiteľné MMP neboli v ďalšej práci použité na
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adhéziu, pretože tieto gély sú iba zosieťované s PEG-ditiolom v prítomnosti MA. 200
µm MIP, mierka: 50 µm.
Obrázok 14. Kvantifikácia rastu neuritov z βIII-tubulínového dvojfotónového
zobrazovania. a) Rast neuritov dva a päť dní po zapuzdrení. V prítomnosti
mikroštruktúry HA nie je pozorovaná žiadna väčšia závislosť od tuhosti viac ako o jeden
rád (20 až 250 Pa), iba mäkšie gély majú v dôsledku čiastočnej degradácie znížený rast
neuritov. Gély vyrobené bez mikroštruktúry, ktoré nahrádzajú akceleračný účinok
vylúčenia objemu polysacharidmi vyšším pH, degradujú počas prvých dní (pri
degradácii šedé kríže). Q-gél sa používa ako referencia, a to ako voľne plávajúce gély
(klasický protokol) a ako gély s podporou (identické formy ako náš protokol). Chybové
pruhy: SEM (n = 3). Obr. 15 ukazuje, že zvýšená stabilita makroporéznych gélov je
daná skôr stabilitou pri nižšom obsahu zosieťovaných polymérov než vyššou
odolnosťou voči enzymatickej degradácii. a) Makroporézne gély sú degradované
proteázou podobnou rýchlosťou ako nemakroporézne gély (4-ramenný PEGvinylsulfón s hmotnosťou 20 kg/mol, 1,5% (hmotn./obj.) zosieťovaný s MMP-citlivými
peptidmi ERCG-GPQGIWGQ-GCRE Michaelovou adíciou tiolov na vinylsulfóny za
prítomnosti hyalurónanu 1,6 kg/mol 0,525% (hmotn./obj.) pre makroporézny gél.
Tráviacim roztokom je papaín s koncentráciou 0,5 mg/ml vo fyziologickom roztoku
pufrovanom fosfátmi + 1 mg/ml hovädzieho séra. Reakcia sa monitoruje pomocou
analyzátora textúry použitého na vtlačenie a vtlačovacie moduly sa normalizujú na
počiatočný modul vtlačovania pre každé meranie). Chybové pruhy: štandardná chyba
od n = 3. b) Makroporézne gély zostávajú stabilné pri nižšom obsahu zosieťovaných
polymérov ako bežné gély (4-ramenný PEG-vinylsulfón s hmotnosťou 20 kg/mol pri
hmotnostnom objeme uvedenom v legende, zosieťovaný s PEG-ditiolom 3,8 kg/mol.
Makroporézne gély vytvorené v prítomnosti ďalšieho 0,5 % (hmotn./obj.) hyalurónanu
a 1 % (hmotn./obj.) dextránu. Suchá hmotnosť gélu sa meria po premytí solí a
nenaviazaného polyméru hyaluronidázou 1 mg/ml v PBS a potom ultračistou vodou po
dobu 1 dňa a lyofilizáciou). Chybové stĺpce: štandardná chyba priemeru s n = 11 až 16.
Obr. 16 ukazuje, že rovnovážna koncentrácia makromolekúl v PEG géloch je nižšia ako
v roztoku supernatantu, ale makroporézne gély umožňujú makromolekulám dosiahnuť
úplnú koncentráciu v póroch, vďaka čomu sú nakoniec dostupné pre bunky zapuzdrené
do hĺbky v géloch. A) PEG gél vytvorený zo 4-ramenného PEG-VS s hmotnosťou 20
kg/mol pri 1,5% (hmotn./obj.) so zosieťovadlom PEG-ditiolom 3,8 kg/mol je ponorený
do fluorescenčne značeného roztoku neutravidínu a koncentrácia neutravidínu v PEG
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géle v porovnaní s génom v supernatante a v póroch sa meria z príslušných intenzít
fluorescencie. Koncentračný pomer je uvedený pod fluorescenčným obrázkom, ktorý
ukazuje gél v spodnej časti a supernatant v hornej. B) To isté pre fluorescenčne
označený sukcinylovaný chitózan. C) To isté pre fluorescenčne značený dextrán 500
kg/mol.
Obr. 17 ukazuje, že makroporézne PEG gély s prispôsobiteľnou veľkosťou pórov je
možné vytvoriť použitím hyalurónanového doplnku na zvýšenie viskozity a rôznych
množstiev dextránu na zvýšenie repulzie PEG z polysacharidovej fázy. Tvorba
makroporéznych PEG gélov s veľkosťou pórov od menej ako jedného mikrometra do
viac ako 50 mikrometrov je znázornená na obrázku (4-ramenný PEG-vinylsulfón s
hmotnosťou 20 kg/mol pri 1,5% (hmotn./obj.) zosieťovaný s PEG-ditiolom 3,8 kg/mol
v prítomnosti polysacharidov uvedených vyššie nad fluorescenčnými mikrografmi. Na
vizualizáciu je fluorescenčná značka naviazaná na PEG polymér).
Obr. 18 ukazuje makroporézne PEG gély vytvorené inými chemickými prostriedkami
na zosieťovanie, ako je Michaelova adícia tiolov na vinylsulfóny. Aj keď je veľkosť
pórov vyplývajúca z konkrétnej koncentrácie polysacharidu odlišná, princíp metódy
stále funguje rovnako. Transglutaminázou zosieťovaný PEG je tu ilustrovaný PEG
gélom vytvoreným zo 4-ramenného PEG prekurzora s koncentráciou 20 kg/mol s
peptidmi, ktoré sú substrátmi pre transglutaminázou aktivovaný krvný koagulačný
faktor XIII (FKGG-ERCG a NQEQVSPL-ERCG ).
Lineárny PEG-diakrylát s molekulovou hmotnosťou 10 kg/mol sa rozpustil v 10 %
(hmotn./obj.) vo vodnom pufri (glukóza 100 mmol/l, TRIS 50 mmol/l, vápnik 50
mmol/l). Dextrán s molekulovou hmotnosťou 450-550 kg/mol sa rozpustil v 5 %
(hmotn./obj.) v rovnakom pufri. Fotoaktivovateľný radikálový iniciátor Irgacure 2959
sa rozpustil v 0,2 % (hmotn./obj.) v rovnakom pufri. Roztoky sa potom spojili so 40 µl
roztoku PEG, 40 µl roztoku dextránu a 10 µl roztoku Irgacure 2959. Zmes bola čírym a
homogénnym roztokom, ktorý sa umiestnil medzi dve krycie sklíčka s rozstupom 1 mm
a vystavil sa UV žiareniu pri 365 nm s intenzitou svetla približne 10 mW/cm^10 minút
na zosieťovanie. Na vyhodnotenie tvorby pórov sa výsledný hydrogél inkuboval 20
minút v nasýtenom roztoku 4-metyl 7-tiokumarínu, ktorý reaguje s niekoľkými
nezreagovanými akrylátovými skupinami, čím sa PEG označil modrou fluorescenciou.
Fluorescenčný porézny PEG gél bol zobrazený s dvojfotónovou excitovanou
fluorescenciou s excitáciou pri 710 nm a zberom svetla medzi 400 a 500 nm, čo ukazuje
3D štruktúrovanú homogénnu poréznu štruktúru.
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V prítomnosti aktivovaného faktora XIII a vápnika je prekurzor 4-ramenného PEG
zosieťovaný do gélu. Je tu ilustrovaná voľná radikálová polymerizácia PEG-diakrylátu
s 10 kg/mol PEG-diakrylátu (koncovo funkcionalizovaný) a s použitím 0,025%
(hmotn./obj.) Irgacure 2959 ako radikálového iniciátora aktivovaného UV žiarením pri
365 nm. Na výrobu makropórov sa používa hyalurónan (HA) a dextrán. Obrázky sa
získavajú pomocou mikroskopu vybaveného filtrami s diferenciálnym interferenčným
kontrastom (DIC). Mierka: 10 mikrometrov.
Obr. 19 ukazuje makroporézny polyoxazolínový hydrogél vytvorený Michaelovou
adíciou,

fluorescenčne

označený

a

zobrazený

dvojfotónovou

excitovanou

fluorescenčnou laserovou skenovacou konfokálnou mikroskopiou.
Ako východiskový materiál sa použil 150 jednotiek dlhý kopolymér 93% 2-etyl 2oxazolínu a 7% 2-karboxyetyl-2-oxazolínu. Jedná sa o lineárny poly 2-etyl 2-oxazolín,
ktorý obsahuje karboxylové kyseliny užitočné na zavedenie zosieťovateľných skupín.
Derivát obsahujúci tiol sa získal štandardnou EDC aktiváciou karboxylátov na reakciu
s dvojnásobným nadbytkom 3,3'-ditiobis(propánového dihydrazidu) (DTPHY) v 300
mM pufri MES s pH 4,5, potom nasledovala redukcia 10-násobkom nadbytku
trikarboxyetylfosfínu (TCEP), nasleduje dialýza a lyofilizácia. Vinylsulfónový derivát
bol získaný reakciou tiolového derivátu s 50-násobným nadbytkom divinylsulfónu v
trietanolamínovom pufri, pH 8,0, v atmosfére dusíka počas 1 hodiny, nasledovala
dialýza a lyofilizácia.
Tio- a vinylsulfónové deriváty poly(2-etyl-2-oxazolínu) sa resuspendovali v množstve
10% (hmotn./obj.) v mQ vody a v 300 mM trietanolamínovom pufri, pH 8,0, v danom
poradí. Hyalurónan s molekulovou hmotnosťou 1 000 až 2 000 kg/mol sa rozpustil
v 7,5 mg/ml v rovnakom pufri. Roztoky sa spojili s 20 µl každého polyoxazolínového
derivátu na 40 µl roztoku hyalurónanu. Na vizualizáciu poréznych štruktúr bolo možné
vopred reagovať malé množstvo tiolom konjugovaného fluorescenčného kumarínu na
vinylsulfónovom funkcionalizovanom polyoxazolíne. Po dôkladnom premiešaní sa
želatinácia Michaelovou adíciou nechala 1 hodinu pokračovať pri laboratórnej teplote a
fluorescenčne značený makroporézny polyoxazolínový hydrogél sa zobrazil na
skenovacom konfokálnom fluorescenčnom mikroskope.
Obr. 20 ukazuje, že aktivita vytvárania vápnikových hrotov meraná v kortikálnych
neurónoch potkanov zapuzdrených v PEG géloch je dôsledkom glutamatergnej
excitácie neurónov a spaľovania akčných potenciálov, pretože sú inhibované
inhibítormi glutamatergného prenosu kyselinou d,l-3[(±)-2-karboxypiperazín-4-yl]-
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propyl-1-fosfónovou (CPP) a 6-kyano-7-nitrochinoxalin-2,3-diónom (CNQX) a
pomocou tetrodotoxínu (TTX) napäťovo riadeným inhibítorom sodíkového kanála.
Hroty vápnika uvedené fluorescenčným indikátorom Oregon Green BAPTA-1 sa
spočítajú v zornom poli 90 s fluorescenčného videa získaného s 5x objektívom na
širokouhlom mikroskope.
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Nároky
1. Spôsob poskytovania makroporézneho hydrogélu zahŕňajúci kroky
a) poskytnutia vodného roztoku obsahujúceho prvú a druhú rozpustenú látku, pričom
i)

prvou

rozpustenou

látkou

je

zosieťovateľný

polymér

vybraný

zo zosieťovateľného derivátu polyetylénglykolu (PEG) a zosieťovateľného
derivátu polyoxazolínu (POx); a
ii)

druhou rozpustenou látkou je polysacharidové kozmotropické činidlo
vybrané zo skupiny obsahujúcej hyalurónan, manurónan, karagénan,
heparín, chondroitínsulfát, dextrán, hydroxypropyldextrán, pektín, alginát,
gelanovú gumu, celulózu, metylcelulózu, etylcelulózu, acetát celulózy,
škrob

a hydroxypropylový

škrob,

pričom

koncentrácia

uvedeného

polysacharidového kozmotropického činidla v uvedenom vodnom roztoku
je 0,1 až 50 % (hmotn./obj.); a
b) pridania do uvedenej zmesi zosieťovacieho činidla schopného zosieťovať uvedený
zosieťovateľný

polymér,

čím

sa

súčasne

iniciuje

želatinácia

uvedeného

zosieťovateľného polyméru a fázová separácia.
2. Spôsob podľa nároku 1, pričom uvedený zosieťovateľný polymér je vybraný z nasledujúceho
a) skupina obsahujúca lineárny alebo hviezdicový polyetylénglykol, dvojblokový
kopolymér polyetylénglykolu a trojblokový kopolymér polyetylénglykolu; alebo
b) skupina obsahujúca polymetyloxazolín, polyetyloxazolín, polypropyloxazolín a
polybutyloxazolín; alebo
c) skupina obsahujúca lineárny alebo hviezdicový polyoxazolín a kopolymér oxazolínu;
alebo
d) skupina obsahujúca čiastočne hydrolyzovaný poly 2-metyloxazolín alebo poly
2-etyloxazolín
e) dvojblokový kopolymér polyetylénglykolu pozostávajúci z blokov dvoch
monomérov, jeden je polyetylénglykol a druhý je vybraný zo skupiny obsahujúcej
polyetylén (PE), polylaktid (PLA), polylaktid-ko-glykolid (PLGA), poly-ε-kaprolaktón
(PCL) a polystyrén
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f) trojblokový kopolymér polyetylénglykolu pozostávajúci z blokov dvoch monomérov,
jeden je polyetylénglykol, druhý je vybraný z polypropylénglykolu (PPG) a polylaktidko-glykolidu (PLGA).
3. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený zosieťovateľný
polymér obsahuje reaktívnu funkčnú skupinu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej funkčné skupiny
akrylátu, metakrylátu, akrylamidu, vinylesteru, maleimidu, vinylsulfónu, alkínu, azidu,
aldehydu a tiolu.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený zosieťovateľný
polymér je modifikovaný vinylsulfónom a uvedené zosieťovacie činidlo je vybrané zo skupiny
obsahujúcej nasledovné
a) molekula krátkeho linkera obsahujúca dve tiolové (-SH) funkčné skupiny; a
b) hviezdicový polyetylénglykol obsahujúci primárne tiolové (-CH2SH) funkčné
skupiny alebo lineárny polyetylénglykol obsahujúci primárne tiolové (-CH2SH)
funkčné skupiny; a
c) peptid obsahujúci dve až sto aminokyselín, pričom dve z uvedených aminokyselín sú
cysteíny; a
d) proteíny obsahujúce dva cysteíny.
5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom molekulová hmotnosť
uvedeného zosieťovateľného polyméru je 1 000 až 1 000 000 g/mol.
6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom koncentrácia uvedeného
zosieťovateľného polyméru v uvedenom vodnom roztoku je 0,5 až 10 % (hmotn./obj.).
7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený vodný roztok
obsahuje 0,5 až 3 % (hmotn./obj.) uvedeného zosieťovateľného derivátu polyetylénglykolu
alebo 4 až 10 % (hmotn./obj.) uvedeného zosieťovateľného derivátu polyoxazolínu.
8. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z vyššie uvedených nárokov, pričom uvedeným
polysacharidovým kozmotropickým činidlom je polysacharid vybraný zo skupiny zahŕňajúcej
pektín, alginát, gelanovú gumu, celulózu, hyalurónan, manurónan a dextrán, a pričom uvedený
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polysacharid sa vyznačuje molekulovou hmotnosťou v rozsahu od 1 000 g/mol do 10 000 000
g/mol, konkrétne 10 000 g/mol až 2 000 000 g/mol, konkrétnejšie 100 000 g/mol až 1 000 000
g/mol, ešte konkrétnejšie približne 150 000 g/mol.
9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom koncentrácia uvedeného
polysacharidového kozmotropického činidla v uvedenom vodnom roztoku je 0,1 až 5 %
(hmotn./obj.).
10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, pričom uvedený vodný roztok obsahuje 0,1
až 1 % hyalurónanu alebo 0,5 až 5 % manurónanu alebo 0,1 až 20 % dextránu alebo ich zmes.
11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedeným
zosieťovateľným polymérom je 20 kDa 4-ramenný PEG-tiol modifikovaný vinylsulfónovými
funkčnými skupinami, uvedeným polysacharidom je manurónan a uvedeným zosieťovacím
činidlom je peptid štiepiteľný matricovou metaloproteinázou.
12. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedený vodný roztok
sa vyznačuje pH 7,0-8,0 a pridanie uvedeného sieťovacieho činidla sa uskutočňuje pri 20 °C
až 40 °C.
13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom sa k uvedenému
vodnému roztoku pred zosieťovaním pridá bunka.
14. Makroporézny hydrogél získaný alebo získateľný spôsobom podľa ktoréhokoľvek
z nárokov 1 až 13.
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Obr. 5

Cell body = Bunkové telo
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Obr. 7

Obr. 8
a - 12 hodín po zapuzdrení

b - 17 dní po zapuzdrení
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Obr. 13

Kalceín
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Obr. 15

Obr. 16
Chitózan

Neutravidín

Dextrán

Obr. 17

Dextrán

Dextrán

Dextrán

Dextrán
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Obr. 18
Transglutaminázou zosieťovaný PEG 1,5%
+

Obr. 19

PEG-diakrylát 5% zosieťovaný
fotoiniciovanou voľnou
radikálovou
polymerizáciou + dextrán
0,25%

51
Obr. 20

EP3347061 B1

