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ABSTRAKT 

Předkládaná práce se věnuje přípravě materiálu k využití v regenerativní medicíně na bázi 

poly(3-hydroxybutyrátu) a jeho následnou charakterizací. Kromě poly(3-hydroxybutyrátu) 

byly použity materiály kyselina polymléčná (PLA), trikalcium fosfát (TCP) a dva druhy 

změkčovadel Citroflex®B-6 (CB6) a Syncroflex3114 (S3114). Tyto materiály byly vybrány na 

základě jejich biokompatibility a v případě TCP i bioaktivity. TCP umožňuje růst nové kostní 

tkáně na povrchu scaffoldu. PLA byla použita za účelem zlepšení mechanických vlastností 

materiálu. Obě změkčovadla byla využita ke zlepšení zpracovatelnosti materiálu. Obsahem 

teoretické části práce je literární rešerše obsahující základní informace o použitých materiálech. 

Cílem experimentální části práce je samotná příprava materiálu, charakterizace vlastností a 

stanovení tisknutelnosti na 3D tiskárně. Studovány byly termické vlastnosti materiálu, a to 

termogravimetrickou analýzou a diferenciální kompenzační kalorimetrií. Práce se též zabývá 

problematikou 3D tisku a to především FDM technologií, tedy modelováním depozicí taveniny. 

Bylo zjištěno, že se materiály obsahující změkčovadlo syncroflex lépe zpracovávají, a tedy i 

tisknou na 3D tiskárně. Provedenými testy tisknutelnosti jsou teplotní věže a plnící studie. 

Vytisknuté vzorky byly podrobeny mechanickým analýzám: tahové a ohybové zkoušce. 

V rámci práce byly charakterizovány TCP částice pomocí analyzátoru velikosti částic. 

Průměrná velikost TCP částic je 10,76 µm. Pomocí elektronové mikroskopie byla následně 

pozorována distribuce TCP ve filamentech vzorků, kde bylo zjištěno, že smísením částic TCP 

se zbylými komponenty materiálů dochází k aglomeraci TCP částic do útvarů velkých až 

20 µm. Konfokální mikroskopií byla stanovena drsnost materiálů. V rámci práce byla též 

zjištěna cytotoxicita na výluzích vzorků na myších fibroblastech. Cytotoxicita byla zjišťována 

testem metabolické aktivity a pomocí světelné mikroskopie. Test metabolické aktivity dokázal 

biokompatibilitu pozorovaných materiálů, proto bylo možné provést testy buněčné proliferace 

a biokompatibility přímo na vzorcích. Testy byly provedeny s využitím lidských 

mezenchymálních kmenových buněk. Pro zjištění buněčné proliferace byla využita DNA 

kvantifikace. Tvar buněk byl následně pozorován konfokální mikroskopií. Testy potvrdily růst 

buněk a jejich vhodný tvar. Diferenciace kmenových buněk na kostní byla provedena měřením 

aktivity alkalické fosfatázy (ALP).  

ABSTRACT 

The presented thesis deals with preparation of material for use in regenerative medicine based 

on poly(3-hydroxybutyrate) and its characterization. In addition to poly (3-hydroxybutyrate), 

there were used other materials lactic acid (PLA), tricalcium phosphate (TCP) and two types of 

plasticizers Citroflex®B-6 (CB6) and Syncroflex3114 (S3114). These materials were selected 

based on their biocompatibility and, in the case of TCP, also bioactivity. TCP allows new bone 

to grow on the surface of the scaffold. PLA was used to improve the mechanical properties of 

the material. Both plasticizers have been used to improve the processability of the material. 

Theoretical part of this work contains a literature review describing basic information about 

used materials. Aim of the experimental part is to prepare the material, characterization of 

properties and determination of printability on a 3D printer. The material is examined for 



 

thermal properties by thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry. This 

work also deals with the matter of 3D printing, especially FDM technology. It has been found 

that materials containing the syncroflex plasticizer are better processed and therefore printed 

on a 3D printer. The printability tests performed are temperature towers and filling studies. 

Printed samples were subjected to mechanical tests of tensile and bending tests. Experiments 

of cytotoxicity and biocompatibility of the material were also performed. Within the work, TCP 

particles were characterized using a particle size analyzer. The average TCP particle size is 

10,76 µm. Using electron microscopy, the distribution of TCP in sample filaments was 

subsequently observed, where it was found that by mixing TCP particles with the remaining 

components of materials, TCP particles agglomerate into formations up to 20 µm in size. 

Roughness of materials was determined by confocal microscopy. Cytotoxicity was also tested 

in the extracts of samples on mouse fibroblasts. Cytotoxicity was determined by metabolic 

activity assay and light microscopy. The metabolic activity test proved the biocompatibility of 

the observed materials; therefore, it was possible to perform cell proliferation and 

biocompatibility tests directly on the samples. Assays were performed using human 

mesenchymal stem cells. DNA quantification was used to determine cell proliferation. Shape 

of cells was subsequently observed by confocal microscopy. Tests confirmed growth of cells 

and their appropriate shape. Stem cell differentiation into bone was performed by measuring 

alkaline phosphatase activity. 
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1 ÚVOD 

V současné době je již každému jasné, že polymerní materiály jsou absolutně nezbytné pro 

každodenní život. Málokdo by si dokázal představit existenci bez plastů, a hlavně výrobků 

z nich. Plastům se opravdu není možné vyhnout, protože se využívají ve všech odvětvích. 

Setkáváme se s nimi v domácnosti, při cestování, v práci, nebo dokonce při nakupování a 

sportu. Plasty se vyznačují mnoha výhodnými vlastnostmi, díky kterým nahradily tradiční 

materiály, jako jsou dřevo, kov nebo sklo. Jsou chemicky stálé, jednoduše se vyrábí a jsou též 

levné, což jsou vlastnosti, které je činí žádanými materiály v našich životech. Současně však 

tyto jejich vlastnosti mohou být i Achillovou patou. V roce 2015 se globálně za rok vyrobilo 

přes 322 milionů tun plastů, a očekává se, že roční spotřeba a výroba bude nadále stoupat (1). 

Z celkového množství vyrobených plastů se přibližně 42 % spotřebuje na obalové materiály, 

které se použijí jednou a poté se vyhodí. V Evropě se ročně vyprodukuje přibližně 30 milionů 

tun plastového odpadu, z čehož je recyklováno pouhých 30 %. Zbylé plasty se poté hromadí 

v oceánech nebo jako v případě České republiky je můžeme nalézt pohozené v přírodě na tzv. 

černých skládkách (2). 

Východiskem by mohly být biologicky rozložitelné plasty, které by se umístěním do biologicky 

aktivního prostředí byly schopny rozložit. Hovoříme o plastech šetrných k životnímu prostředí, 

které by snížily produkci polymerů produkovaných petrochemickým průmyslem a tím pádem 

by se snížila i spotřeba fosilních paliv. Některé biopolymery se navíc získávají z obnovitelných 

zdrojů, a to buď úpravou zemědělských plodin nebo mohou být produkovány organismy. 

Některé mohou být i syntetického původu, ale díky své biokompatibilitě se řadí mezi 

biopolymery. Jsou to například kyselina polymléčná, polyglykolová nebo polyethylenglykol. 

Úpravou zemědělských plodin vzniká celulóza, chitin, škrob, kaučuk a další. Mezi biopolymery 

produkované mikroorganismy spadá především skupina polyhydroxyalkanoátů. 

Polyhydroxyalkanoáty jsou skupina polyesterů, které jsou produkovány mnohými 

mikroorganismy jako zásobní zdroje uhlíku a energie. Hlavními zástupci jsou poly(3-

hydroxybutyrát), poly(3-hydroxyvalerát), poly(3-hydroxyhexanoát), a mnoho dalších. Poly(3-

hydroxybutyrát) budí zájem nejen kvůli jeho biodegradabilitě, ale i biokompatibilitě. Těchto 

vlastností by se dalo využít v medicíně pro mnoho různých aplikací. Tento materiál je možné 

zpracovat metodou 3D tisku, což ještě rozšiřuje škálu potenciálních aplikací. 3D tiskem je 

možné vytvořit tvar, který přesně odpovídá předloze velmi efektivně. Poly(3-hydroxybutyrát) 

má potenciál stát se materiálem využívaným v regenerativní medicíně, kde by mohl být využit 

jako scaffold pro kostní buňky. 
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2 Teoretická část 

2.1 Polyhydroxyalkanoáty 

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou skupina polyesterů produkovaných mnohými bakteriemi 

jako intracelulární zdroje energie a uhlíku při ztížených životních podmínkách (1). Toho se 

využívá v průmyslové výrobě PHA, kde se vyrábí fermentací z obnovitelných materiálů jako 

jsou například sacharidy, mastné kyseliny nebo například z použitého fritovacího oleje (4). 

PHA však mohou být vyrobeny i synteticky metodou ring opening polymerization (ROP). PHA 

se vyznačují velmi podobnými vlastnostmi, jako mají plasty produkované petrochemickým 

průmyslem (4,5,6). Obecně se jedná o biodegradabilní a termicky zpracovatelné materiály, díky 

čemuž je o ně velký zájem v oblasti tkáňového inženýrství a v medicínských aplikacích obecně 

(1). 

2.1.1 Polyhydroxybutyrát 

Polyhydroxybutyrát (PHB) je nejjednodušší a nejčastěji se vyskytující polyester ze skupiny 

PHA. Jeho objev je přikládán panu Maurice Lemoigne, který jej v roce 1926 izoloval a 

charakterizoval. Ze skupiny PHA je nejvíce prostudován a také se o něm nejvíce hovoří 

v literatuře v souvislosti s jeho zajímavými vlastnostmi. Tento materiál je termoplastický, 

netoxický, opticky aktivní a v čistém stavu má nažloutlou barvu. Jednou z nejčastěji 

zmiňovaných charakteristik PHB je jeho biodegradabilita. Biodegradabilitu je však možné 

pozorovat pouze v biologicky aktivním prostředí jako jsou půdy, sladká nebo mořská voda nebo 

aerobní i anaerobní komposty. V těchto prostředích je materiál v přítomnosti s degradačními 

mikroorganismy. V biologicky aktivním prostředí je schopen úplně degradovat na vodu a oxid 

uhličitý. Další klíčovou vlastností PHB pro tuto práci je jeho biokompatibilita (4). 

2.1.1.1 Chemické vlastnosti PHB 

PHB je alifatický polyester s lineárním řetězcem (4). Jeho makromolekula je tvořena opticky 

aktivními jednotkami kyseliny D(-)-3-hydroxybutanové (7). Molekulová struktura PHB je 

zobrazena na Obrázek 1. Ve svém řetězci má navázánu methylovou skupinu, což zapříčiňuje 

hydrofobní vlastnosti materiálu (4). Další vlastností chemické struktury PHB je přítomnost 

chromoforické karbonylové skupiny (4). 

 

 

Obrázek 1 Chemická struktura PHB (4) 
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2.1.1.2 Fyzikální vlastnosti PHB 

PHB je pevný a velmi křehký materiál. Homopolymer PHB je stoprocentně stereoregulární 

polyester se všemi asymetrickými atomy uhlíku v R konfiguraci, což je důvodem jeho vysoké 

krystalinity (4). Teplota skelného přechodu (Tg) PHB se pohybuje v rozmezí 3 a 9 °C, bod tání 

leží mezi 173–180 °C. PHB se začíná rozkládat přibližně při teplotě 200 °C. Mechanické 

vlastnosti zahrnující i Youngův modul pružnosti (3,5 GPa) a pevnost v tahu (40 MPa) jsou 

velmi podobné polypropylenu. Tažnost PHB byla stanovena na 5 %, což je hodnota výrazně se 

lišící od polypropylenu, který má tažnost 400 % (8). Srovnání fyzikálních vlastností PHB a 

polypropylenu můžeme pozorovat v Tabulka 1. 

Tabulka 1 Porovnání fyzikálních vlastností PHB a polypropylenu (8) 

 
PHB Polypropylen 

Teplota skelného přechodu [°C] 4 0–20 

Teplota tání [°C] 179 170 

Krystalinita [%] 60 50 

Youngův modul pružnosti [GPa] 3,5 1,7 

Pevnost v tahu [MPa] 40 34,5 

Tažnost [%] 5 400 

 

Velmi důležitou vlastností PHB je krystalinita (55–85 %), která významně ovlivňuje další 

fyzikální a chemické vlastnosti polymeru. Pokud řetězec polymeru obsahuje nejen části 

krystalické, ale i části amorfní, hovoříme o semikrystalinitě. Nemůže tedy krystalizovat 

ve svém celém objemu. To je případ PHB. Krystalická fáze závisí na pravidelnosti struktury, 

která se odvíjí od způsobu výroby (4,7). 

2.1.1.3 Syntéza PHB 

PHB je též velmi zajímavým materiálem z pohledu výroby z toho důvodu, že je ho možné 

připravit několika různými způsoby. Prvním typem přípravy je polymerací otevíráním kruhu 

(ROP). Tento způsob využívá β-butyrolakton jako reagent. Katalyzátory jsou potom zinek a 

hliník. Touto cestou vzniká racemická směs R a S P3HB (4). 

Druhým a nejrozšířenějším způsobem syntézy je prostřednictvím bakteriální fermentace, běžně 

označované jako biosyntéza. Schopnost vytvářet PHB má velké množství bakterií, je jich 

známo více než 70. Tyto bakterie se mohou nacházet v různých prostředích, například ve vodě, 

v půdě nebo i v korunách stromů. Jedni z nejznámějších producentů PHB jsou Cupriavidus 

necator, transgenní Escherichia coli, Bacillus megaterium, Protomonas extorquens, 

Protomonas oleovorans, Azohydromonas lata a Azobacter vinelandii. Bakterie produkující 

PHB můžeme rozdělit na dvě skupiny podle složení kultivačního média. První skupina 

v průběhu růstu vyžaduje prostředí, které má nedostatečné množství živin (N, Mg, S, P, K nebo 

O), a které má přebytek uhlíkové zásoby. 
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Tato situace způsobí to, že se zastaví buněčný růst a bakterie si začne produkovat zásobní látku, 

PHB. Druhá skupina bakterií nevyžaduje nepříznivé podmínky k tvorbě PHB (4). 

PHB se vytváří ve formě granulí o průměru 0,2‒0,5 μm. Prostor, který tyto granule zabírají, 

může dosahovat 70–90 % velikosti buňky (4). 

2.1.1.4 Biodegradace 

Degradace polymeru může být charakterizována jako rozpad velkých a komplexních molekul 

na menší molekuly. Dvěma typy degradace jsou biotická, neboli biodegradace, a abiotická 

degradace (9). Abiotická degradace probíhá bez přítomnosti živých organismů a jsou v ní 

zahrnuty také mechanické (a světelné) vlivy (9). Jednou z nejvýznamnějších reakcí abiotické 

degradace je hydrolýza. V tomto typu degradace je zásadní vlastností materiálu krystalinita 

z toho důvodu, že krystalické části materiálu jsou pro vodu nepropustné. Patří sem: také 

termodegradace, termo-mechanická degradace, fotodegradace a další. 

Pro tuto práci je však nejdůležitějším typem degradace biodegradace. Biodegradace 

bakteriálních polymerů probíhá vícero způsoby v závislosti na prostředí. Na rychlost 

biodegradace má vliv několik faktorů, a to především prostředí a krystalinita polymeru, protože 

PHB depolymeráza přednostně hydrolyzuje řetězce v amorfní fázi a až poté dochází 

k degradaci krystalické fáze (9). 

Biotická degradace je typ biodegradace, která zahrnuje biologickou aktivitu. Může být 

definována, jako nevratný proces, ve kterém v řadě následných reakcí dochází k přerušení 

vazeb hlavního řetězce a tvorbě nových řetězců polymeru. Jinými slovy dochází ke štěpení 

organických látek živými organismy na látky jednodušší. 

Do biotické degradace spadá i enzymatická degradace, která je katalyzována působením 

enzymů mikroorganismů. V průběhu degradace enzymy štěpí dlouhé řetězce polymerů 

na oligomery, které mohou být po čase hydrolyzovány na jednotky monomerů. Existují dva 

hlavní typy enzymů, které způsobují enzymatickou degradaci, a to intracelulární a 

extracelulární. PHB reaguje na působení stereolitických enzymů, jako jsou například esterázy, 

lipázy a proteázy. Ačkoliv může být PHB degradováno množstvím enzymů, nejčastějším 

enzymem, který je vylučován mnohými mikroorganismy je PHB depolymeráza, která je 

významnou součástí metabolismu PHB v životním prostředí (9). 

 

a) Biodegradace PHB in vitro 

C. Doyle a kolektiv podrobili PHB a PHB plněný hydroxyapatitem (HAp) (0–40 %) in vitro a 

in vivo studiu vlastností nutných pro použití materiálu jako potenciálního kostního implantátu. 

HAp byl pro tuto studii vybrán z důvodu tuhosti a biologické aktivity. Výsledkem in vitro studie 

bylo porovnání mechanických vlastností materiálu neplněného a plněného HAp. Pro in vitro 

studii byla z destiček materiálu vystřižena testovací tělesa. Tělesa byla ozářena γ-zářením a za 

sterilních podmínek vložena do jamek obsahujících fosfátový pufr o pH 7,4. Jamky byly 

uloženy v kontrolovaném prostředí při teplotě 20 °C nebo 37 °C, kde byly po dobu 2 nebo 

4 měsíců. Na vzorcích byly poté testovány mechanické vlastnosti, a to Youngův modul 

pružnosti a pevnost v ohybu. Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se procentuálním zastoupením 

HAp se zvyšuje Youngův modul pružnosti ze 4 GPa až na 11 GPa. 
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Zároveň se zvyšujícím se procentuálním zastoupením HAp klesala pevnost v ohybu a rázová 

houževnatost. Výsledkem in vitro studie bylo, že polymer podléhá hydrolýze při obou 

teplotách, protože modul klesl na 25–50 %. Rychlost poklesu modulu byla zpočátku větší 

v případě plněného materiálu ve srovnání s rychlostí samotného polymeru. Po čtyřech měsících 

v prostředí pufru o teplotě 37 °C se tuhost kompozitu PHB snížila z více než 9 GPa na 5 GPa. 

Podobný trend v degradaci byl pozorován i v pevnosti v ohybu, kdy se původní pevnost 55 MPa 

snížila na polovinu (10). 

Mehdi Sadat-Shojai a kolektiv zkoumali reakce buněk na PHB/HAp nanokompozity s různým 

procentuálním zastoupením plniva (0–30 %). Pro tento pokus použili 3T3 fibroblasty a MC3T3 

preosteoblasty. Buňky byly kultivovány na povrchu kompozitu a jejich životaschopnost byla 

měřena pomocí barviva Alamar Blue (AB), které jsou metabolicky aktivní buňky schopny 

odbourat. Pro 3T3 fibroblasty výsledky ukázaly metabolickou aktivitu buněk po 1, 4 a 7 dnech 

kultivace. Za všech podmínek se mezi dny 1 až 4 a mezi dny 4 až 7 zvýšila metabolická aktivita 

buněk. Toto zvýšení metabolické aktivity dokazuje, že všechny vzorky vykazují 

životaschopnost a růst. Stejný test byl proveden na MC3T3 buňkách. Podle výsledků opět došlo 

ke zvýšení metabolické aktivity všech vzorků. Největší nárůst byl zaznamenán čtvrtý den 

kultivace. Ve stejných časových intervalech byla měřena DNA kvantifikace pomocí PicoGreen, 

které vykazuje fluorescenci vztažitelnou na obsah DNA (μg/ml). Bylo zjištěno, že buňky 

osazené PHB/HAp nanokompozitem vykazují větší obsah DNA, a tedy i větší proliferaci. 

Za určitých podmínek mohou preosteoblasty diferencovat na osteoblasty, tedy buňky kostní 

tkáně. Tvorba osteoblastů byla zkoumána barvivem Alizarin Red na MC3T3 buňkách. Alizarin 

Red se barví červenou v případě, že s ním v reakci s vápníkem vznikají komplexy. Bylo 

zaznamenáno významné zvýšení diferenciace buněk nanokompozitů s obsahem plniva 5 %, 

15 % a 30 % (hmotnostních) proti vzorkům s obsahem 0 % a 1 % plniva. Nejvyšší mineralizace 

byla pozorována na vzorku s 15 % plniva (11). 

A.P. Bonartsev a kolektiv pozorovali in vitro degradaci PHB o různé molekulové hmotnosti 

(300, 450 a 1000 kDa) ve třech prostředích: 37 °C ve fosfátovém pufru (pH 7,4), 70 °C 

ve fosfátovém pufru (pH 7,4) a při 37 °C v lidském krevním séru. Při 37 °C byla hydrolýza 

PHB (testovací těleso o tloušťce 50 μm, Mw 1000 kDa) velmi pomalá. Během 6 měsíců se 

rozložilo pouze 5 hm. % tělesa, celková degradace nebyla prozkoumána, trvala by déle než 

1 rok. Degradace PHB vrstev v lidském krevním séru byla velmi podobná degradaci 

ve fosfátovém pufru při 37 °C. Při 70 °C byla degradace podstatně rychlejší. Za 2,5 měsíce se 

rozložilo 5 hm. % PHB tělesa (50 μm, Mw 1000 kDa), celková degradace proběhla již za 3,5 

měsíce. Současně se u všech vzorků zvýšila krystalinita a snížila molekulová hmotnost. 

V důsledku toho se zhoršily mechanické vlastnosti materiálu. PHB vrstvy byly křehčí a tužší, 

na povrchu se objevili praskliny. Bylo zjištěno, že degradace závisí na molekulové hmotnosti. 

U PHB vrstev o vyšší molekulové hmotnosti (450 a 1000 kDa) je degradace zpožděna a poté 

hmotnost prudce klesá, zatímco nízkomolekulární (100 kDa) klesá postupně (12). 
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b) Biodegradace PHB in vivo 

Po prozkoumání biodegradability a biokompatibility in vitro je nutné materiál prostudovat i 

in vivo. Daisuke Ishii a kolektiv sledovali vliv PHA nanovláken implantovaných do páteře 

laboratorních krys na okolní tkáně. Pokus byl prováděn tak, že nanovlákenné destičky 

s rozměry 1 × 1 cm2 a 1 × 3 cm2 byly implantovány do páteře 12 týdnů starých laboratorních 

krys po dobu 4 až 12 týdnů. Po této době byly pozorovány fyzikální změny PHA destiček. Po 4 

týdnech zůstaly destičky v téměř nezměněném stavu. Po 12 týdnech opět nebyla pozorována 

významná fyziologická změna destiček (13). 

A.P. Bonartsev a kolektiv podrobili PHB in vivo testu ve zvířecí tkáni. Podkožně implantovali 

testovací těleso PHB o různé molekulové hmotnosti (300, 450, 1000 a 1500 kDa) a různé 

tloušťce (10, 20, a 40 μm). Tělesa byla po 0,5; 1, 2, 3 a 6 měsících izolována, zvážena, byla 

změřena jejich krystalinita a molekulová hmotnost. Testovací tělesa se rozkládala relativně 

pomalu. Výsledky naznačují, že nezáleží pouze na molekulové hmotnosti, ale i na tloušťce 

materiálu. Například těleso o tloušťce 50 μm a molekulové hmotnosti 1000 kDa zcela 

zdegradovalo za 3 měsíce. Proces biodegradace je rozdělen na jednotlivé fáze. Nejprve je 

materiál obalen vláknitým pouzdrem. Ve druhé fázi těleso velmi pomalu ubírá na hmotnosti, 

zatímco se zvyšuje krystalinita a snižují mechanické vlastnosti a molekulová hmotnost. Ve třetí 

fázi dochází k rychlému rozpadu a poté celkové degradaci materiálu (12). 

Ve čtvrté fázi se rozpadá prázdné pouzdro. Na Obrázek 2 můžeme pozorovat rozpad PHB 

materiálu (tloušťka 50 μm, Mw 1000 kDa) in vivo. A zobrazuje stav po 0,5 měsíci, kdy je 

přítomno 98 % hmotnosti. B je stav po 2 měsících, zde je přítomno pouze 94 % materiálu. Na 

C můžeme pozorovat stav po 2,5 měsíci, kdy je přítomno pouze 28 % a na D vidíme stav po 3 

měsících, kde je materiál zcela zdegradován (12). 

 

Obrázek 2 Biodegradace PHB in vivo (tloušťka 50 μm, Mw 1000 kDa) (12) 
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Některé PHA mohou obsahovat pyrogen endotoxin tvořící se při vzniku PHA, který by mohl 

způsobovat komplikace při zamýšlených implantačních procesech. PHA, které jsou 

produkovány gramnegativními bakteriemi se ošetřují oxidačním činidlem jako je například 

peroxid vodíku nebo benzoylperoxid za účelem snížení obsahu endotoxinu na méně než 

20 jednotek endotoxinu/gram PHA. Tím se vytvoří PHA, který nevyvolává zánětlivou reakci 

po implantaci do těla (1). 

C. Doyle a kolektiv v experimentu zmíněném výše podrobili materiály PHB a PHB 

plněný hydroxyapatitem in vivo studii regenerace kostní tkáně. Pro tuto studii byly vzorky 

ve formě destiček (průměr 2,3 mm, délka 5 mm) opakovaně důkladně opláchnuty. Pro 

sterilizaci bylo využito γ záření. Jako testovací objekty byli vybráni novozélandští bílí králíci 

o hmotnosti minimálně 3,5 kg. Vzorky byly poté implantovány do předvrtaných válcových 

otvorů o průměru 2,4 mm do stehenní kosti zralého samce. Otvory byly vyvrtány pomocí ruční 

vrtačky a vzorky byly umístěny tak, aby se dotýkaly hutné i houbovité kostní tkáně. Celkem 

proběhlo 30 testů na materiálové složení. Výsledkem tohoto experimentu je histologický graf 

(Obrázek 3), který znázorňuje množství kosti nově vytvořené na implantátu v závislosti na čase. 

 

Obrázek 3 Graf znázorňující množství nově vytvořené kosti v závislosti na čase (šedá-PHB plněný, bílá-PHB 

neplněný, šrafovaný-PE) 

Rozdíly mezi neplněným PHB a kompozitem PHB s HAp nebyly signifikantní, avšak bylo 

potvrzeno, že na obou dochází k tvorbě kostní tkáně. Před implantací byly vzorky podrobeny 

fotoelektronové spektroskopii, kterou bylo dokázáno, že pouze velmi malé procento povrchu 

implantátů bylo tvořeno atomy vápníku nebo fosfátu. Povrch byl tvořen především atomy 

uhlíku a kyslíku. Další výsledky byly získány obrazovou studií. Bylo pozorováno tkáňové 

rozhraní, tedy nárůst kostní tkáně na povrchu materiálu a též tkáňovou odezvu. Zpočátku byla 

na povrchu pozorována směs měkkých tkání, která obsahovala aktivní fibroblasty a spíše volně 

uspořádané kostní buňky nacházející se do 100 µm od rozhraní. V časném stádiu implantace 

byla pozorována nevelká buněčná odezva. Postupem času se však tato tkáň více orientovala 

v rovnoběžném směru s rozhraním implantátu. Nová kostní tkáň se po 3 měsících od implantace 

syntetizovala ve směru od polymeru. Po 6 měsících od implantace je implantát obalen novou 

kostní tkání, která nejeví rozdíly od standardní kostní tkáně. 
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Ačkoliv materiál v této studii nevykazoval žádné hrubé známky fyzikální degradace, vyskytly 

se některé náznaky oslabení povrchu implantátu a v mnoha případech mělo poškození za 

následek popraskání implantátu na povrchu, což vedlo k tomu, že část tohoto materiálu ulpívala 

na nově vznikající kosti. Tento jev byl pozorován pouze v čase 3 a 6 měsíců a pouze u materiálu 

plněném HAp. V několika případech se stalo, že se část materiálu odštěpila během 

implantačního procesu a zůstala v tkáni. Tyto úlomky byly rychle zapouzdřeny a měkká tkáň 

vykazovala známky osteogenní organizace kolem částic. Celková tkáňová odezva 

v experimentu byla příznivá s vysokou rychlostí hojení a tvorbou nové kostní tkáně. Bylo 

dokázáno, že in vivo nedochází k degradaci materiálu dříve než za 3 měsíce po implantaci (10). 

2.1.1.5 Biokompatibilita PHB 

Další důležitou vlastností PHB je biokompatibilita, která může být chápána, jako pozitivní 

interakce mezi určitou látkou a fyziologickým prostředím, do kterého byla vložena. Jinými 

slovy se jedná o termín užívaný v případě, kdy materiál není lidským tělem odmítnut a pokud 

ani produkty asimilace nejsou toxické. PHB je s lidským tělem kompatibilní ze dvou hlavních 

důvodů. Prvním je, že PHB je obsaženo v lidském krevním oběhu ve formě PHB o nízké 

molekulové hmotnosti. Druhým důvodem je, že produktem degradace je kyselina 3-

hydroxybutanová, běžný metabolit živých organismů (4). 

2.1.1.6 Medicínské aplikace PHB 

Potenciální aplikace PHB spočívají především ve využití schopnosti degradace a vstřebávání 

se. V současné době se v biomateriálovém inženýrství nevěnuje pozornost pouze materiálům, 

které zůstávají v biologickém prostředí zcela stabilní, ale i materiálům, které nějakým 

způsobem změní své vlastnosti v reakci na buněčné a extracelulární prostředí. Polymerní 

materiály mají výhodu v tom, že mohou být formovány do kompozitů, čímž se přizpůsobí tuhost 

okolní tkáni. Pokud tyto materiály sníží svoji tuhost, tloušťku a fyzický objem, jiným slovem 

zdegradují, mají další výhodu v tom, že umožňují nové tkáni převzít její fyziologickou funkci 

bez jakéhokoli potenciálního chronického problému spojeného s přítomností dlouhodobých 

implantátů. Konkrétní oblastí, kde by mohl být tento materiál aplikován je fixace zlomenin 

dlouhých kostí a rekonstrukce kostních defektů (10). 

V současné době se pro fixaci kostí využívají šrouby a destičky z oceli či titanu, které se 

vyznačují výrazně vyšší tuhostí, než má kost. Současným cílem tedy je vyztužení materiálem 

tak, aby se tuhost co nejvíce podobala tuhosti kosti (10). 

2.2 Kyselina polymléčná (PLA) 

Polymléčná kyselina (PLA) je polymer mléčné kyseliny (2-hydroxypropanové), který se 

vyskytuje ve dvou stereoizomerech, L- a D-polymléčná kyselina. Vyrobena může být vícero 

způsoby například čistě chemickou syntézou či z biologicky (fermentačně) připraveného 

monomeru (14). V tuto chvíli je PLA na trhu velmi dostupným a oblíbeným materiálem, který 

se využívá například jako obalový materiál nebo v medicínských aplikacích (15). 



17 

 

2.2.1 Syntéza PLA 

Prvním způsobem syntézy PLA je fermentace sacharidů mléčnými bakteriemi spadajících 

do kmene Lactobacillus, nebo houbami. Tento fermentační proces musí zahrnovat bakteriální 

kmen, ale též zdroj uhlíku (sacharidy), zdroj dusíku (peptidy, výtažek z kvasnic) a minerální 

látky, které umožní růst bakterií a produkci mléčné kyseliny (může být L i D). Mléčná kyselina 

může být vyrobena i chemickou cestou. Následně může probíhat polymerace polykondenzací, 

která vede ke vzniku polymléčné kyseliny s nízkou molekulovou hmotností, proto se příliš 

nevyužívá. Dalším způsobem polymerace je ROP přes dilaktid. Procesem chemických reakcí 

vzniká cyklický dimer, laktid ze dvou molekul mléčné kyseliny. Následuje polymerace za 

otevření kruhu dilaktidů. Tímto způsobem výroby vznikají dlouhé makromolekulární řetězce 

s L- a D- mléčnou kyselinou jako monomerem (14). 

2.2.2 Chemické vlastnosti PLA 

Kyselina mléčná je tvořena třemi molekulami uhlíku. Jeden koncový uhlík je součástí 

karboxylové skupiny, druhý koncový uhlík je součástí methylové skupiny. Na prostředním 

uhlíku je navázána alkoholová skupina. Kyselina mléčná se vyskytuje ve dvou opticky 

aktivních izomerech. První se nazývá L-mléčná kyselina a její zrcadlový obraz se nazývá D-

mléčná kyselina. L-mléčná kyselina je biologicky aktivní izomerem (15). Chemickou strukturu 

mléčné kyseliny je možno pozorovat na Obrázek 4. 

 

Obrázek 4 Chemická struktura PLA (15) 

Výsledná struktura PLA je dána typem použitého laktidu nebo mléčné kyseliny. Mohou vznikat 

tyto kombinace: 

• Poly- L-laktid (PLLA) – vzniká polymerací čisté L-kyseliny mléčné nebo L-laktidu. 

• Poly- D-laktid (PDLA) – vzniká polymerací čisté D-kyseliny mléčné nebo D-laktidu. 

• Poly- D, L-laktid (PDLLA) – může vznikat např. kopolymerací L- a D-kyseliny mléčné 

(racemické směsi kyseliny mléčné) nebo z meso-laktidu (16). 

2.2.3 Fyzikální vlastnosti PLA 

Fyzikální vlastnosti PLA souvisí s enantiometrickou čistotou stereo kopolymerů mléčné 

kyseliny. PLA může být vyrobena zcela amorfní nebo semikrystalická až do 40 %. Procentuální 

zastoupení D a L izomerů ovlivňuje krystalinitu polymeru. PLA, která obsahuje více než 93 % 

L-mléčné kyseliny je semikrystalické. Ale PLA, které obsahují 50–93 % L-mléčné kyseliny jsou 

zcela amorfní. 
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Poly(L- mléčná) kyselina krystalizuje do dvou různých forem v závislosti na způsobu výroby. 

α-forma je stabilnější než β-forma. Teplota tání α-formy je 185 °C, zatímco teplota tání β-formy 

je 175 °C. Směs PLLA a PDLA dává stereokomplex obou polymerů. Tento stereokomplex 

vykazuje lepší mechanické vlastnosti než čisté PLLA nebo PDLA a vyšší bod tání, který se 

rovná 230 °C. Porovnání mechanických vlastností různých forem PLA je znázorněno v Tabulka 

2. Teplota skelného přechodu se pohybuje v rozmezí od 50–80 °C. Teplota tání se zvyšuje 

s molekulovou hmotností, zatímco krystalinita se s rostoucí molekulovou hmotností snižuje. 

Modul pružnosti se pohybuje v rozmezí 2,7–16 GPa (17). 

Další důležitou vlastností PLA je její schopnost biodegradace a biokompatibilita. 

Tabulka 2 Vliv stereochemie a krystalinity na mechanické vlastnosti (17) 

 
PLLA (temperovaná) PLLA PDLLA 

Tvrdost podle Rockwella [-] 88 88 76 

Pevnost v ohybu [%] 106 119 88 

Youngův modul pružnosti [MPa] 3,75 4,15 3,90 

Pevnost v tahu [MPa] 59 66 44 

Tažnost [%] 7 4 5,4 

2.3 Fosforečnan vápenatý (TCP) 

Fosforečnan vápenatý se řadí mezi anorganické látky. Jeho chemický vzorec je Ca3(PO4)2. 

Jedná se o krystalický materiál vyskytující se v polymorfních formách α, α´ a β, β–TCP je 

nízkoteplotní forma, α, a α´ formy jsou vysokoteplotní, přičemž poslední zmiňovaná nenalézá 

častá uplatnění, protože se vyskytuje pouze při teplotách nad 1430 °C a téměř okamžitě se vrací 

zpět na formu α. Naproti tomu je β–TCP stabilní při pokojové teplotě a při teplotě nad 1120 °C 

se přeměňuje na α–TCP. Vlastností, kterou TCP disponuje a která je využívána v této práci je 

jeho biokompatibilita. β–TCP se používá především k přípravě biodegradovatelných 

keramických materiálů, zatímco rozpustnější a reaktivnější α-TCP se používá hlavně jako 

jemný prášek při přípravě cementů (18). 

2.4 3D tisk 

3D tisk neboli aditivní výroba se od osmdesátých let minulého století stal důležitou součástí 

světa výroby. Jedná se o tvorbu třídimenzionálních objektů z digitálního souboru, přičemž 

objekt vzniká postupným nanášením vrstev materiálu, dokud není součást dokončena. Aditivní 

výroba funguje na základě dvou současně probíhajících procesů. Prvním je tvorba jednotlivých 

vrstev a druhým je spojování jednotlivých vrstev za sebou, za účelem vytvoření součásti. Jinak 

řečeno jsou 3D modely tvořeny ve 3 osách. Jednotlivé vrstvy jsou tvarovány 

dvoudimenzionálně na ose x-y. Třetí osa vzniká spojováním jednotlivých vrstev. Princip 

přidávání vrstev 3D tištěných objektů můžeme pozorovat na Obrázek 5. Pro vytištění výrobku 

je nejdříve potřeba vytvořit 3D model. To může být učiněno například v CAD softwaru nebo 

3D skenováním. 
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Jakmile máme 3D model, můžeme vyrobit součást, a to pomocí zařízení nazývaném 3D 

tiskárna. 3D tiskárny mohou být osobní tzv. hobby tiskárny nebo profesionální 3D tiskárny 

(19). V současné době již existuje celá řada technologií 3D tisku. Jsou to například zapékání 

práškového materiálu laserovým paprskem (SLS, sintrování), stereolitografie (SLA), selektivní 

tavení laserem (SLM) a mnohé další. Blíže se v této práci budu věnovat technologii FDM (fused 

deposition modeling), neboli modelování depozicí taveniny, která je pro tuto práci stěžejní. 

 

 

Obrázek 5 Princip vrstev (20) 

2.4.1 FDM – Modelování depozicí taveniny 

V technologii FDM je v zdrojový materiál ve formě tenké struny (filamentu), navinut na cívku. 

Následně je filament z cívky veden do trysky, která je součástí 3D tiskárny. Tryska je vyhřívaná 

a dochází v ní k roztavení filamentu. Vzniklá tavenina může být z trysky vytlačena v přesném 

množství po konkrétní trajektorii. Trajektorie trysky je získána ze softwaru, který dokáže 3D 

model rozložit na řezy představující jednotlivé vrstvy. Tavenina na desce tuhne, čímž umožní 

tisk dalších vrstev. FDM je v současné době jednou z nejpoužívanějších 3D tiskových 

technologií. Jedná se o levnou a dostupnou technologii, jejímž výstupem je konečný produkt. 

Tato technologie rovněž umožňuje použití široké škály materiálů, jako jsou například 

akrylonitrilbutadienstyren (ABS), polyethylentereftalát (PET), polyhydroxybutyrát (PHB) 

nebo velmi často kyselina polymléčná (PLA) (21). 

2.4.2 Medicínské aplikace 3D tisku 

3D tisk se v průmyslu využívá již desítky let pro tvorbu prototypů a součástí (22,23). 3D tisk 

v medicíně je proti průmyslu však stále v počátku, ačkoliv se v nejbližších letech očekává jeho 

velký vzrůst (22). Největší výhodou 3D tisku je možnost vytvářet výrobky tzv. na míru 

pro každého pacienta či lékaře, čehož se dá využít především při zhotovování protéz, implantátů 

a chirurgických nástrojů (24). Další výhodou je též rychlost. Výroba součásti pomocí 3D tisku 

probíhá v řádech hodin (25). 3D tisk je též výhodný po finanční stránce, a to z toho důvodu, že 

je na výrobu součásti potřebný jen jeden přístroj na rozdíl od jiných metod (24). 
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3D tisk se v lékařství využívá přibližně od roku 2000, kdy byl využit pro výrobu zubních 

implantátů a na míru vyrobených protéz (21). Postupně se využití zvyšuje. Články publikované 

v nejbližší době popisují možnost využití 3D tisku pro výrobu kostí, cév, žilních systémů, tkání, 

orgánů, uší, zubních forem, korunek a implantátů (1,22,26,27). 

2.5 Charakterizace vlastností PHB 

2.5.1 Termická analýza 

2.5.1.1 Diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) 

Diferenční kompenzační kalorimetrie je metodou, při níž se zkoumají tepelné vlastnosti 

materiálů. Této metody se využívá při určování teplot tání, skelných přechodů a krystalizací 

různých materiálů. DSC metoda se zakládá na konstantní rychlosti ohřívání (chlazení) dvou 

nádob, přičemž jedna nádoba obsahuje kontrolní vzorek a druhá nádoba obsahuje měřený 

vzorek. Metoda DSC využívá dva základní typy analyzátorů, kterými jsou DSC s kompenzací 

příkonu a DSC s tepelným tokem. První z nich funguje na principu zachování nulového 

teplotního rozdílu mezi měřeným a srovnávacím vzorkem. Při této variantě DSC má každý 

vzorek svou oddělenou měřící celu a tepelný zdroj. 

Měříme tedy elektrický příkon, který je potřebný k udržení konstantní teploty obou vzorků. 

Tento typ se nejčastěji využívá při měření izotermních dějů. U druhé varianty analyzátoru je 

měření příkonu nahrazeno měřením rozdílu teplot vzorku a srovnávacího vzorku, které jsou 

umístěny ve společné peci, přičemž rozdíl teplot je zaznamenán jako tepelný tok, který je 

rozdílu teplot úměrný (28, 29). 

2.5.1.2 Termogravimetrická analýza (TGA) 

Základním principem termogravimetrické analýzy je měření změn hmotnosti analyzovaného 

vzorku při jeho plynulém zahřívání. Změna hmotnosti se vyjadřuje v závislosti na teplotě nebo 

čase. Změny hmotnosti jsou výsledkem odpařování, rozkladného procesu nebo specifických 

chemických reakcí při kterých se mění hmotnost. TGA se využívá například ke stanovení 

oxidační stability, účinnosti přísad, obsahu plniva. Nejdůležitější součástí zařízení pro TGA 

měření jsou analytické váhy, schopné přesně měřit v širokém rozsahu teplot. 

Pro zaznamenávání změny teplot se využívají dvě metody, a to výchylková a kompenzační. 

Principem výchylkové metody je sledování výchylky vah z rovnováhy. Kompenzační metoda 

funguje tak, že se kompenzuje výchylka vahadla tak, aby vahadlo zůstalo v rovnovážné poloze 

(29). 

2.5.2 Mechanická analýza 

2.5.2.1 Tahová zkouška 

Vzorek je při zkoušce tahem na obou koncích pevně upnut do trhacího stroje a je postupně 

natahován danou rychlostí deformace. Zatěžování zkoušeného vzorku probíhá obvykle až do 

jeho přetržení. Výsledkem měření je graf závislosti tahového napětí σ na relativní deformaci ε.  
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Napětí σ je dáno vztahem: 

 𝜎 =
𝐹

𝑆0
 

(1) 

Kde F je síla působící na vzorek a S0 je počáteční plocha průřezu vzorku. Prodloužení se 

přepočítává na deformaci ε: 

 𝜀 =
𝐿 − 𝐿0
𝐿0

=
∆𝐿

𝐿0
 

(2) 

Kde ΔL je prodloužení vzorku a L0 je počáteční délka vzorku. V počáteční fázi namáhání je 

vztah mezi napětím a deformací lineární a platí zde Hookův zákon: 

 𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀 (3) 

Vztah mezi napětím a deformací je zprostředkován konstantou E označovanou jako modul 

pružnosti v tahu (Youngův modul pružnosti). Tahová křivka je tedy závislost σ = f(ε).  

Deformace, kterou působíme na vzorek v oblasti platnosti Hookova zákona, vyvolává jeho 

okamžitou napěťovou odezvu. Po odlehčení vzorku dojde ke ztrátě elastické deformace a 

rozměry vzorku jsou stejné jako před namáháním. Překročení určitého napětí (za oblastí 

existence platnosti Hookova zákona) způsobí nevratnou deformaci vzorku, která je součtem 

elastického a plastického příspěvku. Po odlehčení vzorku v takovém případě dojde k vymizení 

elastické deformace, nicméně plastická deformace již zůstává, což se projevuje zvětšenými 

rozměry vzorku ve směru, v jakém působila síla (30). 

2.5.2.2 Ohybová zkouška 

Při ohybové zkoušce je testovací vzorek ve tvaru trámce umístěn na dvě podpěry předepsané 

vzdálenosti. Na těleso je uprostřed působeno silou (tříbodový ohyb) nebo je síla působící na 

těleso rozdělena na dvě stejně velké síly působící v určité vzdálenosti od podpěr (čtyřbodový 

ohyb). Při namáhání v ohybu je napětí rozloženo ve zkušebním vzorku tak, že je maximální 

v krajních vrstvách a nulové uprostřed. Maximální napětí je definováno: 

 𝜎 =
𝑀0 ∙ ℎ

𝑙
 

(4) 

Kde M0 je ohybový modul, h je tloušťka materiálu a l je moment setrvačnosti plochy průřezu 

zkušebního tělesa. Pevnost v ohybu se pro tříbodový ohyb tělesa obdélníkového průřezu spočítá 

vzorcem: 

 𝜎 =
3

2
∙
𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑙

𝑏 ∙ ℎ2
 

(5) 
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Kde F je síla působící na těleso a b je šířka tělesa. Ohybovou zkoušku lze využít také ke 

stanovení modulu pružnosti, který se vypočítá pomocí vzorce: 

 

 
𝜀 =

𝐹 ∙ 𝑙3

4 ∙ 𝑦 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3
 

(6) 

Kde y je průhyb (30). 

2.5.3 Konfokální mikroskopie 

Konfokální mikroskopie je druhem světelné mikroskopie, která je využívána při studování 3D 

objektů. Pozorování při optické mikroskopii je zkresleno paprsky vycházejícími z hmoty nad a 

pod rovinou zaostření a tomuto nepříznivému efektu zabraňuje využití konfokální mikroskopie. 

Konfokální laserová rastrovací mikroskopie je optická kombinovaná zobrazovací technika, při 

které se k zobrazení povrchu objektu využívá optické soustavy čoček a bodového rastru 

laserového monochromatického paprsku. Laser rastruje nejčastěji v ose x-y. Právě díky 

bodovému rastrování a konfokálnímu principu je dosaženo 3D zobrazení povrchu. Schéma 

konfokální mikroskopie je znázorněno na Obrázek 6 (31). 

 

Obrázek 6 Princip konfokální mikroskopie (31) 

1. Fotonásobič (detektor) 

2. Konfokální štěrbina 

3. Dělič paprsků 

4. Laserový zdroj 

5. Objektiv 

6. Rovina zaostření 



23 

 

3 Experimentální část 

3.1 Použité materiály 

Pro práci byly použity materiály PHB, PLA, TCP a dva typy změkčovadel Citroflex®B-6 (CB6) 

a Syncroflex3114 (S3114). Byl použit PHB Enmat™ zakoupený od firmy TiaAn Biopolymer. 

PLA typu Ingeo™ Biopolymer 4060D byla zakoupena od firmy NatureWorks LLC. Použitá 

PLA je směs L a D – izomerů, je tedy amorfní. Charakteristické vlastnosti včetně číselných a 

hmotnostních středů molekulových hmotností, Mn a teploty skelných přechodů obou materiálů 

jsou znázorněny v Tabulka 3. 

Byla použita dvě změkčovadla Syncroflex3114 (dále jen S3114) byl poskytnut firmou Croda a 

Citroflex®B-6 (dále jen CB6) firmou Vertellus. 

Tabulka 3 Charakteristické vlastnosti materiálů 

 Mn [kg/mol] Tg [°C] Tm [°C] 

PHB 160000 0 170 

PLA 180000 55–60 – 

 

3.2 Připravované vzorky 

V rámci experimentu bylo připraveno celkem 12 vzorků. Jedna sada připravených vzorků 

obsahovala pouze změkčovadlo CB6 a druhá pouze S3114. Každý vzorek se skládá z PHB, 

PLA a změkčovadla. Tyto 3 složky tvoří 100 % z toho je 12 % změkčovadla a zbylých 88 % je 

v poměru rozděleno na 70 % PHB a 30 % PLA. K tomuto množství je přidáván TCP. Přidáním 

TCP se změní celkový obsah, a proto byla přepočítána i procenta TCP. Vzorky i 

s procentuálním zastoupením jednotlivých materiálů jsou uvedeny v Tabulka 4. 

Tabulka 4 Připravované vzorky 

 PHB (%) PLA (%) CB6/S3114 (%) TCP (%) 

PHB/PLA-B6 0,62 0,26 0,12 0,00 

PHB/PLA-B6-TCP5 0,59 0,25 0,11 0,05 

PHB/PLA-B6-TCP10 0,56 0,24 0,11 0,09 

PHB/PLA-B6-TCP15 0,54 0,23 0,10 0,13 

PHB-B6-TCP10 0,80 0,00 0,11 0,09 

PLA-B6-TCP10 0,00 0,80 0,11 0,09 

PHB/PLA-SX 0,62 0,26 0,12 0,00 

PHB/PLA-SX-TCP5 0,59 0,25 0,11 0,05 

PHB/PLA-SX-TCP10 0,56 0,24 0,11 0,09 

PHB/PLA-SX-TCP15 0,54 0,23 0,10 0,13 

PHB-SX-TCP10 0,80 0,00 0,11 0,09 

PLA-SX-TCP10 0,00 0,80 0,11 0,09 
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3.2.1 Charakterizace částic TCP 

Částice TCP byly charakterizovány metodou laserové difrakce. Jedná se o techniku, při které 

jsou částice měřeny hromadně. Principem je kontinuální průtok částic měřící celou, kterou 

prochází monochromatické záření, většinou laserové paprsky. Rozptyl světla způsobený 

přítomnými částicemi je snímán detektorem (32). Informace o velikosti částic je obsažena 

v difrakčním obraze. Odtud je informace pomocí Fourierovy transformace převedena na 

distribuční křivku (33). Princip laserové difrakce je znázorněn na Obrázek 7. 

Vzorek procházející laserovým paprskem rozptyluje světlo v řadě úhlů. Velké částice generují 

vysokou intenzitu signálu v relativně úzkém rozptylu úhlů, zatímco menší částice produkují 

nižší intenzitu signálu, ale v mnohem větším rozptylu úhlů (33). 

 

Obrázek 7 Princip metody laserové difrakce (32) 

1. Detektor 

2. Rozptýlený paprsek 

3. Kolimovaný paprsek 

4. Fourierova čočka 

5. Rozptýlený paprsek nezachycený čočkou 

6. Proud částic 

7. Zdroj laserového světla 

8. Jednotka zpracování paprsků 

9. Pracovní vzdálenost čočky 

10. Vícesložkový detektor 

11. Ohnisková vzdálenost čočky 

3.3 Příprava vzorků 

Bylo naváženo potřebné množství materiálů a směs byla kompaundována do formy granulí 

pomocí dvoušnekového extrudéru značky LabTech (Obrázek 8). Průměr šneků je 16 mm a 

poměr L/D (délka k šířce) je 40. Nastavení teplot extrudéru od násypky po trysku je znázorněno 

v Tabulka 5. Otáčky extrudéru byly nastaveny na 125 rpm. Pro vzorky, které obsahovaly pouze 

PLA byly otáčky nastaveny na 100 rpm. 
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Obrázek 8 Laboratorní dvoušnekový extruder LabTech 

Tabulka 5 Nastavení teplot extrudéru 

Zóny Tryska 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Teplota [°C] 150 160 160 170 175 180 180 180 180 80 

 

3.4 Diferenciální kompenzační kalorimetrie (DSC) 

Charakterizace termických vlastností vzorku byla provedena s využitím stroje DSC 2500 od 

firmy TA® instruments. Pomocí DSC byly sledovány teplotní a krystalizační vlastnosti všech 

vzorků. Měřené vlastnosti jsou teplota tání, teplota skelného přechodu a krystalinita, která byla 

vypočítána pomocí rovnice. 

 𝑤𝑐 =
∆𝐻𝑚
∆𝐻𝑚

0 ∙ 100 
(7) 

Kde wc je krystalický podíl polymeru (%), ΔHm je experimentálně stanovená entalpie tání (J/g) 

a ΔHºm je entalpie tání 100% krystalického polymeru (J/g) (34). Entalpie tání pro PHB je 

146 J/g (35). 
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K měření byla použita hliníková, hermeticky uzavřená pánvička, do které bylo vložena granule 

o hmotnosti 10–15 mg. Zvolený teplotní program byl následovný: 

1) Zvýšení teploty v kroku 10 °C/min na 10 °C 

2) Izotermická výdrž po dobu 1 minuty 

3) Zvýšení teploty v kroku 10 °C/min na 195 °C 

4) Izotermická výdrž po dobu 1 minuty 

5) Snížení teploty v kroku 10 °C/min na 10 °C 

6) Izotermická výdrž po dobu 1 minuty 

7) Zvýšení teploty v kroku 10 °C/min na 195 °C 

8) Izotermická výdrž po dobu 1 minuty 

9) Snížení teploty v kroku 10 °C/min na 30 °C 

3.5 Termogravimetrická analýza (TGA) 

Cílem termogravimetrické analýzy bylo zjistit reálný obsah TCP ve všech vzorcích. K měření 

byl použit stroj TGA Q500 od firmy TA® instruments. K měření byly vybrány granule vzorku 

o hmotnosti 10–15 mg, které byly umístěny na platinovou pánvičku. Měření vzorků probíhalo 

ve stejném teplotním režimu. Použitý teplotní program byl následovný: 

1) Temperace vzorku na 40 °C po dobu 1 minuty. 

2) Ohřev rychlostí 10 °C za minutu do 600 °C 

3) Změna atmosféry z dusíkové na vzduch. 

3.6 Výroba 3D struny (filamentu) 

Granule materiálu byly převedeny do extrudéru, ze kterého vycházela struna. Struna byla 

vedena vanou s vodou temperovanou na 60 °C následně byl optickým snímačem kontrolován 

její průměr, který se musí nacházet v rozmezí 1,75–1,8 mm, aby mohla být struna využita 

pro 3D tisk. Extrudér je od firmy HAAKE Rheomex OS (Haake Technik GmbH). Nastavení 

teplot extrudéru od násypky po trysku je znázorněno v Tabulka 6. Otáčky extrudéru byly 

nastaveny na 25 rpm. Průměr šneku je 19 mm. Poměr L/D je 30. Výrobní linku je možné vidět 

na Obrázek 9. 
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Obrázek 9 Výrobní linka filamentu 

Tabulka 6 Nastavení teplot extrudéru 

Zóny Tryska 3 2 1 

Teplota [°C] 150 170 175 185 

3.7 3D tiskárna 

Pro všechny experimenty byla využita FDM tiskárna Original Prusa i3 MK3, která je zobrazena 

na Obrázek 10. Základní tiskové parametry použité tiskárny jsou uvedeny v Tabulka 7. 

Tabulka 7 Základní tiskové parametry 

Průměr filamentu 1,75 mm 

Průměr trysky 0,4 mm 

Výška vrstvy 0,2 mm 

Šířka tisknuté vrstvy 0,45 mm 

Rychlost tisku perimetrů 45 mm/s 

Rychlost tisku výplně 200 mm/s 

Teplota vyhřívané podložky 20 °C 

Výkon chladícího větráku 100 % 
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Obrázek 10 FDM tiskárna Prusa i3 MK3 (36) 

3.8 Testy tisknutelnosti materiálu 

3.8.1 Teplotní věž 

Prvním testem tisknutelnosti materiálu je teplotní věž, která je složena z pater a každé patro se 

tiskne o 5 °C nižší teplotou. Tiskne se v rozmezí 220–180 °C a kontroluje se způsob vytištění 

prvků věže (kulaté otvory a sloupky) popř. barva materiálu. Teplotní věže se tisknou z toho 

důvodu, aby se vyhodnotila ideální teplota pro tisk.  

Teplotní věž je možné vidět na Obrázek 11. Je možné pozorovat, že materiál nemá ve všech 

místech stejnou barvu. Na místech, která jsou příliš tmavá to značí, že byl materiál tisknut příliš 

vysokou teplotou. Dále můžeme pozorovat, zda se v kulatém otvoru vyskytují vlákna materiálu. 

K tomuto dochází, pokud má tavenina tak velkou soudržnost, že jej tryska nedokáže oddělit. 

Tento jev se nazývá stringing. 
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Obrázek 11 Teplotní věž 

3.8.2 Plnící studie 

Dalším testem tisknutelnosti je plnící studie, kterou se kontroluje vnitřní stavba materiálu. 

V této studii je stěžejní tloušťka filamentu. Pokud je tloušťka struny za hranicí horního 

tolerančního pole, výtisk nebude mít ideální mechanické vlastnosti, protože tiskárna bude 

dávkovat větší množství materiálu a povrch vzorku bude zvrásněný. Také je možné, že se 

vzorek nevytiskne vůbec z důvodu ucpání trysky přílišným množstvím materiálu. Pokud je 

struna naopak příliš tenká, bude ve výtisku materiálu málo a vzniknou v něm díry. Průtok 

materiálů se na tiskárně mění funkcí flow. Od každého materiálu byly vytištěny 3 vzorky, které 

byly zmrazeny, aby následně mohlo dojít ke křehkému lomu. Po rozlomení vzorku byla lomová 

plocha pozorována optickým mikroskopem Olympus SZ51 a vyhodnocena. Na Obrázek 12 jsou 

znázorněny tři možné výsledky. Na A pozorujeme ideálně naplněný materiál. Vrstvy jsou dobře 

slinuté. Na B vidíme přeplněný materiál. Vrstvy jsou opět dobře slinuté, ale na povrchu je 

materiál zvrásněný a tvar neodpovídá modelu. Na C je málo naplněný materiál. Pozorujeme 

zde díry. Vyhodnocuje se ideální průtok materiálu při tisku. 

 

Obrázek 12 Vzorky pod optickým mikroskopem při plnící studii 
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3.9 Mechanické testy 

3.9.1 Příprava vzorků pro tahovou zkoušku 

Vzorky byly na 3D tiskárně vytištěny do tvaru normovaných zkušebních těles 5A tvaru 

dogbonu. Od každého vzorku bylo vytištěno 6 testovacích těles. Podmínky tisku testovacích 

těles jsou uvedeny v Tabulka 8. Testovací tělesa byla navržena tak, aby při tahové zkoušce 

nedocházelo k delaminaci vrstev, čehož bylo dosaženo střídáním směru tisku vrstev 

(perimetrů), které je možno pozorovat na Obrázek 13. 

 

Obrázek 13 Orientace perimetrů při tisku testovacích těles 

Tabulka 8 Podmínky tisku zkušebních těles pro mechanické testy 

Podmínky tisku 

 
Teplota první vrstvy [°C] Teplota dalších vrstev [°C] Flow [%] 

PHB/PLA-B6 195 190 100 

PHB/PLA-B6-TCP5 195 190 100 

PHB/PLA-B6-TCP10 195 190 85 

PHB/PLA-B6-TCP15 195 195 90 

PHB-B6-TCP10 195 195 90 

PLA-B6-TCP10 210 205 95 

PHB/PLA-SX 195 195 100 

PHB/PLA-SX-TCP5 195 195 105 

PHB/PLA-SX-TCP10 195 195 100 

PHB/PLA-SX-TCP15 195 195 100 

PHB-SX-TCP10 195 195 97 

PLA-SX-TCP10 210 205 95 
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3.9.2 Tahová zkouška 

Pro všechny vzorky byla provedena tahová zkouška s využitím univerzálního zkušebního 

zařízení ZWICK Z 010 firmy Zwick – Roell se siloměrnou hlavou 1 kN a pneumatickými 

čelistmi 2,5 kN. Zkouška byla provedena podle normy ISO 527. Modul pružnosti byl stanoven 

z oblasti deformace 0,05–0,25 % s rychlostí deformace 5 mm/min, extenzometr nebyl použit. 

Po stanovení modulu byla rychlost zvýšena na 50 mm/min. 

3.9.3 Příprava vzorků pro ohybovou zkoušku 

Vzorky byly na 3D tiskárně vytištěny do tvaru normovaných zkušebních těles ve tvaru trámců 

o rozměrech 80×10×4°mm. Podmínky tisku jsou znázorněny v Tabulka 8. 

3.9.4 Ohybová zkouška 

Pro vzorky PHB/PLA-B6, PHB/PLA-B6-TCP15, PHB/PLA-SX, PHB/PLA-SX-TCP15 byla 

provedena ohybová zkouška s využitím Univerzálního zkušebního zařízení ZWICK Z 010 

firmy Zwick – Roell se siloměrnou hlavou 1 kN. Průměr podpůrných a zatěžovacího trnu byl 

5°mm, vzdálenost podpěr 64°mm. Tříbodový ohyb byl proveden podle normy ISO 178 

metoda A. Modul pružnosti v ohybu byl stanoven z oblasti deformace 0,05–0,25 %. Rychlost 

posuvu byla nastavena na 2 mm/min. Také byla nastavena limitní deformace 5 %. Při dosažení 

této hodnoty byl experiment ukončen. 

3.10 Konfokální mikroskopie 3D tištěných těles 

Vzorky PHB/PLA-SX a PHB/PLA-SX-TCP15 byly podrobeny konfokální mikroskopii 

s využitím stroje Olympus Lext OLS 3000, jehož technické parametry se nacházejí v Tabulka 

9. V naší studii byly z vybraných materiálů na 3D tiskárně vytištěny krychle o délce strany 1 cm 

a pozorovány pod mikroskopem. Pozorována a měřena byla drsnost vytištěných těles, 

vyjádřená jako Ra – střední aritmetická odchylka profilu. 

 
Tabulka 9 Technické parametry mikroskopu LEXT OLS 3000, Olympus 

Světelný zdroj Polovodičový laser 

Osvětlovací zdroj Halogenová lampa (s dichroickým zrcadlem) 

Objektiv 5×, 10×, 20×, s dlouhou pracovní vzdáleností 50×, 100× 

Optický zoom 1×–6× 

Celkové zvětšení 120×–14400× 

Rastrovaná oblast X-Y 2560×2560 μm–21×21 μm 

Rozlišení 0,12 μm 

Rozsah pohybu v ose Z 10 mm 

Rozlišení v ose Z 0,01 μm 

Maximální výška vzorku 100 mm 

Plocha stolku 100×100 mm 

Nosnost stolku 10 kg 
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3.11 Elektronová mikroskopie 

Elektronová mikroskopie je obdobou optické mikroskopie, ve které jsou fotony nahrazeny 

elektrony. Elektronový mikroskop má mnohem vyšší rozlišovací schopnosti a dosahuje většího 

zvětšení. Pro vzorky PHB/PLA-SX, PHB/PLA-SX-TCP5, PHB/PLA-SX-TCP10 a PHB/PLA-

SX-TCP15 byla provedena elektronová mikroskopie s využitím přístroje Zeiss EVO LS 10. 

Cílem bylo zjistit dispergaci TCP částic v materiálu. Část filamentu vybraného vzorku byla 

zmražena. Následně byl proveden křehký lom a místo lomu bylo pokryto vrstvou zlata a platiny 

pro zvýšení elektrické vodivosti. Elektronovým mikroskopem byla pozorována lomová plocha. 

3.12 In vitro testy 

Testování uvedené v této kapitole provedlo pracoviště Ústavu experimentální medicíny AVČR. 

Vzhledem k zaměření práce byly tyto výsledky zahrnuty pro úplnost. 

3.12.1 Testy cytotoxicity výluhů 

Testy cytotoxicity byly provedeny na výluzích materiálů PHB/PLA-B6, PHB/PLA-B6-TCP15, 

PHB/PLA-SX, PHB/PLA-SX-TCP15s využitím 3T3 myších fibroblastů. 

3.12.1.1 Test metabolické aktivity na výluzích (MTS test) 

Testy metabolické aktivity se řadí mezi kolorimetrické testování. Při kolorimetrických testech 

se využívají činidla, která podléhají měřitelné změně barvy v přítomnosti analytu. Měření je 

založeno na principu, že MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-

(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) substrát reaguje s PMS (phenazine methosulfate) za vzniku 

formazanu. PMS je enzym, který je přítomný pouze u metabolicky aktivních (živých) buněk. 

U vzniklého formazanu se spektrofotometricky měří absorbance při vlnových délkách 490 nm 

a 690 nm. Vyšší hodnota absorbance značí více formazanu, tedy více PMS a aktivnější buňky. 

Vzorky byly louhovány v médiu DMEM poskytnutém firmou Sigma Aldrich při 37 °C po dobu 

48 hodin. Médium obsahovalo 10 % FBS (fetálního bovinního séra), a 1 % antibiotika 

(Penicilin/Streptomycin). Pro test byly využity fibroblasty, které byly nasazeny do 96 jamkové 

destičky v koncentraci 2 tisíce buněk na jamku ve 250 µl výluhu. Výluhy byly kultivovány po 

dobu 24 a 72 hodin při 37 °C, 10 % CO2 a zvýšené vlhkosti. Po 24 a 72 hodinách buněčné 

kultivace ve výluzích byly buňky sledovány pomocí světelné mikroskopie na mikroskopu 

Olympus IX51 a foceny kamerou Olympus DP80. Po 24 a 72 hodinách kultivace ve výluhu 

byla měřena metabolická aktivita. Z jamek byly odsáty výluhy a bylo přidáno 100 µl čerstvého 

kultivačního média a 20 µl MTS. Vzorky byly s roztokem MTS kultivovány při 37 °C po dobu 

2 hodin. Následně byla měřena absorbance výluhu při 490 nm a při referenční vlnové délce 

690 nm pomocí readeru Synergy HT, BioTek. Od hodnot byla odečtena absorbance samotného 

média. 

3.12.2 Testy proliferace a viability na nosičích 

Testy proliferace a diferenciace byly provedeny na nosičích z materiálů PHB/PLA-B6, 

PHB/PLA-B6-TCP15, PHB/PLA-SX, PHB/PLA-SX-TCP15 s využitím mezenchymálních 

kmenových buněk (hMSC) zakoupených od Sciencell. 
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3.12.2.1 Příprava vzorků 

Granule vzorků byly vloženy do lisu vyhřívaného na 180 °C za účelem vytvoření placiček. 

Z těchto placiček byla následně raznicí vyražena testovací tělesa ve tvaru kolečka o průměru 

6 mm. 

3.12.2.2 MTS test na nosičích 

Ke kultivaci bylo použito diferenciační osteogenní médium α-MEM, obohacené o 10 % FBS, 

1 % Penicilinu/Streptomycinu, 100 nM dexamethasonu, 10 mM β-glycerolfosfátu, 50 µg/ml 

askorbát-2-fosfátu. Buňky byly na nosiče nasazeny v koncentraci 100 tisíc buněk ve 125 µl/48 

jamek nebo 15 tisíc ve 41 µl/96 jamek. Buňky byly ponechány adhezi 2 hodiny, poté bylo 

médium doplněno do objemu 750, resp. 250 µl. 

Polovina objemu média byla měněna každých 7 dní. Testování metabolické aktivity probíhalo 

1., 7., 14., 21. a 28. den. V příslušný den byly buněčné nosiče přesunuty do nových jamek a 

bylo k nim přidáno 100 μl růstového média (bez osteogenních suplementů) a 20 μl MTS 

substrátu. Poté probíhala dvě hodiny inkubace buněk s MTS substrátem v inkubátoru. Během 

této doby byl substrát metabolizován pomocí mitochondriálních enzymů na rozpustný 

formazan, který má absorbanci při vlnové délce 490 nm. Vzniklý formazan byl 

spektrofotometricky měřen u 100 μl odběrů pomocí readeru Synergy HT, BioTek. Měření se 

provádělo při vlnových délkách 490 nm a 690 nm. Měření při 690 nm je referenční hodnota 

odečítaná od hodnot absorbance. Dále byla od hodnot odečítána absorbance MTS substrátu 

s buněčným nosičem bez buněk. 

3.12.2.3 DNA kvantifikace na nosičích 

Buněčná proliferace byla zjišťována pomocí testu DNA kvantifikace, která probíhala 1., 7., 14., 

21. a 28. den. Po provedeném MTS testu byly nosiče vloženy do 200 μl lyzačního pufru, který 

se skládal z 10 mM tris(hydroxymethyl)aminometanu (Tris), 1mM EDTA, 0,0004 % Triton-X-

100 a destilované vody. Takto připravené vzorky byly ve třech cyklech zmrazeny a rozmrazeny 

při pokojové teplotě. Při každém rozmrazení byly vzorky důkladně vortexovány. Do destičky 

s devadesáti šesti jamkami bylo naneseno 200 μl pracovního roztoku Quant-iT™ dsDNA Assay 

Kit, který po vazbě na dvouřetězcovou DNA emituje fluorescenční signál. Z jednotlivých 

vzorků pak bylo k reagentu přidáváno 10 μl buněčného lyzátu. Fluorescence reagentu byla 

měřena pomocí fluorescenčního readeru Synergy HT při hodnotách excitace 485 nm a emise 

528 nm. Výsledné koncentrace byly spočítány pomocí kalibrační křivky standardů DNA 

bakteriofágu lambda. 
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3.12.2.4 Vizualizace buněk pomocí konfokální mikroskopie 

Fluorescenční barvení a konfokální mikroskopie byly využity k zobrazení buněčné adheze na 

nosič a další proliferace, a to 1., 7., 14., 21. a 28. den. K obarvení nitrobuněčných membrán byl 

použit DiOC6(3) (3,3’-diethylhexacarbocyanine iodide; Invitrogen, Molecular Probes), buněčná 

jádra byla obarvena propidium jodidem, který byl poskytnut firmou Sigma Aldrich. Propidium 

jodid se váže na DNA. Vzorky byly fixovány mraženým metanolem (−20 °C) po dobu 10 minut 

a následně opláchnuty PBS. Dále byly vzorky inkubovány s fluorescenční sondou DiOC6(3) 

(1 μg/mL v PBS) 45 minut při pokojové teplotě. 

Vzorky byly opláchnuty PBS a inkubovány s propidium jodidem (5 μg/mL v PBS). Následně 

byly vzorky třikrát opláchnuty PBS a zobrazeny konfokálním mikroskopem ZEISS LSM 5 

DUO při vlnových délkách λex=488 a λem=520 a 580 nm pro DiOC6(3) a λex=560 nm a 

λem=580 nm pro propidium jodid. 

3.12.2.5 Měření aktivity alkalické fosfatázy 

1., 7., 14. a 21. den byl prováděn test enzymatické aktivity alkalické fosfatázy (ALP), která je 

časným markerem osteogenní diferenciace. Nosiče byly opláchnuty ve fosfátovém pufru (PBS, 

pH 7,4). Následně k nim bylo přidáno 100 μl ALP substrátu (p-Nitrophenyl Phosphate Liquid 

Substrate Systém) zakoupeného od firmy Sigma Aldrich. Vzorky byly ponechány inkubaci 

30 minut při pokojové teplotě, ve tmě. Během inkubace ALP katalyzuje hydrolýzu bezbarvého 

ρ-nitrofenylfosfátu (pNPP) na ρ-nitrofenol, který má absorbanci při vlnové délce 405 nm. Po 

30 minutách byla reakce zastavena přidáním 50 μl 2M roztoku NaOH. Vzniklý ρ-nitrofenol byl 

detekován na readeru Synergy HT při vlnové délce 405 nm. Od jednotlivých hodnot byla 

odečtena absorbance ALP substrátu s buněčným nosičem bez buněk. 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1 Charakterizace TCP částic 

Velikost částic TCP byla stanovena pomocí Sympatec HELOS analyzátoru velikosti částic. 

Průměrná velikost částic byla stanovena na 10,76 µm. Dále byla elektronovým mikroskopem 

pozorována struktura samotného TCP. Fotografie (Obrázek 14 pro zvětšení 5000× a Obrázek 

15 pro zvětšení 15000×) samotného TCP tuto velikost potvrzují. 

 

Obrázek 14 Částice TCP při zvětšení 5000× 

 

Obrázek 15 Částice TCP při zvětšení 15000× 
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4.2 Termické vlastnosti kompozitů 

4.2.1 Tepelná stabilita a obsah plniva 

Pro všechny vzorky byla provedena termogravimetrická analýza podle teplotního cyklu 

uvedeného výše v experimentální části. Byl sledován tepelný rozklad materiálu a následně bylo 

stanoveno procentuální zastoupení jednotlivých složek, které je znázorněno v Tabulka 10. 

Tabulka 10 Teoretické složení jednotlivých vzorků 

Vzorek Teoretické složení Složení z TGA 

 PHB 

(%) 

PLA 

(%) 

CB6/ 

S3114 

(%) 

TCP 

(%) 

První 

rozkladný 

stupeň (%) 

Druhý 

rozkladný 

stupeň (%) 

TCP 

(%) 

PHB/PLA-B6 62 26 12 0 70,5 29,3 0 

PHB/PLA-B6-TCP5 59 25 11 5 65,6 30,1 4,4 

PHB/PLA-B6-TCP10 56 24 11 9 63,8 27,5 8,7 

PHB/PLA-B6-TCP15 54 23 10 13 61,6 26,5 11,9 

PHB-B6-TCP10 80 0 11 9 91,0 0 9,0 

PLA-B6-TCP10 0 80 11 9 0 92,0 8,0 

PHB/PLA-S3114 62 26 12 0 68,3 31,9 0 

PHB/PLA-S3114-

TCP5 
59 25 11 5 62,6 32,4 5,1 

PHB/PLA-S3114-

TCP10 
56 24 11 9 56,6 34,5 8,9 

PHB/PLA-S3114-

TCP15 
54 23 10 13 54,5 32,6 12,9 

PHB-S3114-TCP10 80 0 11 9 90,7 0 9,3 

PLA-S3114-TCP10 0 80 11 9 0 92,4 7,6 

 

Všechny vzorky vykazovaly dva rozkladné stupně. Rozklad obou změkčovadel probíhal při 

stejných teplotách jako rozklad polymerů, proto není možné přesně stanovit procentuální 

zastoupení polymeru a změkčovadla samostatně. První rozkladný stupeň představuje směs 

polymer PHB a změkčovadlo. Druhý rozkladný stupeň odpovídá polymeru PLA a 

změkčovadlu. Konečným nespalitelným zůstatkem je TCP. 

Odchylka množství TCP po měření od teoretického množství se pohybovala v rozmezí 0–

1,4 %. Nejvyšší odchylka byla zaznamenána u vzorku PLA-S3114-TCP10 a odpovídá chybě 

15,6 %. Měření probíhalo na jedné granuli materiálu. Je tedy pravděpodobné, že složení všech 

granulí nebylo homogenní a z toho důvodu není ani procentuální zastoupení TCP přesné. 

Měření probíhalo po první extruzi do formy granulí. Následně byl materiál znovu extrudován 

do formy filamentu a složení bylo znovu homogenizováno. Další homogenizací je i samotný 

3D tisk. 
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Teplota degradace byla vyhodnocena z lokálního maxima derivace hmotnostního úbytku podle 

teplot. Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 11. Teplota degradace čistého PHB je 286 °C a čisté 

PLA je 343 °C. Z naměřených hodnot vyplývá, že množství TCP nemá vliv na teplotu 

degradace.  

Tabulka 11 Teploty degradace 

Vzorek Teploty degradace 

 První rozkladný 

stupeň (°C) 

Druhý rozkladný 

stupeň (°C) 

PHB/PLA-B6 281 337 

PHB/PLA-B6-TCP5 284 350 

PHB/PLA-B6-TCP10 282 348 

PHB/PLA-B6-TCP15 283 348 

PHB-B6-TCP10 282 - 

PLA-B6-TCP10 - 352 

PHB/PLA-S3114 282 347 

PHB/PLA-S3114-TCP5 282 349 

PHB/PLA-S3114-TCP10 283,4 350,2 

PHB/PLA-S3114-TCP15 284,4 348,7 

PHB-S3114-TCP10 283,7 - 

PLA-S3114-TCP10 - 349,6 

4.2.2 Teplota tání a teplota skelného přechodu 

Následně byla provedena DSC analýza směsí. Z naměřených hodnot byly stanoveny teplota 

skelného přechodu pro PLA z prvního cyklu, teplota krystalizace také z prvního cyklu, teplota 

tání z druhého cyklu a krystalinita z druhého cyklu. Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 12. 

Tabulka 12 Naměřené hodnoty z DSC 

 Teplota skelného 

přechodu PLA 

(°C) 

Teplota 

krystalizace 

(°C) 

Teplota tání 

(°C) 

Krystalinita 

(%) 

PHB/PLA-B6 43 76 169 64 

PHB/PLA-B6-TCP5 43 88 164 58 

PHB/PLA-B6-TCP10 42 88 165 67 

PHB/PLA-B6-TCP15 42 86 163 60 

PHB-B6-TCP10 - 89 165 62 

PLA-B6-TCP10 43 - - - 

PHB/PLA-S3114 41 70 172 64 

PHB/PLA-S3114-TCP5 42 88 169 68 

PHB/PLA-S3114-TCP10 41 86 168 70 

PHB/PLA-S3114-TCP15 42 87 170 62 

PHB-S3114-TCP10 - 86 171 53 

PLA-S3114-TCP10 42 - - - 
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Změkčovadlo je v polymerních materiálech využíváno z toho důvodu, aby zajistilo volný 

objem, ve kterém se mohou makromolekuly lépe pohybovat. Změkčovadlo snižuje teplotu 

skelného přechodu, teplotu krystalizace a teplotu tání. Plnivo naopak prostor zabírá a pohyb 

molekul znesnadňuje. Teplota skelného přechodu PLA ve směsích se pohybuje v rozmezí 41–

43 °C, což je téměř o 20 °C méně, než u PLA bez změkčovadla. Teplota krystalizace PHB je 

značně ovlivněna přidaným TCP. Nezávisí zde na množství, ale je podmínkou jeho přítomnost. 

Při nulovém množství TCP je teplota krystalizace pro vzorek se změkčovadlem CB6 76 °C. Pro 

vzorek se změkčovadlem S3114 je teplota 70 °C. Přítomnost TCP působí jako nukleant při 

chlazení a signifikantně zvyšují teplotu krystalizace, a to až na teplotu 89 °C pro vzorek PHB-

B6-TCP10. 

Teplota tání PHB se pohybovala v rozmezí 163–172 °C. Nejnižší teplotu tání vykazoval vzorek 

PHB/PLA-B6-TCP15 a nejvyšší PHB/PLA-S3114. Vzorky se změkčovadlem S3114 vykazují 

vyšší teploty tání než vzorky se změkčovadlem CB6, což opět dokazuje lepší změkčovací efekt 

CB6. 

Krystalinita je též ovlivněna zvyšujícím se množstvím TCP především u vzorků obsahujících 

změkčovadlo S3114. Se zvyšujícím se množstvím TCP se zvyšuje i krystalinita. Nejnižší 

hodnota byla naměřena u vzorku PHB-S3114-TCP10 53 %. Nejvyšší u vzorku PHB/PLA-

S3114-TCP10 70 %. 

4.3 3D tisk 

4.3.1 Stanovení teploty tisku 

Pro analýzu teploty tisku bylo využito těleso s názvem teplotní věž. U všech vzorků bylo 

provedeno testování v teplotním rozmezí 220–180 °C. Výsledky tiskové studie jsou znázorněny 

v Tabulka 13. 

Tabulka 13 Optimalizované testy tisknutelnosti 

Vzorek 
Optimální teplota 

(°C) 

 
Vzorek 

Optimální teplota 

(°C) 

PHB/PLA-B6 190–185  PHB/PLA-S3114 195–190 

PHB/PLA-B6-TCP5 190–185  PHB/PLA-S3114-TCP5 195–190 

PHB/PLA-B6-TCP10 200–190  PHB/PLA-S3114-TCP10 200–190 

PHB/PLA-B6-TCP15 195–190  PHB/PLA-S3114-TCP15 195–190 

PHB-B6-TCP10 200–195  PHB-S3114-TCP10 200–190 

PLA-B6-TCP10 205  PLA-S3114-TCP10 205 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že se optimální teploty tisku nacházejí v rozmezí 205–190 °C. 

Nejčastěji zastoupené rozmezí se nachází v intervalu 195–190°C. Nejvyšší optimální teplota 

byla stanovena pro vzorky obsahující z polymerů pouze PLA. U běžně dostupných komerčních 

materiálů na bázi PLA je známo, že se podložka musí zahřát na 60 °C. Pro vzorky obsahující 

pouze polymer PLA byly optimální výsledky zajištěny právě zahřátím podložky na 60 °C. 
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4.3.2 Plnící studie 

Pro všechny vzorky byla provedena plnící studie. Při výrobě filamentu nebylo vždy možné 

zajistit jeho optimální průměr, který se nachází v rozmezí 1,7–1,8 mm. Ke korekci této chyby 

byla na tiskárně využita funkce flow. Díky této funkci je možné korigovat objem dávkované 

taveniny při tisku nastavením procentuální hodnoty. Výsledky jsou znázorněny v Tabulka 14. 

Tabulka 14 Optimální dávkování filamentu 

Vzorek Flow (%)  Vzorek Flow (%) 

PHB/PLA-B6 100  PHB/PLA-S3114 100 

PHB/PLA-B6-TCP5 100  PHB/PLA-S3114-TCP5 105 

PHB/PLA-B6-TCP10 85  PHB/PLA-S3114-TCP10 100 

PHB/PLA-B6-TCP15 90  PHB/PLA-S3114-TCP15 100 

PHB-B6-TCP10 90  PHB-S3114-TCP10 97 

PLA-B6-TCP10 95  PLA-S3114-TCP10 95 

4.4 Mechanické testy 

4.4.1 Tahová zkouška 

Cílem mechanických zkoušek je zjistit odolnost materiálu proti deformaci. Při využití v praxi 

je nutné znát mechanické vlastnosti materiálu. Pro všechny vzorky byla proto provedena tahová 

zkouška. Výsledky tahové zkoušky jsou uvedeny v Tabulka 15 a v grafu na Obrázek 16. 

Tabulka 15 Výsledky tahové zkoušky 

Vzorek 
Modul pružnosti 

v tahu (GPa) 

Pevnost 

v tahu (MPa) 

Tažnost  

(%) 

PHB/PLA-B6 2,3 ± 0,1 32,2 ± 1,3 22,6 ± 13,2 

PHB/PLA-B6-TCP5 2,3 ± 0,0 29,4 ± 0,3 18,0 ± 3,6 

PHB/PLA-B6-TCP10 2,4 ± 0,1 27,7 ± 0,6 8,3 ± 4,7 

PHB/PLA-B6-TCP15 2,6 ± 0,1 28,7 ± 0,6 3,4 ± 2,1 

PHB-B6-TCP10 2,3 ± 0,1 24,5 ± 0,4 1,9 ± 0,5 

PLA-B6-TCP10 3,3 ± 0,1 31,5 ± 4,1 41,0 ± 12,4 

PHB/PLA-S3114 2,4 ± 0,2 37,6 ± 3,4 16,9 ± 3,0 

PHB/PLA-S3114-TCP5 2,3 ± 0,1 33,8 ± 1,1 13,2 ± 2,7 

PHB/PLA-S3114-TCP10 2,3 ± 0,1 31,9 ± 0,7 9,0 ± 1,3 

PHB/PLA-S3114-TCP15 2,5 ± 0,0 32,1 ± 0,7 6,4 ± 0,8 

PHB-S3114-TCP10 2,2 ± 0,1 27,2 ± 1,2 3,5 ± 1,1 

PLA-S3114-TCP10 2,8 ± 0,2 40,4 ± 2,4 18,3 ± 6,6 

 

Modul pružnosti se u všech vzorků s výjimkou PLA-B6-TCP10 pohyboval v rozmezí 2,2–

2,8 GPa. U vzorku PLA-B6-TCP10 byl až o třetinu vyšší, konkrétně 3,3 GPa. Z hodnot 

vyplývá, že modul pružnosti s přídavkem plniva roste. Dále můžeme konstatovat, že vzorky, 

které obsahovaly jako polymerní složku pouze PLA dosahovaly nejvyšších hodnot modulu 

pružnosti. Naopak vzorky, které obsahovaly pouze polymer PHB měly modul pružnosti 

nejnižší. 
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Pevnost v tahu se s přídavkem plniva snižovala až do vzorku s 10 % TCP. Následující vzorek 

obsahující 15 % TCP a změkčovadlo CB6 vykazoval o jednotku vyšší pevnost v tahu než 

vzorek předchozí. U změkčovadla S3114 se pevnost v tahu mezi vzorky s 10 % a 15 % plniva 

téměř nezměnila. Nejvyšší pevnost v tahu byla pozorována u vzorku PLA-S3114-TCP10 a 

nejnižší u vzorku PHB-B6-TCP10. 

Tažnost se se zvyšujícím se obsahem plniva snižovala u obou použitých změkčovadel. Nejvyšší 

hodnota tažnosti byla zaznamenána u vzorku PLA-B6-TCP10 a nejnižší u vzorku PHB-B6-

TCP10. 

 

Obrázek 16 Hodnoty naměřené tahovou zkouškou 

4.4.2 Ohybová zkouška 

Pokud by měl být materiál využit jako scaffold pro kosti, je nutné zajistit, aby se mechanické 

vlastnosti co nejvíce podobaly mechanickým vlastnostem kosti. Nejvíce namáhané jsou kosti 

na ohyb, ale stanovení vlastností v ohybu pro kosti není tak jednoznačné. Kost je anizotropický 

materiál, který vykazuje při zatěžování v různých směrech různé mechanické vlastnosti. Také 

záleží na tom, v jaké části kosti je modul měřen, protože se svými vlastnostmi liší hutná a 

houbovitá kostní tkáň.  

Výsledky jsou také závislé na tom, v jakém směru je kost namáhána. Pro představu, hodnota 

modulu pružnosti hutné části stehenní kosti se rovná přibližně 18,2 MPa v podélném směru. 

V příčném směru byla naměřena hodnota 6,5 MPa. Naopak u houbovité části kosti jsou 

vlastnosti určovány její porozitou. Stejně jako u hutné kostní tkáně je pevnost houbovité kostní 

tkáně větší v tlaku než v tahu, tyto rozdíly se však snižují se snižující se zdánlivou hustotou.  
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U houbovité kostní tkáně hraje velkou roli hustota a architektura, která může významně ovlivnit 

mechanické vlastnosti. Modul lidské houbovité kosti se obvykle pohybuje mezi 10 a 3 000 MPa 

(37). 

Na ohybovou zkoušku byly vybrány 4 materiály ze dvou sad lišící se pouze v použitém 

změkčovadle, což jsou vzorky PHB/PLA-B6, PHB/PLA-B6-TCP15, PHB/PLA-S3114 a 

PHB/PLA-S3114-TCP15. Výsledky se nacházejí v Tabulka 16. 

Tabulka 16 Výsledky ohybové zkoušky 

 Modul pružnosti v ohybu (GPa) Pevnost v ohybu (MPa) 

PHB/PLA-B6 1,9 ± 0,1 42,8 ± 0,4 

PHB/PLA-B6-TCP15 2,5 ± 0,1 43,0 ± 1,6 

PHB/PLA-S3114 1,7 ± 0,1 41,3 ± 0,4 

PHB/PLA-S3114-TCP15 2,2 ± 0,0 42,8 ± 0,2 

 

Nejvyšší hodnota modulu pružnosti v ohybu byla naměřena pro vzorek PHB/PLA-B6-TCP15, 

což koreluje s výsledky z tahové zkoušky. Nejnižší hodnotu vykazoval vzorek PHB/PLA-

S3114. Oba vzorky se změkčovadlem S3114 měly nižší modul pružnosti, než vzorky se stejným 

procentuálním zastoupením TCP ale se změkčovadlem CB6. Nejvyšší hodnotu pevnosti 

v ohybu vykazoval vzorek PHB/PLA-B6-TCP15. Nejnižší hodnota byla naměřena pro vzorek 

PHB/PLA-S3114. Výsledky se v této studii příliš nelišily. Ve srovnání s modulem lidské kosti 

se naměřené výsledky nacházejí ve velmi širokém rozpětí hodnot. Hodnota modulu, které by 

se mělo dosáhnout závisí na konkrétní kosti, kterou by měl materiál nahradit.  

4.5 Elektronová mikroskopie 

Dále byla provedena elektronová mikroskopie pro filamenty vzorků PHB/PLA-S3114, 

PHB/PLA-S3114-TCP5, PHB/PLA-S3114-TCP10 a PHB/PLA-S3114-TCP15. Vzorky byly 

pozorovány se zvětšením 100×, 500×, 1000× a 5000× za účelem charakterizace chování TCP 

v materiálu. 

Na Obrázek 17 je znázorněn materiál neplněný TCP. Povrch je hladký a jsou zde vidět trhliny 

způsobené lomem. Obrázek 18 představuje materiál plněný TCP z 15 %. Pozorujeme zde opět 

lomové trhliny doplněné částicemi TCP. V některých případech dochází smísením částic TCP 

se zbylými komponenty materiálů k aglomeraci TCP částic do útvarů velkých až 20 µm. Tento 

jev vznikl při kompaundaci nedokonalou homogenizací. Je logické, že tento jev bude mít 

negativní vliv na vlastnosti materiálu. 

Na Obrázek 19 se nachází částice TCP přiblížená 5000×. Opět zde můžeme pozorovat 

aglomeraci, protože útvar dosahuje přibližné velikosti 20 µm. Na Obrázek 20 je vzorek plněný 

15 % TCP. Pozorujeme různě velké útvary vzniklé aglomerací TCP částic. 
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Obrázek 17 Vzorek PHB/PLA-S3114 při zvětšení 5000× 

 

Obrázek 18 Vzorek PHB/PLA-S3114-TCP15 při zvětšení 1000× 
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Obrázek 19 Vzorek PHB/PLA-S3114-TCP5 při zvětšení 5000× 

 

Obrázek 20 Vzorek PHB/PLA-S3114-TCP15 při zvětšení 5000× 
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4.6 Konfokální mikroskopie 

Pro optimální proliferaci buněk je nutné zajistit ideální drsnost materiálu, která by měla 

přibližně odpovídat drsnosti kosti. Optimální drsnost kosti byla z literatury stanovena na 5–

6 μm (38). Pro vzorky, PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15 byla provedena 

konfokální mikroskopie za účelem stanovení drsnosti materiálů. 

Byly pořízeny fotografie z konfokálního mikroskopu pro materiály PHB/PLA-S3114 a 

PHB/PLA-S3114-TCP15 ve formě tištěného tělesa. Na materiálu PHB/PLA-S3114 (Obrázek 

21), který není plněný TCP můžeme velmi zřetelně pozorovat perimetry tisku. PHB/PLA-

S3114-TCP15 plněný 15 % TCP (Obrázek 22) je spíše velmi drsný a perimetry nejsou tak 

zřetelné, což by mohlo vyhovovat kostním buňkám. 

V Tabulka 17 se nacházejí výsledky z měření drsnosti materiálů. Vzorek PHB/PLA-S3114 má 

nejnižší drsnost podél perimetru. U vzorku PHB/PLA-S3114-TCP15 jsou hodnoty velmi 

podobné, což značí, že výška perimetru je srovnatelná s drsností materiálu.  

Tabulka 17 Naměřená průměrná drsnost vzorků 

Ra/Vzorek PHB/PLA-S3114 PHB/PLA-S3114-TCP15 

Podél perimetru 6,8 µm 12,4 µm 

Napříč perimetry 12,8 µm 12,2 µm 

 

 

Obrázek 21 PHB/PLA-S3114 napříč perimetry při zvětšení 10× 
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Obrázek 22 PHB/PLA-S3114-TCP15 napříč perimetry při zvětšení 10× 

4.7 Měření cytotoxicity výluhů 

Pro vzorky PHB/PLA-B6, PHB/PLA-B6-TCP15, PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15 

byla měřena cytotoxicita výluhů pomocí testu metabolické aktivity. Byl pozorován tvar buněk 

pomocí světelné mikroskopie. 

4.7.1 Test metabolické aktivity na výluzích 

Na Obrázek 23 jsou znázorněny výsledky testu metabolické aktivity. Po 24 hodinách je 

metabolická aktivita vyšší u vzorků výluhů z PHB/PLA-B6, PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-B6-

TCP15 v porovnání s kontrolou. Metabolická aktivita vzorku výluhu z PHB/PLA-S3114-

TCP15 je srovnatelná s kontrolou. Po 72 hodinách od nasazení byla zaznamenána nejvyšší 

metabolická aktivita u vzorku PHB/PLA-B6. Metabolická aktivita byla významně vyšší, než 

aktivita kontroly. Druhá nejvyšší hodnota byla naměřena u vzorku PHB/PLA-B6-TCP15. 

Metabolická aktivita u vzorků se změkčovadlem Syncroflex 3114 byla srovnatelná s kontrolou. 
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Obrázek 23 Naměřená metabolická aktivita výluhů 

4.7.2 Sledování buněk pomocí světelné mikroskopie 

Světelná mikroskopie neprokázala rozdíl mezi buňkami, které byly kultivovány ve výluzích, a 

kontrolami. Buňky měly protáhlý tvar typický pro fibroblasty a byly v dobré kondici. Množství 

buněk bylo ve všech případech podobné. Po 72 hodinách tvořily buňky souvislou vrstvu. Tvar 

buněk je možné pozorovat na Obrázek 24. 
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Obrázek 24 Buňky kultivované ve výluzích pod světelným mikroskopem 
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4.8 Buněčná proliferace a viabilita 

Pro vzorky PHB/PLA-B6, PHB/PLA-B6-TCP15, PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15 

byla měřena buněčná proliferace pomocí DNA kvantifikace. Viabilita byla měřena pomocí testu 

metabolické aktivity. 

4.8.1 DNA kvantifikace 

Pro zjištění buněčné proliferace byla použita kvantifikace buněčné DNA. Test DNA 

kvantifikace se používá pro zjištění celkového množství buněk, nejen metabolicky aktivních. 

Na Obrázek 25 je grafické znázornění výsledků. První den bylo množství DNA vyšší u vzorků 

obsahující změkčovadlo syncroflex v porovnání se vzorky se změkčovadlem CB6. Buněčná 

proliferace skupiny PHB/PLA-B6 byla velmi nízká a nenaznačuje kontinuální růst. U nosiče 

PHB/PLA-B6-TCP15 byly hodnoty nízké 1. a 7. den, poté došlo k výraznému nárůstu počtu 

buněk 14. den. V dalších experimentálních dnech ovšem množství buněk na tomto nosiči opět 

kleslo. U skupiny PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15 došlo k buněčné proliferaci 

zejména během prvních 7 dnů, poté byly hodnoty spíš stabilní. Nejvíce buněčné DNA pak bylo 

v pozdní fázi experimentu sledováno zejména u skupiny PHB/PLA-S3114.  

 

Obrázek 25 Naměřené množství DNA 

4.8.2 Metabolická aktivita 

Na Obrázek 26 pozorujeme, že nejvyšší metabolická aktivita byla 1. experimentální den 

sledována u vzorků PHB/PLA-B6 a PHB/PLA-S3114-TCP15. Další průběh testu byl 

srovnatelný s kvantifikací buněčné DNA. Nejnižší hodnoty byly po celou dobu experimentu 

sledovány u skupiny PHB/PLA-B6. Hodnoty absorbance u skupiny PHB/PLA-B6-TCP15 od 

14. dne narostly, nicméně výsledky byly hodně nesourodé a byly zde vysoké směrodatné 

odchylky. Nejvyšší hodnoty metabolické aktivity byly od 7. dne sledovány u skupiny 

PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15. Metabolická aktivita byla u obou těchto skupin 

srovnatelná. 
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Obrázek 26 Naměřená metabolická aktivita 

4.8.3 Konfokální mikroskopie 

Na Obrázek 27 se nacházejí výsledky z konfokální mikroskopie, která se používá pro měření 

počtu a uspořádání buněk. 1. den po nasazení buněk na nosič bylo největší množství buněk 

sledováno na nosiči PHB/PLA-B6-TCP15, kde buňky tvořily hustou síť. Již 7. den bylo 

u skupiny PHB/PLA-B6 zaznamenáno pouze malé množství buněk kulatého tvaru, což značí 

jejich špatnou kondici. Podobné výsledky bylo možné pozorovat po zbytek experimentu. Kulaté 

buňky se na nosiči nacházely v malých ostrůvcích. U skupiny PHB/PLA-B6-TCP15 bylo vyšší 

množství buněk zaznamenáno ještě 7. den, ale v dalších dnech se množství buněk snižovalo a 

byly přítomny jen malé ostrůvky kulatých buněk. Naopak u skupiny PHB/PLA-S3114 a 

PHB/PLA-S3114-TCP15 došlo k nárůstu buněk 7. den a dále byla na nosičích sledována 

souvislá vrstva buněk.  
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Obrázek 27 Výsledky konfokální mikroskopie 

4.9 Osteogenní diferenciace buněk na nosičích 

Diferenciace lidských mezenchymálních kmenových buněk na kostní buňky byla sledována 

pomocí měření aktivity alkalické fosfatázy (ALP). 

4.9.1 Měření aktivity alkalické fosfatázy 

Měření aktivity alkalické fosfatázy (ALP) se provádí z důvodu časné indikace tvorby nové 

kostní tkáně. Měříme počet diferencovaných buněk. Vyšší absorbance, značí víc ALP tedy i 

více kostních buněk. Na Obrázek 28 se nacházejí výsledky z měření. 
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Aktivita ALP byla 1. den nízká a mezi skupinami přibližně stejná. Další dny aktivita narůstala 

u skupin PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15. Aktivita PHB/PLA-B6 se po celou dobu 

experimentu neměnila, což značí, že na tomto vzorku neprobíhala tvorba nové tkáně. U vzorku 

PHB/PLA-B6-TCP15 došlo 14 den k prudkému růstu, který však nebyl potvrzen 21 den. 

Aktivita ALP se u vzorků PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15 stále kontinuálně 

zvyšovala, což značí růst nové kostní tkáně.  

 

Obrázek 28 Naměřená aktivita ALP 
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5 Závěr 

V rámci bakalářské práce byly připraveny materiály na bázi poly(hydroxybutyrátu), kyseliny 

(polymléčné), trikalcium fosfátu a dvou typů změkčovadel. Vznikly tedy dvě stejné sady 

vzorků lišící se použitým změkčovadlem. Jedna sada obsahovala změkčovadlo Citroflex®B-6. 

Druhá sada obsahovala změkčovadlo Syncroflex3114. Připravené vzorky byly podrobeny 

termickým analýzám termogravimetrické analýze a diferenční kompenzační kalorimetrii, při 

kterých byl sledován vliv množství tricalcium fosfátu a použitého změkčovadla na termické 

vlastnosti materiálů. Dále byly vytvořeny filamenty pro 3D tisk na jednošnekovém extrudéru. 

Dispergace tricalcium fosfátu ve filamentu byla pozorována pomocí elektronového 

mikroskopu. Také byly charakterizovány samotné částice tricalcium fosfátu analyzátorem 

částic. Dále byly sérií experimentů testovány tiskové vlastnosti materiálů na 3D tiskárně 

metodou depozicí taveniny. Vytištěná tělesa byla následně podrobena testování mechanických 

vlastností na tahové a ohybové zkoušce. Pro zjištění drsnosti tištěných materiálů byla využita 

konfokální mikroskopie. U vybraných vzorků byla zjištěna jejich cytotoxicita a 

biokompatibilita sérií experimentů in vitro. 

V první fázi experimentu byly pomocí dvoušnekového extrudéru připraveny materiály do 

formy granulátu, který byl následně podroben termogravimetrické analýze. Výsledkem bylo 

zjištění procentuálního zastoupení tricalcium fosfátu ve vzorku. Odchylka množství tricalcium 

fosfátu se po měření pohybovala v rozmezí 0–1,4 %. Dále byla měřena teplota degradace 

vzorků. Z naměřených hodnot vyplývá, že zvyšující se množství tricalcium fosfátu nemá vliv 

na teplotu degradace. Druhou provedenou termickou analýzou byla diferenční kompenzační 

kalorimetrie. Z naměřených hodnot byly stanoveny teplota skelného přechodu pro kyselinu 

(polymléčnou), teplota krystalizace poly(hydroxybutyrátu), teplota tání poly(hydroxybutyrátu), 

a krystalinita poly(hydroxybutyrátu). Naměřená teplota skelného přechodu kyseliny 

(polymléčné) se pohybovala v rozmezí 41–43 °C. Teplota tání poly(hydroxybutyrátu) se 

pohybovala v rozmezí 163–172 °C. Zvyšující se množství TCP snižuje teplotu tání u vzorků 

s oběma změkčovadly. Podrobením vzorků termickým analýzám bylo zjištěno, že lepší 

změkčovací efekt má změkčovadlo Citroflex®B-6, což je dokázáno nižší teplotou tání vzorků 

s tímto změkčovadlem. 

Z připraveného granulátu byl vytvořen filament pro 3D tisk o průměru 1,75–1,8 mm pomocí 

jednošnekového extrudéru. Následně byly testovány tiskové vlastnosti materiálů. První 

sledovanou vlastností byla ideální teplota tisku, a to pomocí tělesa teplotní věž. Ideální teplota 

tisku pro všechny materiály se nacházela v intervalu 190–205 °C. Dalším testem tisknutelnosti 

byla plnící studie. Funkce flow byla pro všechny materiály nastavena v rozmezí 85–105 %. Za 

těchto optimalizovaných tiskových podmínek byla připravena testovací tělesa pro další 

experimenty. 

Následně byly studovány mechanické vlastnosti materiálů tahovou a ohybovou zkouškou. Druh 

použitého změkčovadla nemá vliv na modul pružnosti v tahu, protože se naměřené hodnoty pro 

vzorky se stejným obsahem plniva neliší. Z naměřených hodnot vyplývá, že modul pružnosti 

v tahu se zvyšujícím se procentuálním zastoupením tricalcium fosfátu roste. Vliv změkčovadla 

pozorujeme u pevnosti v tahu, kdy jsou naměřené hodnoty pro vzorky se změkčovadlem 

syncroflex vyšší než hodnoty naměřené pro vzorky se změkčovadlem Citroflex®B-6. 
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Opět to znamená, že Citroflex®B-6 má lepší změkčovací účinek. Porovnat série s ohledem na 

tažnost není možné kvůli velkým odchylkám. Zvyšující se množství plniva snižuje tažnost 

všech vzorků. Nejnižší tažnosti dosahují vzorky, které z polymerů obsahují pouze 

poly(hydroxybutyrát). Nejvyšší naopak vzorky s kyselinou polymléčnou, z tohoto důvodu byl 

tento polymer přidáván do materiálů. 

Vyrobené filamenty jednotlivých vzorků byly pozorovány elektronovým mikroskopem za 

účelem zjištění dispergace tricalcium fosfátu ve struně. Je žádoucí, aby byl tricalcium fosfát 

rovnoměrně rozložen v celém filamentu pro ideální mechanické vlastnosti. U všech vzorků se 

tricalcium fosfát vyskytoval v celém pozorovaném povrchu lomových ploch. V některých 

případech bylo pozorováno hromadění tricalcium fosfátu na okrajích filamentu. 

Dále byla zjišťována drsnost 3D tištěných těles konfokální mikroskopií. Pro použití 3D těles 

v regenerativní medicíně je nutné zajistit drsnost, která bude vyhovovat buňkám. Kunzler a 

kolektiv testovali adhezi buněk na materiál v závislosti na drsnosti materiálu. Bylo zjištěno, že 

buňkám vyhovují spíše drsnější povrchy a nejvyšší hodnota drsnosti, která byla testována byla 

5–6 µm. Hodnota drsnost naměřená konfokální mikroskopií byla 12,8 µm pro vzorek 

PHB/PLA-S3114 a 12,2 µm pro vzorek PHB/PLA-S3114-TCP15. Naměřená hodnota je tedy 

vyšší, než drsnost stanovená z literatury, ale testy biokompatibility potvrdily, že se buňky na 

tyto materiály dokáží navázat. 

Testy cytotoxicity a buněčné viability byly provedeny pouze pro vzorky PHB/PLA-B6, 

PHB/PLA-B6-TCP15, PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15 Vzorky byly vybrány 

z důvodu vysokého obsahu tricalcium fosfátu a vzorky bez něj sloužily jako reference. Nejprve 

byla měřena cytotoxicita výluhů pomocí testu metabolické aktivity. Všechny testované 

materiály byly shledány jako plně biokompatibilní. Vzorky se změkčovadlem Citroflex®B-6 

vykazovaly vyšší buněčnou aktivitu, než kontrola. Aktivita u vzorků se změkčovadlem 

Syncroflex3114 byla srovnatelná s kontrolou, což bylo žádoucí. Ideální je stejná buněčná 

odezva na materiál, jako na kontrolu. Nižší hodnota značí méně buněk, vyšší by mohla naopak 

značit nekontrolované bujení. Buňky byly také pozorovány světelným mikroskopem, který 

potvrdil jejich protáhlý tvar typický pro fibroblasty. 

Dále byla testována buněčná proliferace a viabilita sérií experimentů pro vzorky PHB/PLA-B6, 

PHB/PLA-B6-TCP15, PHB/PLA-S3114 a PHB/PLA-S3114-TCP15 na nosičích ve tvaru 

kolečka o průměru 6 mm. Pro zjištění buněčné proliferace byla využita DNA kvantifikace. 

U všech vzorků byl pozorován nárust množství DNA. U všech vzorků tedy docházelo 

k buněčné proliferaci, avšak u vzorků se změkčovadlem Syncroflex3114 byl nárust DNA 

výrazně vyšší. Tvar buněk, značící jejich kondici, byl pozorován pomocí konfokální 

mikroskopie. U vzorku PHB/PLA-B6 bylo zaznamenáno pouze malé množství buněk, které 

měly kulatý tvar, což značí jejich špatnou kondici. Naopak u vzorků PHB/PLA-S3114 a 

PHB/PLA-S3114-TCP15 došlo k nárůstu buněk, které tvořily hustou síť. Měřením aktivity 

alkalické fosfatázy měříme počet diferenciovaných buněk. V tomto experimentu jasně 

dominoval vzorek PHB/PLA-S3114-TCP15, který vykazoval nejvyšší absorbanci a tedy i 

největší množství diferencovaných buněk. Naopak vzorek PHB/PLA-B6 po celou dobu 

experimentu neměnil hodnotu absorbance a tedy neprobíhala diferenciace buněk. 
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V termické analýze i v mechanických testech vykazovala sada vzorků obsahující změkčovadlo 

Citroflex®B-6 výrazně lepší vlastnosti než vzorky se změkčovadlem Syncroflex3114. Lepší 

zpracovatelnost měly vzorky se změkčovadlem Syncroflex3114. Lepší vlastnosti tohoto 

změkčovadla se projevily i při testech cytotoxicity a biokompatibility.  

Všechny materiály byly shledány jako biokompatibilní, avšak pouze materiály se 

změkčovadlem Syncroflex3114 jsou vhodné pro využití v regenerativní medicíně. Byla u nich 

pozorována výrazně vyšší proliferace, která odpovídala kontrole. 
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7 Seznam použitých zkratek 

AB alamar blue 

ABS akrylonitrilbutadienstyren 

ALP alkalická fosfatáza 

AVČR akademie věd České Republiky 

CB6 citroflex®B-6 

DMEM dulbecco's Modified Eagle Medium 

DSC diferenční kompenzační kalorimetrie 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 
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FBS fetální bovinní sérum 

FDM fused deposition modelling 

HAp hydroxyapatit 

hMSC mezenchymální kmenové buňky 

MTS 
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-

sulfophenyl)-2H-tetrazolium) 

PBS fosfátem pufrovaný solný roztok 

PDLA poly- d-laktid 

PDLLA poly- d, l-laktid 

PET polyethylentereftalát 

PHA polyhydroxyalkanoáty 

PHB polyhydroxybutyrát 

PLA kyselina polymléčná 

PLLA poly- l-laktid 

PMS phenazine methosulfate 

pNPP ρ-nitrofenylfosfát 

ROP polymerace otevíráním kruhu 

S3114 syncroflex3114 

SEM-EDX scanning electron microscope with energy-dispersive X-ray 

SLA stereolitografie 

SLM selektivní tavení laserem 

SLS zapékání práškového materiálu 

TCP trikalciumfosfát 

TGA termogravimetrická analýza 

Tris tris(hydroxymethyl)aminometan 

 


