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Използвани съкращения 

БМ биоматериали 

ЕСК ембрионални стволови клетки 

ЕЦМ екстрацелуларен матрикс 

МСК мезенхимни стволови клетки 

СК стволови клетки 

ФН фибронектин 

ХА хидроксиапатит 

AFM атомно силова микроскопия 

ALP алкална фосфатаза 

DND детонационни нанодиаманти 

DSI depth sensing indentation 

FBS фетален телешки серум 

FITC флуоресцеинизотиоцианат 

HMDS хексаметилдисилоксан 

ICP-MS sector field inductively coupled mass spectrometer 

IIT instrumented indentation testing 

LDH лактат дехидрогеназа 

ND нанодиаманти 

PBS фосфатен солеви буфер 

PDMS полидиметилсилоксан 

PP плазмена полимеризация 

PPHMDS плазмено полимеризиран хексаметилдисилоксан 

WCA воден контактен ъгъл 
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Увод 

Един изключително актуален проблем в световен мащаб е търсенето на алтернативни 

методи за лечение на бързо нарастващите костни заболявания в резултат на прогресивното 

остаряване на населението. През последните години костно-тъканното инженерство се 

утвърди като едно обещаващо направление за лечението на множество заболявания, в това 

число фрактури при тежки травми, масивни дефекти при туморни резекции, 

псевдоартрози, широки остеомиелитни огнища и други. Ключов елемент в тъканното 

инженерство са мезенхимните стволови клетки (МСК), които представляват 

неспециализирани клетки, уникални със своята способност да се самообновяват, и в 

същото време при определни условия да се диференцират в определени типове клетки. 

Клиничното им приложение обаче е лимитирано от невъзможността за предсказуемо 

контролиране на тяхната диференциация. Ето защо за оптималното използване на МСК е 

необходимо добро познаване на факторите, които управляват тяхното първоначално 

разпределение в организма, тъканно-специфичната им активация и последващата им 

диференциация до остеобласти. Неотдавна се установи, че един от тези фактори е 

еластичността на субстрата. Оказа се, че еластичността може да бъде дори по-селективна 

от растежните фактори - най-мощния известен досега регулатор на остеогенезата. 

Изследванията в тази насока все още са много оскъдни и в известна степен 

противоречиви. Една от причините е липсата на подходящи биоматериали (БМ), които да 

позволят провеждането на подобни експерименти. Досега са използвани предимно гелове, 

които обаче имат много нисък модул на еластичност (Е). Например, Е на най-използвания 

гел, полиакриламида, варира между 1-100 kPа, докато Е на костта е между 1 и 23 GPа. 

Следователно, за да се изследва ефекта на този параметър в рамките на физиологичните за 

костната тъкан стойности, трябва да се търсят нови подходи, както и материали за костно-

тъканното инженерство. Преобладаващ е интересът към хидроксиапатита (ХА) и 

стъклокерамиката, които обаче са твърде крехки, за да бъдат използвани за изследване 

ефекта на субстратната еластичност. Една възможност за получаване на такива ”гъвкави” 

биоматериали, но с по-висок Е, са композити, съдържащи еластомери. От няколко години 

в лабораторията по Биосъвместими материали, ръководена от доц. Л. Праматарова, към 

ИФТТ, се получават композитни материали на базата на силиконовия еластомер 

хексаметилдисилоксан (HMDS) и детонационен нанодиамант (DND). Добавянето на 

частици от DND към полимерен разтвор от HMDS е един нов подход, разработен в тази 

лаборатория за получаване на биосъвместими материали с подобрени свойства за костно-

тъканното инженерство. Настоящият дисертационен труд е част от това изследване, като 

се фокусира върху биологичното охарактеризиране на тези материали, имайки за цел 

създаването на слоеве на основата на силоксани и DND с различна еластичност по два 

различни метода и изследване поведението на МСК в хода на остеогенеза. 

II. Цел и задачи 

1. Цел 

Целта на настоящата работа е да се изследва влиянието на еластичността на нови 

композитни материали, близка до тази на нативната костна тъкан, върху 

адхезивното поведение, растежа и остеогенната диференциация на мезенхимни 

стволови клетки с оглед създаването на подходящи субстрати за насочена 

диференциация на стволовите клетки. 
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2. Задачи 

За осъществяването на тази цел си поставихме следните конкретни задачи: 

1. Изработване на материали с различна еластичност по два различни метода. 

2. Физико-химично охарактеризиране на получените материали по отношение на: 

- размерите и химичния състав на нанодиамантените частици 

- повърхностната хидрофилност на получените материали 

- модула на еластичност на материалите  

- повърхностната микро- и нанотопография 

3. Биологично охарактеризиране на материалите чрез изследване на : 

- цитотоксичността на нанодиамантените частици  

- количеството адсорбиран фибронектин 

- началната адхезия, пролиферацията и остеогенната диференциация в присъствие и 

отсъствие на остеогенни фактори, на МСК върху материалите с различна еластичност 

III. Материали и методи 

1. Изработване на материали с различна еластичност на базата на органосиликони 

- чрез конвенционална полимеризация на диметилсилоксан с различна концентрация на 

омрежващия агент 

- чрез плазмена полимеризация на хексаметилдисилоксан с включване на детонационни 

нанодиамантени частици с различна концентрация 

2. Методи за физико-химично характеризиране на материалите 

- Определяне на размерите на нанодиамантените частици със Zetasizer Nano ZS particle 

analyser 

- Определяне на химичния състав на примесите в нанодиамантените частици със Sector 

Field Inductively Coupled Mass Spectrometer (ICP-MS) 

- Измерване на модула на еластичност чрез микро- и наноиндентация 

- Измерване на повърхностната топография чрез атомно-силова микроскопия (AFM)  

- Измерване на водния контактен ъгъл с гониометър  

3. Биологични методи 

- Изолиране на мезенхимни стволови клетки от костен мозък на плъх по метода на Добсън 



- 7 - 

- Клетъчно култивиране на плъши МСК от костен мозък и човешки МСК от мастна тъкан  

- Получаване на FITC-маркиран фибронектин  

- Измерване на адсорбцията на фибронектин чрез спектрофлуорометрия 

-Визуализиране на клетъчната морфологията чрез фазово-контрастна микроскопия и 

имунофлуоресценция  

-Визуализиране на актиновия цитоскелет, фокалните адхезионни контакти и 

фибронектиновия матрикс чрез имунофлуоресценция 

- Измерване на броя и площта на разстилане на прикрепените клетки с програмата Image J  

- Определяне на клетъчния растеж чрез измерване активността на лактат дехидрогеназата  

- Определяне степента на остеогенна диференциация чрез измерване активността на 

алкалната фосфатаза и оцветяване на калциевите отлагания с ализарин ред 

4. Статистически анализ 

- Определяне на статистическата достоверност на получените резултати чрез ANOVA 

теста.  

IV. Експериментални резултати 

1. Охарактеризиране на нанодиамантените частици 

Преди да пристъпим към приготвянето на материалите с различна еластичност, първо 

охарактеризирахме детайлно четири вида DND частици, за да изберем най-подходящите 

за изработването на композитите. На фиг. 1 е показано процентното разпределение по 

размери на четирите вида DND частици. Средната големина на частиците е важен 

показател, тъй като едно от основните предимства на DND частиците е именно малкия им 

размер.  

 

 

Фиг.1 Разпределение 

на DND частиците по 

размери 
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От фигурата се вижда, че DND частиците от видовете NASHCl и DND-30 имат сходни 

средни размери - 28% от първите и 30% от вторите са с големина съответно 56.25 нм и 

51.1 нм. Другите два вида DND частици са със значително по-големи средни размери: 

преобладаващите NSFPA частици са с размер 103.20 нм, а YTM са най-големи - 233.82 нм. 

При определяне на химичния състав на примесите в DND частиците (данните не са 

показани тук) се установи, че най-чисти откъм хетеропримеси и недиамантен въглерод са 

NSFPA частиците , докато NASHCl частиците са чисти откъм хетеропримеси, но съдържат 

недиамантен въглерод (sp
2
 тип). При останалите два вида частици, YTM и DND-30, бяха 

регистрирани завишени нива на хром и респективно на барий и олово. 

Важна стъпка в анализа на DND частиците беше да се установи дали са токсични за 

клетките. Ето защо изследвахме растежа и промяната в морфологията на МСК в 

продължение на 3-дневно култивиране на клетките с DND частиците. За определяне на 

цитотоксичността на DND използвахме МСК, изолирани от костен мозък на плъх, тъй 

като първичните клетки са по-чувствителни от клетъчните линии. На 2-рия и на 3-тия ден 

се забеляза значително нарастване на броя на клетките в присъствието на NSFPA 

частиците в сравнение с първия ден, докато в присъствието на YTM и DND -30 частиците 

клетъчният растеж беше по-слаб, а в присъствието на NASHCl частиците броят на 

клетките остава почти непроменен (Фиг.2). 

 

 

 

Фиг.2 

Преживяемост на 

плъши МСК в 

присъствието на 

различни DND 

частици 

 

Промяната в морфологията на стволовите клетки в присъствието на нанодиамантените 

частици е показана на фиг.3. За 24 часа инкубация с NASHCl частиците клетките 

започнаха да се окръглят и откачат от субстрата, докато NSFPA частиците не 

предизвикаха никакви промени в клетъчната морфология. В присъствието на YTM и 

DND-30 беше наблюдавано отлепяне на част от клетките след 48-мия час. DND частиците, 

с изключение на NSFPA показаха склонност към образуване на агрегати, чиито размери са 

извън нано-скалата. 
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Фиг.3 Фазово-

контрастни 

снимки на плъши 

мезенхимни 

стволови клетки, 

инкубирани с 

DND частици; 

увеличение 10х; 

бар=100 µм. 

 

 

2. Охарактеризиране на PPHMDS/DND композитите, получени по два различни 

подхода на плазмената полимеризация (PP) 

Това изследване беше направено с цел да се получи по-голяма яснота относно влиянието 

на начина на включване на наночастиците в полимера при PP върху повърхностните 

свойства на получените композити, както и върху поведението на стволовите клетки.  

Резултатите от топографския анализ на PPHMDS/DND композитите показват, че 

материалите, получени по двата различни подхода на PP, значително се различават по 

повърхностната си грапавост. (Фиг. 4) 

 

 

Фиг.4. AFM 

снимки на 

композитните 

слоеве, получени 

по два различни 

РР подхода 

 

Докато 1-DND/PPHMDS е сравнително гладък (Ra=10.41 нм), подобно на чистия PPHMDS 

(Ra=15.01 нм), 2-DND/PPHMDS е около 3 пъти по-грапав (Ra=39.37 нм), т.е. при 
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последователното отлагане на полимера и нанодиамантите грапавостта е по-висока, 

отколкото при предварителното смесване на полимера с нанодиамантите. 

От получените данни за водния контактен ъгъл се вижда, че има съществена разлика и в 

хидрофилността на двата композитни слоя (Фиг.5). Композитният слой, получен при 

предварително смесване на DND частиците и мономера, е хидрофобен,подобно на чистия 

полимер, с воден контактен ъгъл >80
о
, а композита, получен чрез последователно отлагане 

на мономера и DND частиците е хидрофилен, с воден контактен ъгъл 58
о
. От наши 

предишни изследвания, но с друг вид клетки [Krasteva et al., 2001; Krasteva et al., 2010], 

както и от литературата, е известно, че клетките се прикрепват и растат по-добре върху 

по-грапави и по-хидрофилни материали. Ето защо за нас беше интересно да се види дали 

това ще се потвърди и с МСК при култивирането им върху DND/PPHMDS композитите. 

Част от материалите бяха предварително покрити с фибронектин, който е един от 

основните адхезивни протеини, с цел да се изследва едновременно и неговият ефект върху 

поведението на клетките. 

 

 

Фиг.5 Воден 

контактен ъгъл на 

композитните 

слоеве, получени 

по два различни РР 

подхода 

 

Покриването на материалите с фибронектин имаше изненадващо слаб ефект върху 

клетъчната адхезия като се подобри само разстилането, но не и броя на прикрепените 

клетки. Резултатите от определяне броя на прикрепените клетки на 2-ри час от 

култивирането на МСК върху материалите показват, че когато материалите не са покрити 

с ФН, най-много клетки се прикрепват върху PPHMDS, докато след покриването на 

материалите с фибронектин броят на прикрепените клетки е най-голям върху 1-

DND/PPHMDS, но като цяло разликите между материалите са несъществени (фиг. 6А). 

Изненадващо, преадсорбцията на материалите с ФН много слабо подобри клетъчното 

прикрепване и то само върху покривното стъкло и 1-DND/PPHMDS, докато върху 

PPHMDS дори се забеляза понижение в броя на прикрепените клетки.  
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Фиг.6А Брой прикрепени плъши 

мезенхимни стволови клетки 

върху композитни PPHMDS/DND 

материали 

  

 

 

Фиг.6Б Средна площ на 

разстилане на плъши мезенхимни 

стволови клетки върху 

композитни PPHMDS/DND 

материали  

Освен броят на клетките допълнително средство за оценка на клетъчната адхезия е площта 

на разстилане на клетките. Колкото по-добро е взаимодействието между клетката и 

материала, толкова по-голямо е клетъчното разстилане. На фиг.6Б се вижда, че когато 

материалите не са предварително покрити с ФН, клетките се разстилат най-добре върху 2-

DND/PPHMDS. След покриването на материалите с фибронектин разстилането на 

клетките се подобрява върху PPHMDS и 1-DND/PPHMDS, докато върху 2-DND/PPHMDS 

не наблюдавахме особени различия. Като цяло, малко повече на брой клетки се 

прикрепват върху 1-DND/PPHMDS композита, но се разстилат по-добре върху 2-

DND/PPHMDS. 

Друг подход, чрез който може да научим повече за ефективността на взаимодействията 

между клетката и изследвания материал, е да се проследи организацията на актиновия 

цитоскелет, отговорен за поддържане на морфологията и адхезията на клетките. При 

добро взаимодействие между клетката и материала, актинът се организира в т.нар. „стрес-

фибри”, които се свързват с адхезионните плаки (местата на физически контакт на 

клетката с повърхността на материала), в резултат на което става пренасяне на сигнали от 
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материала към клетката и обратно. За да визуализираме актина, ние оцветихме клетките с 

фалоидин и изследвахме динамиката в организацията на F-актина от 1-вия до 4-тия час. 

Резултатите показаха, че за 4 часа клетките не успяват да организират актина в стрес 

фибри, когато се инкубират върху чистите композити (данните не са показани). 

Полимерният актин се локализира предимно в клетъчната периферия, като образува малки 

клъстери, което е показател за слаба адхезия на клетките върху материала. След 

предварителната адсорбция на фибронектина от всички материали, експресията на актина 

и организацията му значително се подобряват (фиг.7), като още на 2-рия час актинът 

образува добре развити стрес фибри, пресичащи цитоплазмата и завършващи в местата на 

фокалните контакти. Най-много и добре формирани стрес фибри се наблюдават върху 2-

DND/PPHMDS. 

 

 

Фиг.7 

Оцветяване на 

актиновия 

цитоскелет в 

плъши МСК на 

1-ви, 2-ри и 4-ти 

час от 

инкубацията им 

върху покрити с 

фибронектин 

композитни 

PPHMDS/DND 

материали; 

Увеличение 

63х, бар=50 µм 

 

Беше изследвана и пролиферацията на клетките върху материалите в среда с 10% 

съдържание на FBS. Както може да се види от фиг. 8, клетките растат добре върху всички 

материали, тъй като  броя им се увеличава от 1-вия до 7-мия ден, но има известни 

различия между материалите. Сред PPHMDS материалите на 1-вия ден LDH-активността 

беше най-висока при 1-DND/PPHMDS, а на 7-мия ден при немодифицирания PPHMDS 

биоматериал, но разликите между трите PPHMDS материали са малки. В сравнение с 

покривното стъкло, обаче, нивата на клетъчния растеж върху полимерните слоеве са 

занижени и на двата изследвани дни. 
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Фиг.8 

Лактатдехидрогеназна 

активност на плъши 

МСК на 1-ви и 7-ми 

ден от инкубацията 

върху композитни 

PPHMDS/DND 

материали 

 

Накрая изследвахме способността на композитите да индуцират остеогенна 

диференциация в МСК. За целта измерихме нивата на ензима алкална фосфатаза, който е 

маркер за ранна остеогенна диференциация. Като цяло стволовите клетки показаха високи 

нива на алкална фосфатаза на 7-мия ден (Фиг. 9), когато се смята че е пикът на 

активността на този ензим. На първия ден не беше установена статистически достоверна 

разлика в ALP активността на МСК върху различните материали. До седмия ден 

активността на ензима нараства значително, като е най-висока при клетките, култивирани 

върху 2-DND/PPHMDS, а най-ниска при 1-DND/PPHMDS.  

 

 

Фиг.9 Алкално-

фосфатазна 

активност на плъши 

МСК на 1-ви и 7-ми 

ден от инкубацията 

върху композитни 

PPHMDS/DND 

материали 

3. Изследване на PDMS еластомери с различна твърдост по Shore 

Целта на това изследване беше да се направят материали с различна еластичност по 

конвенциалния метод на химическото омрежване и да се провери дали и как се променят 

повърхностните им характеристики и как това влияе върху поведението и остеогенната 

диференциация на стволовите клетки. За целта използвахме диметилсилоксан като 

приготвихме материали с три различни твърдости в маса (40, 55 и 70 по Shore) и 

измерихме повърхностния им модул на еластичност (Е), грапавост и хидрофилност. 

Резултатите от измерването на ефективния модул на еластичност показаха, че Sh55 

еластомерът е с най-нисък модул на еластичност (Е=2.5 МРа), т.е. има най-мека 

повърхност, а най-твърда е повърхността на Sh70 с най-висок модул на еластичност 
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(Е=3.97 МРа) (фиг.10). Липсва корелация между механичните свойства в маса и на 

повърхността. Ниското стандартно отклонение (между ±0.047 и ±0.072МРa) е 

доказателство за високата повърхносттна хомогенност на изследваните материали. 

 

 

Фиг.10 Модул на 

еластичност на 

еластомерите с 

различна твърдост 

 

Електронно-микроскопските снимки показаха, че на микро-ниво всички еластомери са 

гладки  (данните не са показани), но в наноскалата имат различна грапавост, намаляваща с 

повишаване на твърдостта, респективно с повишаване степента на омрежване (фиг. 11). 

Най-голяма грапавост е измерена за Sh40, а най-гладък е Sh70. Причината за това може да 

е в по-добрата вътремолекулна организация при еластомерите с по-голяма твърдост  

поради по-големия брой напречни връзки между мономерите в резултат на омрежването. 

 

Фиг.11 AFM изображения на PDMS материали с различна твърдост (поглед отгоре) 

Стойностите за водния контактен ъгъл на еластомерите са дадени на фиг. 12. Както се 

очакваше, изхождайки от химичната природа на еластомерите, и трите материала са 

хидрофобни с WCA между 92
о
 и 107

о
. Като цяло с повишаване твърдостта (степента на 

омрежване) на силоксановия каучук хидрофобността намалява, но най-слабо хидрофобен 

е Sh55, макар разликата между него и Sh 70 да е само 2
о
. Вероятно различията във водния 

контактен ъгъл на материалите се дължат на разликите в нанотопографията им. 



- 15 - 

 

 

Фиг.12 Воден 

контактен ъгъл на 

PDMS материали с 

различна твърдост 

 

От литературата е известно, че фибронектинът заедно с витронектинът са основни 

адхезивни белтъци. Ето защо изследвахме спонтанната адсорбция на фибронектин върху 

еластомерите с различна твърдост, като за целта маркирахме ФН с FITC непосредствено 

преди адсорбцията му и измерихме интензитета на флуоресценцията му. Анализът на 

резултатите разкри значително повишаване на адсорбирания ФН върху всички еластомери 

в сравнение с покривното стъкло, което се дължи на хидрофобния характер на 

силоксаните. Не се наблюдава обаче тендеция към нарастване на фибронектиновата 

адсорбция с нарастване концентрацията на омрежващия агент. Най-малко количество ФН 

беше измерен върху Sh55, а най-голямо - върху Sh70. Изненадващо за нас обаче, при 

изследване по-нататък поведението на клетките върху материалите, установихме, че 

материалът, с най-малко адсорбиран ФН, взаимодейства най-добре с МСК. Вероятно ФН е 

свързан по-слабо с този материала, което позволява на клетките по-лесно да го 

реорганизират в матрикс-подобна структура.  

 

 

Фиг. 13 Адсорбция на 

FITC-фибронектин от 

еластомери с различна 

твърдост 

За по-подробното охарактеризиране на поведението на клетките върху еластомерите с 

различна твърдост първоначално изследвахме адхезията и морфологията на клетките 

върху непокрити (чисти) и покрити с ФН материали след двучасова инкубация от 

посяването им. Общата клетъчна морфология е представена на фиг.14.  
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Фиг.14 Адхезия на човешки МСК от адипозна тъкан, култивирани 2 часа върху 

чисти (горен панел) и покрити с фибронектин (долен панел) еластомери с различна 

твърдост; Увеличение 10х, бар=100 µм 

Както се вижда от фигурата  върху непокритите с ФН материали, прикрепените клетки са 

по-малко на брой и с неправилна форма, липсва винкулиново оцветяване и актинови стес 

фибри. Всичко това е белег за неефективно взаимодействие на клетката със субстрата.  

Предварителното покриване с фибронектин очаквано подобри клетъчната адхезия върху 

всички материали, както се вижда от по-големия брой клетки с полигонална морфология, 

от наличието на актинови стрес фибри и фокални адхезионни контакти. Тези резултати 

бяха потвърдени и от количествената оценка на площта на разстилане на МСК (фиг.15). 

При непокритите с ФН материали клетките се разстилат най-добре върху Sh55 в 

сравнение с останалите еластомери и покривното стъкло, докато след покриването с ФН 

разликите между отделните материали се заличават. 

 

 

Фиг.15 Средна площ 

на разстилане на 

човешки мезенхимни 

стволови клетки върху 

чисти и покрити с 

фибронектин 

еластомери с различна 

твърдост 

 

При измерване на метаболитната активност на МСК на 4-тия ден от посяването им върху 

еластомерите, чиято цел беше да се изследва способността на еластомерите да провокират 

клетъчен растеж, установихме, че растежът на клетките върху еластомерите е по-слаб в 
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сравнение с покривното стъкло, което преполага, че PDMS материалите потискат растежа 

на МСК от мастна тъкан. Беше установена и тенденция към намаляване на клетъчния 

растеж с нарастване на твърдостта на материала, тъй като най-голям брой клетки беше 

отчетен върху Sh40, а най-малък - върху Sh70 (фиг.16).  

 

 

 

Фиг.16 

Митохондриална 

активност на МСК, 

култивирани върху 

еластомери с различна 

твърдост 

 

Фибронектиновата фибрилогенеза е етап от процеса на формиране на костта 

(остеогенезата). Ето защо за да научим повече как влияе еластичността на еластомерите 

върху остеогенната диференциация на МСК, ние проучихме и способността на МСК да 

секретират собствен ФН матрикс, като визуализирахме ФН чрез имунофлуорисценция 

Още на 24-тия час върху всички материали бяха забелязани фибрили, формиращи мрежа 

(фиг. 17). Най-голямо количество фибронектин клетките синтезираха върху Sh 55 

материала, следван от Sh 70 и най-малко върху Sh 40. 

 

Фиг. 17 Секреция и организация на фибронектинов матрикс от МСК, култивирани 24 часа 

върху еластомери, увеличение 10х (горен панел) и 63х (долен панел); бар=100µм. 

Минерализацията на матрикса е последният етап на остеогенната диференциация. Затова 

за да изследваме късната остеогенна диференциация върху еластомерите с различна 
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твърдост, ние измерихме степента на калциевото отлагане на 21-вия ден от инкубация на 

клетките върху материалите. Резултатите от изследването на калциевото отлагане са 

представени на фиг. 18. При макроскопското наблюдение червените или оранжеви точки 

съответстват на организацията на матрикса в костни нодули, а интензитетът на 

оцветяването показва степента на минерализация. Беше забелязано формиране на костни 

нодули върху всички PDMS повърхности след 14 дни на остеогенна стимулация, докато 

върху контролното стъкло нямаше такива нодули (фиг.18Б). Както макроскопските 

наблюдения, така и количественото измерване на свързаното с калций багрило, показват, 

че клетките са минерализирали ЕЦМ в най-голяма степен при култивирането си върху 

Sh55. Не беше установена обаче линейна корелация между твърдостта на материала в маса 

и калциевото отлагане.  

 

Фиг. 18 Отлагане на калций в ЕЦМ от МСК, култивирани 21 дни върху еластомери с 

различна твърдост, А) макроскопско наблюдение, Б) количествено измерване 

4. Изследване на PPHMDS/DND композитите с различна концентрация на DND 

Целта на настоящото изследване е да се съдадат материали с еластичност, близка до тази 

на нативната кост, чрез един нов подход, при който се добавят DND частици в силоксанов 

матрикс при процеса на плазмена полимеризация, и да се изследва ефекта на 

еластичността на материала върху остеогенната диференциация на МСК. За целта ние  

използвахме DND частици с три различни концентрации (0.1, 0.5 и 1 мг/мл) за създаването 

на ултратънки композитни слоеве, като измерихме и повърхностните им свойства. При 

измерване модула на еластичност (фиг. 19) се установи, че с увеличаване концентрацията 

на DND в слоевете модула на еластичност нараства. Най-висок E беше измерен за 

материала с концентрация 1 мг/мл (3.81 GPa), докато материалите с концентрация на DND 

частиците 0.1 мг/мл и 0.5 мг/мл имат близък модул на еластичността (0.538 GPa и 0.7 GPa 

съответно). 

А Б 
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Фиг.19 Модул на 

еластичност на 

композитни 

PPHMDS/DND 

материали с различна 

концентрация на DND 

частици 

 

 

Данните от измерването на водния контактен ъгъл показват, че и трите вида композити 

имат хидрофобни повърхности, със стойности на водния контактен ъгъл над 90
о
 (фиг.20), 

което беше очаквано, предвид химичната природа на хексаметилдисилоксана. Добавянето 

на DND частиците в различна концентрация в композитните слоеве не повлиява 

хидрофобността на материалите, както личи от незначителните разлики между 

стойностите на трите вида композити (само 4
о
 между материалите с най-ниска и най-

висока концентрация на частиците).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Фиг.20 Воден 

контактен ъгъл на 

композитните слоеве с 

различна 

концентрация на DND 

частици 

 

 

 

 

Резултатите от измерване количеството на адсорбиран фибронектин, представени на фиг. 

21, демонстрират по-добра адсорбция на фибронектин върху всички PPHMDS/DND 

композитни материали в сравнение с контролата, което съвпада с литературните данни, че 

по-хидрофобните повърхности благоприятстват протеиновата адсорбция. Сравнявайки 

материалите с различна концентрация на DND частиците, беше установена линейна 

корелация между модула на еластичност и количеството адсорбиран фибронектин.  
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Фиг.21 Адсорбция на 

FITC-фибронектин от 

композитни 

PPHMDS/DND 

материали с различна 

концентрация на DND 

частиците 

 

 

 

Фиг.22 Адхезия на човешки МСК от адипозна тъкан, култивирани 2 часа върху чисти 

(горен панел) и покрити с фибронектин (долен панел) композитни PPHMDS/DND 

материали с различна концентрация на DND частици 

Началната клетъчна адхезия беше оценена по отношение на общата клетъчна морфология, 

броя и площта на разстилане на адхезиралите клетки. Данните от имунофлоресцентното 

оцветяване на МСК след 2 часа инкубация върху материалите с различна еластичност 

показват, че върху всички непокрити с ФН композити клетките имат по-окръглена или 

звездовидна форма, с много цитоплазмени израстъци (фиг. 22). Броят на прикрепените 

клетки е малък, МСК са слабо разстлани, а липсата на организация на актиновите 

филаменти, както и на експресиран винкулин – главен протеин във фокалните адхезионни 

контакти, говорят за слаба клетъчна адхезия към чистите материали. Когато материалите 

са покрити с фибронектин, клетъчната адхезия се подобрява значително с повишаване 

концентрацията на диамантените наночастици в композитните слоеве. МСК, култивирани 

върху DND 1 мг/мл, имат полигонална форма, винкулинът е експресиран точковидно в 

края на добре оформени актинови стрес-фибри.  
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Фиг.23 Средна площ 

на разстилане на 

човешки МСК върху 

чисти и покрити с 

фибронектин 

композитни 

PPHMDS/DND 

материали с различна 

концентрация на DND 

частици  

 

Резултатите от измерването на средната площ на разстилане на клетките (фиг.23) 

показаха, че площта на клетките се увеличава с повишаване концентрацията на DND в 

композитите. Като цяло предварителното покриване с фибронектин повиши площта на 

разстилане на клетките върху материалите, с изключение на DND 0.1 мг/мл. 

 

 

Фиг.24 

Митохондриална 

активност на МСК, 

култивирани върху 

композитни 

PPHMDS/DND 

материали с различна 

концентрация на DND 

частици 

 

При оценката на растежа на МСК върху композитите с различна еластичност се установи, 

че клетките растат по-добре върху композитите в сравнение с покривното стъкло, което  

доказва способността на материалите да подпомагат клетъчната пролиферация (фиг. 24). 

Не беше забелязана корелация между клетъчния растеж и нарастването на еластичността 

на материала, но разликите между стойностите върху трите вида композити не бяха 

статистически значими.  
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Фиг.25 Отлагане на 

калций в ЕЦМ от 

МСК, култивирани 21 

дни върху композитни 

PPHMDS/DND 

материали с различна 

концентрация на DND 

частици 

 

Резултатите от изследване на остеогенна диференциация, показани на фиг. 25, 

демонстрират по-силната способност на МСК да отлагат калциеви йони в 

екстрацелуларния матрикс, когато са култивирани върху PPHMDS/DND композитите в 

сравнение с покривното стъкло. Подобно на данните за клетъчния растеж не беше 

установена линейна корелация между модула на еластичност на композитите и 

количеството отложен кации. МСК са минерализирали ЕЦМ в най-голяма степен върху 

композитите с най-голяма концентрация на DND (1 мг/мл) и, съответно, най-висок модул 

на еластичност. Стойностите за калциевото отлагане върху DND 0.1 мг/мл и DND 0.5 

мг/мл композитите бяха много близки, като малко по-високи нива бяха регистрирани 

върху материала с по-ниската концентрация. 

V. Дискусия 

Сред основните задачи на костно-тъканното инженерство е получаването на 

материали, които максимално да наподобят in vivo клетъчната среда и да осигурят на 

клетките условия за прикрепване, растеж и диференциация. За постигането на тази цел е 

необходимо детайлно проучване на влиянието на различните свойства на биоматериалите, 

както повърхностни, така и в маса, върху поведението на клетките.  

Дълго време еластичността на субстрата е оставала извън обсега на интерес на 

учените, изследващи субстрат-индуцираната диференциация на СК. Това обаче се 

променя с публикуването на труда на Engler [Engler et al., 2006], който показва, че 

полиакриламидни гелове с различна еластичност, близка до тази на нервната, мускулната 

и костната тъкан, индуцират диференцация на МСК по посока съответно на нервни, 

мускулни и костни клетки. От този момент се полага началото на интензивни проучвания 

върху ролята на еластичността на биоматериалите в процеса на диференциацията на СК. 

Тези изследвания обаче са сериозно лимитирани от свойствата на използваните 

материали. Повечето от тях, като най-често използваните полиакриламидни гелове, са 

твърде меки и могат да имитират само меките тъкани с еластичност под 1МРа. За да се 

наподоби еластичността на костната тъкан, която е от порядъка на GPa, е необходимо да 

се разработят нови материали. Полимерите на основата на диметилсилоксан позволяват 

постигането на по-високи стойности на модула на еластичност, подобен на развиващия се 

костен ЕЦМ, а модифицирането с наночастици, допълнително може да повиши 



- 23 - 

твърдостта, така че да бъдат създадени композити с твърдост, близка до тази на зрялата 

кост. 

В настоящия дисертационен труд са разработени БМ с еластичност, близка до тази на 

развиващата се и зрялата костна тъкан, и е изследван ефекта на тяхната еластичност върху 

остеогенната диференциация на МСК. За създаването на материалите с различна 

еластичност бяха използвани два различни метода: конвенционален метод на химическо 

омрежване и един нов метод на добавяне на DND частици към HMDS чрез плазмена 

полимеризация. Първата важна стъпка от тази работа беше да изберем DND частици за 

изработката на композитите от полимер и нанодиамант. За целта изследвахме 4 вида DND 

частици, очистени по различни протоколи, като определихме размерите, химичния състав 

и цитотоксичността им. Процесът на очистването на DND частиците е много важен, тъй 

като при него се използват различни химични агенти, които могат да променят свойствата 

на частиците и да ги направят токсични. Ето защо новополучените частици бяха тествани 

за потенциален цитотоксичен ефект преди тяхното използване в живи системи. Беше 

наблюдавано слабо потискане на клетъчния растеж в присъствието само на един вид 

наночастици - NASHCl. Това вероятно се дължи на тяхната агрегация в разтвор, 

засилваща се с времето и дължаща се на множеството функционални групи по 

повърхността им, резултат от очистването [Voznyakovskii et al., 2014]. Големите агрегати 

могат да нарушат естествената среда на клетките и да затруднят техните функции. Тези 

събития се отразяват и на клетъчната морфология. Още на 24-тия час от добавянето на 

NASHCl частиците МСК демонстрират окръгляне и откачане от субстрата. Въпреки 

наблюдавания слаб цитотоксичен ефект на NASHCl, този вид наночастици са с най-малки 

размери и сравнително чисти откъм химически примеси, за разлика от YTM и DND-30. 

Именно това ни даде основание да изберем NASHCl за изработка на DND/PPHMDS 

композити с различна еластичност. Още повече, че съгласно литературните данни, 

наночастиците с по-малки размери повишават по-ефективно еластичността на 

композитите при включването им в полимери [Islam et al., 2013], а проблемът с 

агрегирането в разтвор не би следвало да се проявява при включването им в композитни 

материали. 

Следващата ни задача беше да определим начина за включване на наночастиците в 

DND/PPHMDS композити. Това е изключително важна стъпка, тъй като за да се разбере 

по-добре ролята на еластичността на материала, трябва първо да бъдат създадени 

материали с еднакви други характеристики. Ние сравнихме два възможни подхода: 

предварително смесване на наночастиците с полимера, последвано от плазмена 

полимеризация и последователно (послойно) плазмено отлагане на полимера и на 

наночастиците. Засега в литературата няма достатъчно информация как влияе начинът на 

включване на DND частиците в силоксановия матрикс върху повърхностните свойства на 

получените композити и върху поведението на клетките. Ние очаквахме, че поради 

еднаквия си химичен състав композитите ще имат, ако не еднакви, то поне много близки 

физико-химични свойства. На практика, обаче, наблюдавахме някои различия в 

повърхностните свойства между двата типа композити, които оказват влияние и върху 

поведението на клетките. Подходът, при който DND частиците бяха отложени като втори 

плазмен слой върху PPHMDS, доведе до повишаване на повърхностната хидрофилност и 

грапавост в сравнение с материалите, получени чрез предварително смесване на двата 

компонента. По-високата грапавост на материалите, получени чрез последователно 
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отлагане, може отчасти да се дължи и на агрегация на DND частиците преди или по време 

на плазменото отлагане, което да доведе до струпвания върху повърхността на слоевете. 

Повишената хидрофилност на втория композит вероятно се дължи на факта, че DND, 

които са използвани за РР, са в спиртен разтвор, което ги прави хидрофилни и оттук и 

повърхността на композитния слой става хидрофилна, тъй като DND частиците се отлагат 

върху вече отложения хидрофобен полимер. Композитите, получени чрез предварително 

смесване на наночастиците с полимера, имат близки повърхностни свойства с тези на 

немодифицирания полимер (PPHMDS), вероятно защото когато са във вътрешността на 

полимерния матрикс, DND частиците не оказват съществено влияние върху 

повърхностните свойствата на композита, в това число хидрофилност и грапавост. 

Анализът на биологичния отговор на МСК към двата вида композити показа, че 

PPHMDS/DND композитите, получени чрез послойно отлагане на двата компонента, 

индуцират по-добро разстилане, цитоскелетна организация и по-висока активност на 

алкалната фосфатаза, но не и по-добър растеж на МСК, докато композитът, получен чрез 

предварително смесване, води до повишаване броя на прикрепените клетки. Тези 

резултати съвпадат с данните в литературата, според които по-грапавите и умерено 

хидрофилните повърхности (каквито са композитите, получени чрез послойно отлагане) 

са по-подходящи за прикрепването и остеобластната диференция на стволовите клетки 

[Zinger et al., 2005; Padial-Molina et al., 2011; Att et al., 2008; Kunzler et al., 2007]. 

Предварителното покриване на материалите с фибронектин, обаче, доведе до 

миниминизиране на разликите в клетъчната морфология върху двата композита. Това 

вероятно означава, че и двата композитни материала организират екзогенният 

фибронектин по начин, позволяващ експресиране на клетъчно-свързващите му (RGD) 

секвенции. Оцветяването на актина показа, че МСК не съумяват да организират 

цитоскелета си за четири часа върху чистите материалите. Това е очакван резултат, тъй 

като времето за инкубация е твърде малко за клетките, за да продуцират собствен ЕЦМ 

върху материалите и, съответно, интегриновите им рецептори остават предимно в 

неактивно състояние. От друга страна, при предварително покритите с ФН материали 

клетките проявяват значително по-разпъната морфология и добра организация на 

актиновите нишки още на 2-рия час от посяването. Особено добре развити са стрес-

фибрите в клетките, инкубирани 4 часа върху 2-DND/PPHMDS, което говори за по-силна 

адхезия на клетките към този материал. Въпреки по-доброто разстилане на клетките върху 

2-DND/PPHMDS материала върху 1-DND/PPHMDS наблюдавахме по-висок растеж на 

МСК, което може да се свърже с по-високия брой на прикрепени клетки към първия 

композит, но само на 1-вия ден. На 7-мия ден нямаше статистически достоверна разлика 

между двата композитни материала. В същото време клетките демонстрираха засилена 

експресия на ензима алкална фосфатаза на 7-мия ден от култивирането им върху 

композитите, особено върху 2-DND/PPHMDS, при това без използването на разтворими 

остеогенни стимули. Макар че като цяло тези резултати показаха, че композитите, 

получени по втория подход (послойното отлагане), осигурява малко по-добри условия за 

адхезия и остеогенна диференциация на МСК, ние се спряхме върху първия подход 

(предварителното смесване на двата компонента) като метод за включване на DND 

частиците с цел вариране на еластичността на материала. Основанията за това са, че при 

този метод повърхностните свойства на получените композити почти не се променят, 

което ще позволи адекватно да се оцени ефекта на еластичност на материала върху 

клетъчното поведение, което е основна цел на този дисертационен труд. От друга страна 
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този подход позволява и създаването на материали с много по-високи стойности на 

модула на еластичност, доближаващи се до тази на зрялата кост, което все още не е 

постигнато.  

Освен чрез инкорпориране на наночастици, еластичността на полимерните 

биоматериали може да се контролира чрез промяна концентрацията на омрежващия агент. 

Част от работата по настоящия дисертационен труд включваше изработването на 

еластомери от полидиметилсилоксан (PDMS) с варираща твърдост по Shore и изследване 

на взаимодействието на тези материали с човешки МСК, изолирани от мастна тъкан. Ние 

се спряхме на PDMS поради неговата нетоксичност, химическа стабилност и 

възможността да се изработват материали с по-висок модул на еластичност в сравнение с 

геловете, по-близък до този на младата нативна кост. В допълнение, има данни, че PDMS 

дава възможност за модулация на еластичния модул с минимална промяна на 

повърхностните свойства. Ето защо не очаквахме значителни разлики между PDMS 

пробите по отношение на повърхностните им характеристики [Palchesko et al., 2012; Wang 

et al., 2012]. При охарактеризирането на физико-химичните им свойства обаче 

установихме, че промяната на механичните свойства в дълбочина на образците е довела 

до различия в повърхностните им свойства, както и липсата на корелация между 

свойствата на материала в дълбочина и на повърхността. При изследване на 

повърхностната топография и хидрофилността на PDMS измерихме разлики от 15
о
 във 

водния контактен ъгъл и 100 нм в грапавостта между пробите, като PDMS материалите 

със средна и най-висока твърдост, 55 и 70 по Shore, имаха приблизително еднакви 

стойности на водния контактен ъгъл (92
о
 и 96

о
), както и на грапавост (Ra 24.12 нм и 26.33 

нм), докато този с твърдост 40 по Shore се оказа с най-хидрофобна (107
о
) и най-грапава 

(124.61нм) повърхност. Всъщност, Sh55 материала се оказа с най-гладка, най-малко 

хидрофобна и най-мека повърхност.  

При изследване на инициалната адхезия на човешки МСК от мастна тъкан върху 

материалите с различна твърдост установихме два интересни факта. Първо, подобно на 

МСК от костен мозък [Sharma & Snedeker, 2010] МСК от мастна тъкан са чуствителни към 

промените в твърдостта на материала, но се разстилат най-добре върху Sh55 материалите, 

които са със средна твърдост в дълбочина и най-мека повърхност. Това контрастира с 

публикуваните данни, според които върху твърди субстрати, клетките приемат разстлана 

морфология, а върху по-меки придобиват по-окръглена форма [Akhmanova et al., 2015]. 

Вероятно повърхностната хидрофилност също оказва влияние върху клетъчното 

разстилане заедно с механичните свойства, тъй като е известно, че хидрофилните 

повърхности са предпоставка за адхезиране на клетките върху по-голяма площ [Lotfi et al., 

2013], а сред изследваните материали Sh55 е най-слабо хидрофобен. Второто интересно 

наблюдение беше намаляването на разликите в клетъчното разстилане върху различните 

PDMS проби след предварителното им покриване с фибронектин. Фибронектинът е 

адхезивен протеин, опосредстващ клетъчната адхезия [Xu & Mosher, 2011] и ние го 

използвахме в експериментите за покриване на материалите преди посяване на клетките, 

за да подсигурим тяхното прикрепяне, т.к. е известно, че хидрофобните материали, между 

които е и PDMS, не са адхезивни за клетките. Като цяло, предварителното покриване с 

фибронектин повиши средната площ на разстилане върху всички материали, но ние 

предположихме, че това се дължи на еднаквата фибронектинова адсорбция върху всички 

PDMS субстрати поради близкия им химичен състав. Всъщност, при измерването на 
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фибронектиновата адсорбция открихме различия в интензитета на флуоресценция на 

адсорбирания протеин, което би могло да се дължи до голяма степен на разликите в 

еластичността на материалите. Най-голямо количество адсорбиран фибронектин 

измерихме върху Sh70, материалите с най-висока твърдост в дълбочина и най-висок 

повърхностен модул на еластичност (E=4 MPa). Нашите резултати контрастират с тези на 

Vyner et al. и други автори, които са показали, че по-голямо количество фибронектин се 

адсорбира върху повърхности с по-ниска плътност на свързащия агент [Vyner et al., 2013]. 

Според тях това се дължи на повишената подвижност на полимерните вериги на 

границата между полимера и водната фаза, което влияе на подреждането на водните 

молекули на граничната повърхност и увеличава ентропията при адсорбция върху 

повърхности с по-ниска плътност на свързващия агент, и така повишава протеиновата 

адсорбция. Ние предполагаме, че фибронектиновата адсорбция върху хидрофобния PDMS 

нараства с повишаване на повърхностната еластичност в резултат на увеличаване на броя 

на хидрофобните връзки между PDMS и фибронектина. Нарастващата еластичност на 

материала упражнява по-голямо натоварване върху глобуларната фибронектинова 

молекула, като я разгъва, позволявайки на повече хидрофобни региони да се открият и да 

взаимодействат с хидрофобния PDMS чрез хидрофобни връзки. По-голямото количество 

адсорбиран протеин обаче не е предпоставка за по-добра клетъчна адхезия върху 

биоматериалите. Много по-силен ефект върху биологичната активност на материалите и 

върху взаимодействието им с клетките има конформацията на адсорбираните протеини. 

Следователно, въпреки по-малкото количество адсорбиран фибронектин върху Sh55 

субстратите, изглежда, че тези материали предизвикват най-подходящите 

конформационни промени в протеинови молекули. Фибронектиновите молекули са по-

слабо свързани към материала, което им дава възможност да се реорганизират по начин, 

по който RGD секвенциите им стават достъпни за клетките, което подобрява клетъчната 

адхезия.  

След като адхезират, клетките реорганизират адсорбирания на повърхността на материала 

фибронектин и след това започват да секретират свой собствен фибронектин. 

Фибронектинът е един от протеините, които са повсеместно разпространени в костния 

матрикс, но се синтезира само по време на пролиферацията на МСК в ранните фази на 

остеогенната диференциация. Организирането му във фибриларна мрежа става от 

клетките чрез интегрин-медииран процес. В настоящото изследване установихме, че МСК 

от мастна тъкан синтезират повече фибронектин и го реоганизират в мрежа върху 

материала с най-ниска еластичност, Sh55. С нарастване на еластичността на повърхността 

на субстрата способността на МСК от мастна тъкан да синтезират и организират 

фибронектин намаля. Тези данни дават основание да смятаме, че  Sh55 еластомерът е 

активирал синтеза на по-голямо количество фибронектин от МСК, както и организирането 

му във фирбриларна мрежа.  

Тъй като фибрилогенезата на фибронектина участва в процеса на костната минерализация, 

възможно е материалите, подобряващи синтеза и организацията на фибронектин, да 

стимулират остеогенната диференциация на МСК от мастна тъкан. Нашите 

предположения бяха потвърдени от резултатите за остеогенната диференциация на МСК, 

определени чрез измерване на калциевото отлагане. Открихме, че остеогенната 

диференциация протича предимно върху меките, покрити с фибронектин PDMS субстрати 

(Sh55), което е в контраст с наблюденията, че диференциацията на МСК от костен мозък 
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към остеогенен тип се засилва върху по-твърди субстрати, покрити с фибронектин 

[Sharma & Snedeker, 2010]. Разликите между нашите и докладваните преди резултати 

може да се дължат на различния произход на използваните стволови клетки, както и на 

различния диапазон на изследваната еластичност на субстрата. Трябва да се има предвид, 

че модулът на еластичност на нашите „най-меки“ субстрати (2 МРа) е много по-висок от 

модула на „най-твърдите“, докладвани материали (100 kРа), които са използвани в другите 

изследвания. В допълнение, другите повърхностни свойства като хидрофилност и 

нанограпавост вероятно също оказват влияние върху клетъчното поведение, в комбинация 

с твърдостта на материалите. Накрая, изследвахме и клетъчната пролиферация, като 

заключихме, че намалените пролиферативни нива на МСК от мастна тъкан върху твърди 

материали отразяват естествения спад в пролиферацията на МСК, който се наблюдава в 

хода на формирането на костта. Предполагаме, че калцифицирането (втърдяването) на 

костта по време на остеогенезата съвпада с излизане на МСК от клетъчния цикъл.  

В обобщение, тези данни показаха, че МСК от мастна тъкан разпознават разликите в 

еластичността на материала, но съществуват различни корелации между различните 

аспекти на клетъчното поведение и матриксната еластичност. Най-оптимален за 

индуциране на остеогенна диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки от 

мастна тъкан измежду изследваните PDMS материали е този със средна твърдост в маса и 

най-мека повърхност (Sh55). 

Добавянето на DND в силиконовия полимер доведе до очаквано повишаване на 

еластичността, което беше потвърдено от експерименталните резултати. Освен това 

установихме, че модулът на еластичност, достигнат при този метод, е значително по-висок 

в сравнение с този на еластомерите, получени по конвенционалния метод. Докато при 

еластомерите най-високата стойност на модула на еластичност е 4 MPa, стойностите при 

DND/PPHMDS композитите са от порядъка на GPa, близки до еластичността на нативната 

кост. Ние изследвахме 3 различни концентрации на DND частици и установихме, че 

еластичността нараства с нарастване на концентрацията на DND, като особено драстично 

покачване в модула на Young се открива при композитите с DND 1мг/мл. При измерване 

на водния контактен ъгъл на получените композити установихме, че няма съществени 

разлики между трите композита, което потвръждава изследванията ни върху начините на 

включване на DND частици в полимера, съгласно които при този подход повърхностните 

свойства на композитите не се променят. 

Измерването на количеството на фибронектина върху композитните материали потвърди 

резултатите ни за еластомерите за влиянието на еластичността на материалите върху 

фибронектиновата адсорбцията. И при двата вида материали, количеството адсорбиран 

протеин нараства с повишаване на модула на еластичност, въпреки че PDMS материалите 

имаха различна степен на хидрофобност, а както е известно хидрофилно/хидрофобният 

баланс силно влияе върху протеиновата адсорбция. Това ни дава основание да смятаме, че 

еластичността е фактор с по-голяма тежест от хидрофилността за определяне 

способността на материалите да взаимодействат с биологичните молекули от самото 

начало на контакта помежду им, като се има предвид, че протеиновата адсорбция е от най-

ранните събития, възникващи при поставянето на биоматериали в биологична среда. 

Резултатите от оценката на началната адхезия на човешките МСК съвпадат с 

литературните данни, съгласно които върху по-твърди материали клетките се разстилат 
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по-добре [Wilson S. et al., 2014]. Линейна корелация беше установена, обаче, само с 

предварително покритите с фибронектин композити, но не и с чистите композити.  

По отношение на клетъчния растеж не открихме зависимост от еластичността на 

композитите. Важен факт обаче е, че нивата на клетъчната пролиферация върху всички 

DND/PPHMDS материали са по-високи спрямо контролата, което е показател за добри 

условия за намножаване на МСК и, съответно, осигуряване на достатъчно количество 

прекурсорни клетки, които в последствие да създадат новата костна тъкан.  

Последната стъпка в изследването на материалите беше да се оцени именно тяхната 

остеогенност. Най-високите нива на калциево отлагане отчетохме върху материала с най-

висока концентрация на DND, респективно с най-висок модул на еластичност. Като се има 

предвид добрата адхезия на МСК, която наблюдавахме върху DND/PPHMDS композита с 

най-висока концентрация на DND, предполагаме, че получените от материала механични 

стимули, в комбинация с разтворимите остеогенни фактори са оказали най-силен 

синергичен ефект върху съдбата на клетките, запускайки процеса на остеогенна 

диференциация. 

В заключение може да се каже, че резултатите от настоящия дисертационен труд 

потвърдиха, че еластичността на материалите оказва влияние върху поведението на 

стволовите клетки и най-вече върху остеогенната им диференциация. Натрупването на 

познания за поведението на стволовите клетки върху различни материали с варираща 

еластичност ще допринесе за по-доброто разбиране на взаимовръзките между свойствата 

на материалите в обем и на повърхостта, и за тяхното синергично влияние върху клетките. 

Това от своя страна би било от полза за създаването на материали, които да осигурят най-

подходяща среда за клетъчна адхезия, растеж и диференциация.   

VI. Изводи 

1. DND частиците са склонни към агрегация, когато са в суспензия, като степента на 

агрегация зависи от размерите на частиците и наличието на примеси, и влияе върху 

адхезията и растежа на стволовите клетки.  

2. Методът на инкорпориране на DND частиците в PPHMDS полимера влияе върху 

повърхностните свойства на получения композит и оттук на поведението на 

стволовите клетки. Предварителното смесване на силоксана и DND частиците 

позволява вариране само на модула на еластичност на композитите, запазвайки 

непроменени другите повърхностни свойства.  

3. Еластичността на PDMS материала влияе върху адхезията, растежа и остеогенната 

диференциация на клетките по сложен начин, взаимосвързан с физико-химичните 

характеристики на повърхността. 

4. Повишаването на концентрациите на DND частици в PPHMDS води до ясно 

изразено нарастване на модула на еластичност на DND/ PPHMDS слоя и до 

подобряване на остеогенната диференциация на МСК от мастна тъкан. 

5. Инкорпорирането на DND частици в PPHMDS полимера позволява постигането на 

по-високи стойности на модула на еластичност и по-изчистена моделна система за 
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изследване влиянието на еластичността върху клетъчното поведение, в сравнение с 

конвенционалния метод на химическо омрежване. 

 

VII. Научни приноси 

1. За първи път са създадени ултратънки композитни DND/PPHMDS слоеве с различна 

еластичност по метода на плазмената полимеризация и е получена нова информация за 

поведението и остеогенната диференциация на МСК от мастна тъкан върху композитни 

слоеве с различна концентрация на DND частиците. 

2. За първи път е получена информация за влиянието на метода на инкорпориране на DND 

частиците в силиконовия полимер при плазмена полимеризация върху повърхностните 

свойства на композитите и поведението на МСК. 

3. Разработена е чиста моделна система за изследване ефекта на еластичността на 

субстрата върху остеогенната диференциация на МСК. 

4. За първи път е изследван ефекта на модулa на еластичност на PPHMDS композити с 

DND частици със стойности от 0.5 до 3.8 GPa, близки до тези на нативната костна тъкан, 

върху остеогенната диференциация на човешки МСК от мастна тъкан. 
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научен постер на тема „Effect of nanodiamond modification of siloxane surfaces on stem cell 

behaviour“. Постерът е награден с първа награда. 

5. 18th International School on Condensed Matter Physics, 1–6 септември, 2014г., гр. Варна с 

научен постер на тема „Studying the influence of nanodiamonds over the elasticity of 

polymer/nanodiamond composites for biomedical application“ 

6. XVII Зимен Семинар по Интердисциплинарна Физика, 13 декември 2014 г., гр. София с 

кратко научно съобщение на тема „Adhesive behavior of mesenchymal stem cells on plasma-

modified siloxane materials“  

7. 5th International Symposium Interface Biology of Implants , 6-8 май 2015 г., гр. Рощок, 

Германия с научен постер на тема „Relative influence of substrate stiffness on osteogenic 

potential of human adipose-derived mesenchymal stem cells“ 


