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Úvod - Buněčná migrace 
 

 Buněčná migrace je důležitý proces, který se uplatňuje jak při vývoji, tak 

při udržování homeostázy a regeneraci organizmu. Jedná se o aktivní proces, díky 

němuž se při formování struktur zárodku každá buňka dostane ve správný čas 

na správné místo. Uplatňuje se i při obraně organizmu, kdy buňky imunitního 

systému putují do místa napadení mikroorganizmy. Také při hojení ran musí buňky, 

které nahrazují poškozenou tkáň, migrovat do místa poškození. Buněčná migrace je 

ale také podstatou procesů, které organizmus poškozují, jako např. metastázování 

nádorových buněk.  

 

 Buněčná migrace je komplexní proces, který může využívat různé 

mechanismy. Nejčastěji probíhá v odpovědi na chemické signály vydávané buňkami 

v okolí. Tato buněčná kooperace zajišťuje pohyb buněk přesně danou trasou 

a zajišťuje i správné načasování migrace. 

 

 Migrace buněk obvykle zahrnuje změnu tvaru buněk, která je podmíněna 

funkcí cytoskeletu. První reakcí buňky na migrační signály je její polarizace. Tzn. že 

si buňka určí, kde bude její přední a zadní část vzhledem k pohybu. Buňka také 

začne ve směru migrace vytvářet výběžky. Těmito výběžky mohou být široká 

lamelopodia nebo úzká filopodia, která jsou obvykle formována polymerizací aktinu 

a stabilizována adhezí k extracelulární matrix (ECM) nebo sousedním buňkám 

přes transmembránové receptory spojené s aktinovým cytoskeletem (Ridley et al., 

2003). Po adhezi buňky musí dojít k translokaci jejího těla následované zatažením 

její zadní části. Oba procesy jsou nezávislé na polymerizaci aktinu a např. 

u keratinocytů jsou zajištěny kontrakcí aktinomyosinového komplexu. 

Aktinomyosinový komplex zajišťuje kontrakci a mikrotubulový motor (Dynein) 

kontroluje přesun jádra (Svitkina et al., 1997). Zatažení zadní části buňky vyžaduje 

koordinaci mezi kontrakcí buňky a zrušením adhezí. Působí zde několik mechanismů 

současně, jako aktinomyosinová kontrakce, indukce relaxace mikrotubulů, 

endocytóza adhezních receptorů a proteolytické štěpení kontaktních adhezních 

proteinů (Ezratty et al., 2009). 
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 Buněčná migrace může být rozdělena na několik typů podle spojení, které se 

vytváří mezi migrující buňkou a jinou buňkou či ECM (obr. 1). Migrující buňka může 

například využívat výběžku jiné buňky a po něm se jakoby posouvat, tzn. že neustále 

vytváří a současně ruší mezibuněčné spojení s podpůrnou buňkou. Migrace 

rakovinných buněk při metastázování nejčastěji začíná tzv. epitelo-mezenchymální 

tranzici (EMT). Při tomto procesu jsou narušeny spoje mezi buňkami a změní se tak 

jejich původní epitelové uspořádání na uspořádání samostatných buněk, tedy 

podobné mesenchymu. Následně rakovinné buňky začnou migrovat a osídlují další 

tkáně. Podle posledních výzkumů některé nádorové buňky zůstávají ve skupinách 

a i při metastázování si udržují morfologii epitelu. Jiné rakovinné buňky migrují 

v nepřítomnosti tvorby jakýchkoliv adhezí k sousedním buňkám nebo ECM 

(améboidní migrace) (Kawauchi, 2012).  

 

 

 

 

Obr. 1: Klasifikace typů buněčné migrace (Kawauchi, 2012).  
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In vitro metody studia buněčné migrace 
 

 Migrace buněk adherovaných na povrchu kultivační misky je obvykle 

studována pomocí různých typů mikroskopie. Protože pohyb buněk je velmi pomalý, 

jsou vytvářena časosběrná videa. Tímto způsobem lze např. zjistit, které buňky 

z populace migrují, jak rychlý je jejich pohyb a jaká je trasa migrace nebo jestli 

migrující buňka reaguje na nějakou konkrétní látku (chemoatraktant 

či chemorepelent). Pokud chceme studovat mechanismus migrace, můžeme se 

zaměřit na její jednotlivé fáze, jako jsou polarizace buňky, tvorba výběžků (protruzí), 

adheze, přemístění a integrace buňky do cílové tkáně. Tyto procesy pak můžeme 

podrobně studovat jak pomocí mikroskopických metod, tak i metod molekulárně 

biologických, např. analýzou exprese proteinů zapojených do mechanismu migrace. 

Můžeme také využít strategie expresního klonování k identifikaci signálních molekul, 

které ovlivňují migraci, adhezi nebo organizaci cytoskeletu. 

 

 Metody studia migrace prováděné in vitro lze v zásadě rozdělit na metody, 

při kterých kultivujeme buňky na dně kultivační misky, tedy ve 2D systému, metody 

ve 3D systému a dvoukomorové metody (obr.2). 

 

 

 

Obr. 2: Schéma kultivace buněk pro studium buněčné migrace. Z leva: kultivace ve 2D, 

kultivace v inzertu s filtrační membránou, kultivace ve 3D (převzato z (Entschladen et al., 

2005)). 
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Testy „hojení ran“ in vitro  

 

 Tyto metody se provádí u buněk rostoucích v adherentní kultuře a jejich 

principem je měření zarůstání prázdného místa na misce.  

 

„Scratch“ test 

 

 Na misce s konfluentně narostlou kulturou buněk se odškrábnutím odstraní 

část buněk. Vytváří se prázdná místa např. v podobě čar (Obr. 3). Pomocí 

mikroskopu je pak možné pozorovat, jak migrující buňky v průběhu času toto políčko 

znovu zaplní (Obr. 4). Pohyb buněk může být hodnocen na základě měření 

zmenšování odkryté oblasti v různých časových bodech, dokud se „rána“ neuzavře.  

 

 Při kultivaci buněk na potažených miskách, můžeme hodnotit různou rychlost 

migrace na různých substrátech např. na kolagenu, fibronektinu, nebo extraktu 

bazální membrány (Matrigel) (Kramer et al., 2013). 

 

 

 

Obr. 3: Schéma odškrabování buněk při „Scratch“ testu (URL1).  

 

 

 

Obr. 4: „Scratch“ test. Z leva: na začátku testu, po 24 h a po 48 h.(Hu et al., 2013) 
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Snímání elektrické impedance buněk (Electric cell-substrate impedance 

sensing, ECIS)  

 

 Tento test je vylepšením „Scratch“ testu. Místo toho, aby se mechanicky 

narušovala vrstva buněk a migrace buněk se analyzovala mikroskopem, ECIS 

používá elektrické signály jak k vytvoření „rány“, tak ke sledování procesu „hojení“. 

Na začátku testu se buňky narostlé v kultivační misce dostávají do kontaktu 

s elektrodou, která vrstvu buněk naruší a vytvoří se tak dobře definované prázdné 

pole o průměru 250um. Při této metodě nedochází k odstranění proteinové vrstvy 

na povrchu misky, ke kterému dochází při odškrabování (URL2). 

 

 Zaplňování prázdného políčka migrujícími buňkami je možné snímat pomocí 

elektrod. Elektrody jsou umístěné na dně jamky. Migrující buňky postupně narostou 

na elektrodu a tím zvyšují elektrický odpor, což je možné měřit (obr. 5) (Schiller et al., 

2010). 

.  

 

  

 

Obr. 5: Měření uzavírání „rány“ kontinuálním snímáním impedance (odporu). 

A: Mikroskopický snímek elektrod: 1) před poraněním, 2) bezprostředně po poranění, 3) 1 h 

po poranění, a 4) při uzavření rány (3 h). Měřítko = 100 um. B: Časový průběh měření 

impedance (Z) v průběhu uzavírání rány u buněk léčených 1 ug / ml EGF nebo 25 ug 

cytochalasinu D (CtyoD, šedá) (Schiller et al., 2010). 
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Testy pomocí zóny vyloučení buněk (Cell exclusion zone assay) 

 

 Zatímco při předešlých metodách se buňky ze souvislé vrstvy odstraňovaly, při 

těchto metodách vzniká prázdné pole tak, že je zde buňkám zabráněno se usadit. 

Prázdné políčko na kultivační misce se vytváří už při vysetí buněk. Existuje několik 

postupů, jak toho dosáhnout, např. pomocí mikrozátek (Oris™), pomocí ohrádky 

nebo nárůstem buněk na šabloně.  

 

Oris ™ test 

 Při tomto testu mají kultivační destičky v jamkách přilepené zátky nebo kapku 

biokompatibilního gelu, a buňky tudíž na tato místa nemohou adherovat. Po vyjmutí 

zátky či odstranění gelu buňky migrují do prázdného místa a postupně ho zaplní (obr. 

6). Na rozdíl od „Scrach“ testu, Oris™ test není zatížen takovou variabilitou. Oris ™ 

test je ideální alternativou, protože vzniká kompaktní detekční zóna určitého, stále 

stejného rozměru, díky čemuž je test dobře opakovatelný a reprodukovatelný. 

K tomuto testu se nejčastěji používají fluorescenčně značené buňky a migraci je pak 

možné hodnotit pomocí mikroskopu, digitálního zobrazovacího systému nebo čtečky 

fluorescence. Testy Oris™ jsou k dispozici na ošetřených kultivačních destičkách 

bez potažení, na destičkách potažených kolagenem I, fibronektinem nebo 

na destičkách s kombinací všech 3 ploch (URL3). 

 

 

 

Obr. 6: Schéma migračního testu Oris™ (URL4).  
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Test pomocí mikrošablon 

 

 V tomto testu rostou buňky jen tam, kde jim to umožní šablona. Šablona je 

tenká membrána ze silikonu (polydimetylsiloxan), ve které jsou otvory o průměru 500 

um (obr. 7). Mikrošablony jsou těsně přilehlé ke kultivační misce, která může být 

potažená pro zvýšení buněčné adheze. Po vysetí a adhezi buněk se šablona 

odstraní a na misce zbudou ostrůvky buněk o přesně dané velikosti a počtu 

(Nakazawa, 2011). Migraci pak lze hodnotit podle zvětšujícího se buněčného 

ostrůvku (Obr. 8) (Wang et al., 2012). 

 

 

 

 

Obr. 7: (A) Schéma mikrošablony. (B) Proces tvorby ostrůvků buněk. Upraveno 

z (Nakazawa, 2011). 
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Obr. 8: Test buněčné migrace pomocí mikrošablon. Ostrůvky buněk TR146 v různých 

časech po odstranění šablony. Vlevo nahoře 0 h, vpravo nahoře po 3 h, vlevo dole po 6 h 

a vpravo dole po 24 h. Měřítko je 100 um (Wang et al., 2012). 

 

 

Test migrace pomocí ohrádky 

 

 Při tomto testu jsou buňky vysety do vnitřní části kultivační misky. Vnitřní část 

je obklopena kruhovým zařízením, např. teflonovým kroužkem. Po odstranění kruhu 

jsou buňky inkubovány a migrují z kruhové plochy v radiálním směru ven (Obr. 9). 

Rychlost pohybu se měří jako zvětšení pokryté plochy, což se často děje digitálně 

automatickou analýzou obrazu (Kramer et al., 2013). 

 

 

Obr. 9: Schéma testu migrace pomocí ohrádky. Upraveno z (Kramer et al., 2013). 
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Test migrace z mikrokuliček (Microcarrier bead assay) 

 

 Tento test je založen na migraci buněk z mikronosičů (korálků) na dno 

kultivační nádoby. Na povrchu kuliček jsou narostlé buňky, které mohou být 

kultivovány až do konfluence. Kuličky jsou umístěny v kultivační misce, kde 

se nějakou dobu inkubují a buňky narostlé na jejich povrchu mohou migrovat na dno 

misky (Obr. 10). Poté se kuličky odstraní odsátím. Buňky, které migrovaly, zůstávají 

přichycené na misce a můžeme je obarvit a vyhodnotit mikroskopicky nebo 

denzitometricky (Kramer et al., 2013 78).  

 

 

Obr. 10: Schéma testu migrace z mikrokuliček. Upraveno z (Kramer et al., 2013). 

 

 

Test migrace ze sferoidů  

  

 Tento test kombinuje 3D s 2D technologií pomocí vytváření mnohobuněčných 

sféroidů na víčku kultivační misky. Princip testu se podobá testu migrace 

z mikrokuliček. Po přichycení sféroidu na kultivační povrch začnou buňky radiálně 

migrovat a oblast přichycení se koncentricky zvětšuje (Obr. 11) (Kramer et al., 2013). 

 

 

Obr. 11: Schéma testu migrace ze sferoidů. Upraveno z (Kramer et al., 2013). 
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Migrační test v kapilární komůrce (Mikrofluidní test)  

 

  Při tomto testu jsou dvě komůrky v horní části vertikálně spojeny úzkým 

spojovacím můstkem. Jedna z komor je oseta buňkami v médiu, zatímco druhá je 

naplněna médiem, ve kterém může být chemoatraktant (Obr. 12). Mezi oběma 

komorami se tak vytvoří koncentrační gradient chemoatraktantu. Počet migrujících 

buněk se počítá na povrchu můstku pomocí světelné mikroskopie. Tyto testy jsou 

často používány pro studium migrace leukocytů (Kramer et al., 2013). 

  

 

 

 

Obr. 12: Schéma migračního testu v kapilární komůrce. Upraveno z (Kramer et al., 2013). 

 

 

Dvoukomorový migrační test (transwell migration assay) 

  

 Klasický často používaný způsob, jak studovat migraci buněk, je použít 

dvoukomorový systém s komůrkami uloženými vertikálně. Buňky jsou umístěny 

v horní komůrce a migrují do spodní, kde může být aplikován chemoatraktant. Obě 

komůrky odděluje porézní membrána, přes kterou mohou buňky aktivně migrovat. 

Membrána je většinou umístěná na inzertu, který se vkládá do kultivačních jamek 

a vnitřní část inzertu pak tvoří horní komoru a vlastní jamka spodní komoru (Obr 13). 

Velikost membránových pórů se pohybuje nejčastěji v rozmezí 3 až 12 um (Kramer 

et al., 2013). Migrující buňky mohou mít různou velikost, a proto je dobré najít 

optimální velikost pórů pro každý experiment.  
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 Výhodou této metody je dostupnost různých typů inzertů o různé velikosti, 

relativní snadnost experimentu a rychlost analýzy. Migrační aktivita je hodnocena 

počítáním buněk prošlých na spodní stranu filtru (např. po 3 hodinách) a nebo se 

buňky hodnotí až po doputování do spodního komůrky (např. po 6 h) (Entschladen et 

al., 2005). Pro snadnější analýzu se často používají fluorescenčně značené buňky. 

Rychlost migrace závisí na typu buněk a na konkrétních kultivačních podmínkách, 

a proto musí být tento test optimalizován i z hlediska času. Nevýhodou tohoto testu 

je, že se používá velmi velké množství buněk, ale pouze malá část je analyzována. 

Tento test je nicméně velmi rozšířený a jeho stanovení je standardizované 

a umožňuje vysokou srovnatelnost výsledků.  

 

 

 

 

Obr. 13: Schéma dvoukomorového migračního testu (URL5). 

 

 U klasického systému je potřeba mechanicky či enzymaticky odstranit 

z vnitřního povrchu inzertu nemigrující buňky, aby nedošlo k ovlivnění analýzy. 

Pro zjednodušení byly vytvořeny speciální inzerty, které dokážou tomuto ovlivnění 

zabránit (např. FluoroBlok).  

 

FluoroBlok™ 

 Jedním ze systémů, které používají ke sledování migrace buněk inzerty 

s membránou, je tzv. FluoroBlok™. Membrána, připevněná k inzertu a oddělující tak 

dvě komůrky, je navržena tak, aby blokovala průchod světla mezi 400 a 700 nm (Obr. 

14). Tento systém umožňuje detekci fluorescenčně značených buněk, které migrují 

skrz membránu aniž by bylo třeba odstraňovat nemigrující buňky. Fluorescenčně 

značené buňky, které zůstanou v horní komoře inzertu jsou stíněné a pomocí 

fluorescenčního invertovaného mikroskopu je tak možné hodnotit pouze buňky 

ve spodní komoře a na spodní části membrány (URL6).  



 14 

 Pro umožnění automatizovaného hodnocení jsou vyráběny i celé 24 nebo 96 

jamkové destičky, které už obsahují inzerty. Další modifikací jsou inzerty 

s membránami potaženými speciálními proteiny, např. Matrigelem (URL6).  

  

 

  

 

Obr. 14: Membrány, které blokují přechod světla z vnitřní strany inzertu. Modrá blokuje světlo 

o vlnové délce 490-700nm. Černá membrána blokuje světlo o 400-700nm a může být 

použita i pro buňky značené modrou fluorescenční značkou (URL6).  

 

 

3D migrace 

 

 Při klasické dvourozměrné kultivaci buňky postrádají komponenty a konstrukce 

z trojrozměrné extracelulární matrix (ECM), která se vyskytuje in vivo. Právě 

vzájemné interakce buněk a složek ECM a signály z ní vycházející často ovlivňují 

buněčnou migraci, a proto vznikla potřeba vytvořit techniky studia migrace ve 3D 

modelu (Blow, 2007). Základem takového modelu je síť z molekul ECM často 

v podobě gelu. V zásadě jde o látky, které se používají i pro povrchovou úpravu 

při 2D testech. Nejčastěji se jedná o kolagen typu I, který v ECM savců převažuje 

(Entschladen et al., 2005). 

 

 Z proteinů ECM může být také vytvořena pravidelná hydrogelová konstrukce 

podobná medové plástvi (obr. 15). Póry ve stěnách z hydrogelu jsou propojené 

a vytváří tak systém propojených chodeb, kterými mohou buňky migrovat. Ve spojení 

s konfokální mikroskopií bylo toto „lešení“ použito ke studiu invazivního potenciálu 

buněk (da Silva et al., 2010). 
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Obr. 15: Konstrukce 3D lešení s póry (da Silva et al., 2010). 

 

 Velmi specializovaná metoda pro pozorování jednotlivých buněk 

a subcelulárních struktur je konfokální laserová skenovací mikroskopie, při které lze 

pozorovat buňky ve vysokém rozlišení a dokonce vytvářet i 3D rekonstrukce 

překrýváním snímků z několika rovin. 

 

 Aby bylo možné průběžně sledovat migrační chování buněk, provádí se tzv. 

„time-lapse“ videomikroskopie, tzn. videozáznam se snímá v intervalech, které 

mohou být minutové až hodinové, podle toho, jak rychle migrace probíhá. Obvykle je 

videokamera namontována na běžném mikroskopu a spojena s časovačem. 

 

 Analýza může být založena na sledování dráhy pohybu buněk. Nicméně, je 

obtížné sledovat jednotlivé buňky v 3D prostředí v průběhu času. Proto bylo vyvinuto 

mnoho různých strategií, díky nimž je možné sledovat buď značené nebo neznačené 

buňky v 3D. Tyto techniky zahrnují například fluorescenční mikroskopii širokého pole, 

konfokální nebo multifotonovou mikroskopii, jakož i digitální holografickou 

mikroskopii. Těmito metodami lze sledovat, kde se buňka nachází v průběhu času 

a může tak být stanovena skutečná délka cesty migrujících buněk. Nicméně, 

současně může být analyzována jen omezená skupina buněk a je nutný 
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specializovaný mikroskop pro zobrazování živých buněk a je třeba získat pokročilé 

znalosti v oblasti zpracování dat (Kramer et al., 2013 78). 

 

 Centrem zájmu při studiu migrace buněk může být i sledování proteinů 

cytoskeletu, což vyžaduje specifické značení těchto molekul a kromě toho 

i specializovanou mikroskopii, jako je konfokální nebo mikroskopie s využitím 

úplného vnitřního odrazu fluorescence (TIRF, total internal reflection fluorescence).  

 

 TIRF je metoda vhodná pro studium interakcí a struktur na okrajích buněk, 

zejména struktur, které jsou na povrchu cytoplazmatické membrány. Velkou výhodou 

TIRF je, že světlo neproniká příliš hluboko do buňky. Proto fluorofory uvnitř buňky 

nepřispívají k signálu a hladina signálů pozadí bývá velmi nízká. Danuser 

a Waterman-Storer použili TIRF mikroskopii, aby lépe poznali, jak interagují proteiny 

fokálních adhezí s aktinem při buněčném pohybu. Označili proteiny GFP a aktin 

jiným fluoroforem a sledovali interakce a pohyb těchto molekul při migraci buněk (Hu 

et al., 2007). 

 

Studium chemotaxe 

  

 Napříč všemi testy je možné sledovat chemotaktické vlastnosti některých 

látek. Chemotaxe však může být pozorována pouze po dobu působení gradientu 

chemoatraktantu tj. do dosažení stavu rovnováhy, proto je důležité jaký způsob 

aplikace je zvolen. Kromě přídavku do média např. v případě dvoukomorového 

systému, je možné chemoatraktanty aplikovat na povrch různých gelů nebo 

do speciálně vytvořených otvorů.  

 

 Laevsky a Knecht použili způsob, známý jako „test v agaróze“ (Laevsky and 

Knecht, 2001). V tomto testu jsou v agarózovém gelu vyřezány dva otvory v předem 

stanovené vzdálenosti od sebe (Obr.16). Buňky vyplní jeden otvor a chemoatraktant 

druhý. Tento test může být obměněn tak, že buňky rostou na povrchu 

a chemotraktant je umístěn do otvoru. Testovaná látka postupně difunduje v gelu 

a tak vytváří gradient, který vydrží déle než v případě aplikace do média. Výhodou 

tohoto systému je, že lze vytvořit více gradientů různých chemoatraktantů současně.  
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Obr. 16: Schéma testu v agaróze. Do jedné z jamek je přenesena suspenze buněk, do druhé 

může být aplikován chemoatraktant (Entschladen et al., 2005). 

 

 Chemoatraktant může být také uzavřen v pomalu se rozpouštějících 

mikrokuličkách, např. z kopolymeru kyseliny glykolové a kyseliny mléčné (PLGA) 

(Zhao et al., 2005). 

 

 Další možností je použití standardizované, komerčně dostupné komůrky (tzv. 

Dunnovy), která se skládá ze dvou soustředných přihrádek, mezi nimiž se po překrytí 

krycím sklem vytvoří mikrofluidní můstky (Obr.17) (Zicha et al., 1997). Jedná se 

vlastně o verzi migračního testu v kapilární komůrce, kde jsou komůrky uspořádány 

radiálně. 

 

Obr. 17: Schéma Dunnovy komůrky. Upraveno z URL7. 
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 Další zajímavou možností je vytvoření miniaturního kapilárního bludiště se 

„slepými“ chodbičkami. Buňky jsou vysety do prostoru začátku bludiště 

a chemoatraktant je aplikován na jeho konec. Tato čipová technologie byla použita 

např. při testování migračních schopností buněk karcinomu plic (obr. 18) (Perkel, 

2012). 

  

 

 

Obr. 18: Migrační test u buněk karcinomu plic linie PC9 v kapilárním bludišti. Na snímku je 

zaznamenána migrující buňka v několika časových úsecích (od 1 do 10 hod) (Perkel, 2012).  
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