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Úvod 

 

 Při práci s jednotlivými buňkami nebo jinými mikrostrukturami nevystačíme 

s běžnými pomůckami, jako jsou pinzeta, skalpel, pipeta apod. Tyto nástroje jsou 

pro takovou práci příliš robustní. Nemůžeme ani pracovat pod kontrolou pouhého 

oka, protože tyto struktury oko nerozliší. V tomto případě je nutné využít 

mikromanipulační techniku zahrnující, jak mikroskop, tak různé mikromanipulační 

pomůcky. Výběr mikromanipulačních pomůcek závisí na činnosti, kterou chceme 

provádět, ale i na materiálu, se kterým chceme pracovat. Bude se tedy např. lišit 

sestava pomůcek pro práci s adherovanými buňkami od sestavy určené pro práci 

s buňkami v suspenzi.  

 Pomocí mikromanipulace je možné provádět takové úkony, jako mikroinjekce, 

mikrodisekce, úprava či transfer buněk, ale i manipulace s vnitrobuněčnými 

strukturami. Mikromanipulační techniky se uplatňují jak při biomedicínském výzkumu, 

např. při práci s buňkami v in vitro kultuře, tak i v klinické praxi, zejména na klinikách 

asistované reprodukce, při práci se zárodečnými buňkami a časnými embryi. 

 V tomto sborníku naleznete informace o principu fungování a práce s různými 

mikromanipulačními pomůckami a o možnostech jejich využití. 
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Mikromanipulační nástroje 

 

 Mikromanipulace zahrnuje velké množství metod, při kterých 

se pod mikroskopickou kontrolou manipuluje s velmi malými strukturami živé hmoty 

pomocí speciálních nástrojů. Při mikromanipulacích je potřeba převést hrubý pohyb 

rukou na jemné miniaturní pohyby přístroje. K tomuto účelu slouží mikromanipulátory. 

Do takovýchto mikromanipulátorů se pak upínají různé typy nástrojů upravených 

pro práci s velmi malými strukturami. V případě, že potřebujeme vpravit do buněk 

nějakou látku, připojujeme k mikromanipulační stanici mikroinjektor. Existuje také 

celá řada pomůcek, které mikromanipulaci usnadňují. 

 

Mikromanipulátory 

 Mikromanipulátory využívají různé mechanismy přenosu pohybu ruky 

na manipulační nástroje.  Můžeme tak odlišit mikromanipulátory mechanické, 

hydraulické, elektrické nebo piezoelektrické. Mechanické mikromanipulátory 

(nazývané také mikromanipulátory s přímým pohonem) převádí pohyb pomocí 

ozubených kol. Hydraulické mikromanipulátory využívají navíc pohyb hydraulické 

kapaliny z válce menšího průřezu do válce většího průřezu, čímž dochází k redukci 

posunu. Elektrické mikromanipulátory používají k otáčení mechanických částí vysoce 

přesné motory. Hydraulické a elektrické mikromanipulátory nereagují přímo, čímž 

jsou redukovány vibrace, které mohou vznikat u mechanických manipulátorů 

při vstupním a výstupním pohybu ruky (URL1).  

 Specializované piezoelektrické mikromanipulátory, tzv. buněčné penetrátory, 

umožňují pohyby ve velmi krátkém rozsahu 1-10 um. Tyto mikromanipulátory 

využívají k provedení mikroskopického pohybu expanzi piezoelektrického krystalu. 

Pohyb provádějí velmi nesouvisle, ale jsou vynikající pro proražení těžko 

penetrovatelné buněčné membrány (URL2). 

 

- TransferMan® 4m 

 Mikromanipulátor TransferMan® 4m je určen převážně pro manipulaci 

s buňkami v suspenzi, pro techniky in vitro fertilizace (IVF) a pro mikrodisekci. 

Pracuje s výjimečnou přesností a hladkostí pohybu ve všech směrech.  DualSpeed™ 
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joystick, kterým je pohyb ovládán, umožňuje přímou a dynamickou regulaci pohybu. 

Díky tomu nedochází k prodlevám mezi pohyby rukou a mikromanipulačních 

nástrojů. Maximální stabilizace přístroje zajišťuje práci bez vibrací. Díky 

inteligentnímu umístnění ovladačů je možné zvládnout jednou rukou více operací. 

Přístroj umožňuje nastavit mezní bod Z-osy, aby nedocházelo k poškození nástrojů 

nebo manipulovaného materiálu. Jeho další výhodou je paměť  pro 3 pozice, aretace 

pohybu dolů a paměť výchozí, tzv.„home“ pozice (URL 3). 

 

- InjectMan NI 2  

 Tento ultra-přesný mikromanipulátor je určen pro mikroinjekce 

do adherentních buněk stejně jako do raných embryí a malých organismů. Je možné 

jej propojit i s mikroinjektory FemtoJet. Obsahuje dobře čitelný display, který 

umožňuje rychlé nastavení a programování. Výhodou tohoto přístroje je také 

ovládání pohybu ve všech třech osách jedním ergonomickým joystickem, 

automatické zaujmutí základní polohy pro rychlou výměnu kapilár nebo 

poloautomatizace injekcí do adherentních buněk (URL 3). 

 Pohyby jsou řízeny jedním joystickem ve všech 3 osách kartézského 

souřadného systému. Manipulátor umožňuje snadno přepínat mezi hrubým a jemným 

módem pohybů a tyto dva režimy mohou být upraveny tak, aby každý měl svou 

pracovní rychlost. K dispozici je také takzvaná Home funkce, která umožňuje velmi 

snadnou výměnu kapilár. Tento systém také umožňuje definovat hranice na Z ose, 

aby nedošlo ke zničení kapiláry o spodní části misky. Tento limit funkce je také 

důležitý pro poloautomatický mikroinjekční proces. 

 Tento přístroj umožňuje i sériovou mikroinjektáž. Má pracovní rozsah 20 mm 

v každé ose a nejmenší krok 40 nm. Jeho maximální rychlost při injektáži je 7 500 

um/s. Výhodou je i patentovaný pohyb ve směru osy kapiláry v nastavitelném úhlu 10 

- 80 stupňů.  

 

- PiezoXpert ® je pomůcka, která díky piezoelektrickému jevu způsobuje perforaci 

buněk a usnadňuje tak mikroinjekci nebo mikromanipulaci. Elektrické impulsy jsou 

převáděny na kapiláru přímo, bez jakékoliv časové ztráty. Tento způsob manipulace 

zlepšuje výsledky mnoha aplikací, včetně přenosu embryí nebo vpravování 

indukovaných pluripotentních buněk do blastocysty. Tento nástroj doplňuje 
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mikromanipulátory. Jeho výhodou je intuitivní ovládání, možnost nastavení 

parametrů, díky nimž může být experiment dobře reprodukován (URL 3).  

 

Mikroinjektory 

 Mikroinjektor se používá k ovládání vstřikování aplikované látky. Řídí úroveň 

tlaku v kapiláře a dobu aplikace. Injekce kapalin je lepší provádět kapilárou s malým 

průměrem a vysokým tlakem pomocí elektronických mikroinjektorů. Jiné aplikace, 

jako např. nasávání, přenos nebo přidržování buněk se provádí při menším tlaku 

pomocí kapilár, které mají mnohem větší průměr a používají se s manuálními 

mikroinjektory (URL 3). 

  

- FemtoJet®. Tento programovatelný motorický mikroinjektor má snadné ovládání, 

umožňuje přesnější regulace kompenzačního a vstřikovacího tlaku a doby aplikace. 

Velkou výhodou je absolutně reprodukovatelná opakovaná injektáž (URL 3). 

 

- CellTram ®  je ruční mikroinjektor (ruční pístová pumpička) s regulací tlaku 

a manuální mikroinjikací a dávkováním tekutin. Byl navržen s důrazem na optimální 

ergonomii, provozní komfort a vysokou přesnost. Obsahuje velké, ergonomické 

otočné knoflíky a stabilní a bezpečnou základní desku.  CellTram ® umožňuje jemné 

držení neadherujících buněk (např. oocytů a blastocyst), ruční mikroinjekce vodných 

roztoků, aspirace a přenos malých buněk (např. myších spermií), ruční mikroinjekce 

pod vysokým tlakem, transfer organel (např. přenos jádra) nebo odstranění buněk 

(např. mikrodisekce). Tento mikroinjektor může být použit se všemi běžnými 

mikromanipulačními systémy (URL 3).  

 

Další pomůcky 

 Mezi nezbytné vybavení patří mimo jiné i kapiláry několika typů (obr. 1): 

 - kapiláry pro přidržování buněk  

 - kapiláry s hrotem pro pronikání buněčnými membránami a pro odsávání 

 a dávkování částic  

 - nejjemnější kapiláry pro vstřikování nejmenších objemů. 



 7 

           

Obr. 1: Různé typy kapilár: mikroinjekční pro malé objemy, přidržovací a kapilára 

pro transfer buněk a mikrostruktur (zleva doprava) (URL 3). 

 

 Mikrokapiláry se vyrábí z různých materiálů a mají různé vlastnosti, např.: 

- kapiláry z borosilikátového skla, které mají teplotu tání820 ° C a konstantní poměr 

vnitřního průměru k vnějšímu průměru,  

- kapiláry z aluminosilikátového skla, které mají teplotu tání 924 ° C, jsou těžší, 

než borosilikátové, mají tendenci řídnout a jsou určeny pro extrémně jemné hroty,  

- kapiláry z křemenného skla, které mají teplotu tání> 1000 ° C, dobré mechanické 

vlastnosti a vysokou optickou kvalitu (URL 3).  

 Používá se celá řada kvalitních sterilních mikrokapilár a mikropipet s přesně 

definovanými parametry, což zaručuje reprodukovatelnost práce. Speciální 

mikropipety bývají uzpůsobeny k práci s určitými typy buněk. Např. VacuTips 

se používá  pro přidržování buněk v suspenzi, TransferTips pro přenos kmenových 

buněk nebo Femtotips a Femtotip II pro mikroinjekciminimálního objemu. 

 Další důležitou pomůckou jsou antivibrační podložky, které jsou speciálně 

navrženy tak, aby efektivně chránily mikromanipulační systém proti vibracím. Tyto 

podložky se umísťují v základních bodech mikroskopu. Je možné použít několik 

různých velikostí podložek, čímž může být systém optimalizován pro specifické 

zatížení (URL 3). 

 

Celkově pak mikromanipulační stanice může obsahovat: 

- Inverzní mikroskop s fázovým kontrastem, případně fluorescenční mikroskop 

- Mikromanipulátor a mikroinjektor 

- Různé kapiláry 

- Antivibrační stůl  

- Chladící / ohřívací stanici   
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Mikromanipulační postupy 

 

 Jednotlivé mikromanipulační stanice se liší podle toho s jakým materiálem 

pracujeme a co s ním potřebujeme provádět. Liší se tedy stanice pro mikroinjekce 

do adherentních buněčných kultur od stanic pro mikroinjekce do malých organismů 

a časných embryí, nebo pro manipulace sbuňkami v suspenzi. 

 

Mikromanipulace s buňkami v suspenzi 

 Buňky, které nejsou adherované k povrchu, je nutné při manipulacích 

přidržovat pomocí k tomu určených, tzv. „holdingových“ mikrokapilár. Mezi tyto buňky 

patří zárodečné buňky, jako oocyty a spermie, časná embrya živočichů a buňky 

kultivované in vitro v suspenzi. Suspenzní struktury můžeme prostřednictvím 

mikromanipulačních nástrojů nasát, přenést, vložit, ale také přidržet a souběžně 

injikovat. Pohyb injekční nebo bioptické (transferové) kapiláry se provádí proti směru 

postavení kapiláry přidržovací (obr. 2). Pomocí programu je možné na manipulátoru 

nastavit výchozí a pracovní polohy kapilár (URL 3). 

 

 

Obr. 2: Postavení přidržovací (H) a bioptické (B) kapiláry při odběru pólových tělísek. 

Výchozí pozice (2H, 2B) a pracovní pozice (1H, 1B) kapilár (URL 3). 
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Mikromanipulace s adherentními buňkami 

 

 Při manipulaci s adherovanými buňkami, které drží pevně na podkladu, 

nemusíme používat přidržovací kapiláry. Nejčastěji se u adherovaných buněk 

provádí mikroinjekce. Nicméně můžeme také samotné buňky separovat, nasát a poté 

transportovat a injikovat. 

 

Mikroinjekce 

 Mikroinjekcí vpravujeme velmi malé objemy kapalin či struktury do jiných 

oběktů pomocí speciálního zařízení a za současného zvětšení v mikroskopu.  

Mikroinjekce adherovaných buněk se provádí převážně pro základní výzkum, 

pro zkoumání genové exprese či transportu proteinů nebo pro umlčování účinku 

různých proteinů atd. Pro tyto účely se vpravuje do buňky DNA, RNA, protilátky, 

různé další proteiny nebo barviva. Do buňky můžeme vpravovat i více látek najednou 

a také definovat do jaké oblasti buňky bude daná látka injikována (Rose, 2007). 

 Při mikroinjektáži adherentních buněk je nutné určit místo aplikace v buňce 

v rámci osy x a y a také určit Z limit, tzn. maximální hloubku, do které se může 

kapilára zanořit (Obr. 3). Určení tohoto limitu je důležité proto, abychom neperforovali 

buňku skrz a nepoškodili kapiláru o povrch misky. 

 Parametry vstřikování (vstřikovací tlak, vstřikování čas a vyrovnání tlaku) jsou 

naprogramovány přes mikroinjektor. Vstřikovací hladina (Z - limit) je nastavena 

na manipulátoru. Hrot mikrokapiláry je možné použít jako " ukazovátko ", kterým 

se stanoví vstřikovací bod v buňce. Pak už jen stačí joystickem spustit axiální pohyb 

a následně vlastní aplikaci v naprogramovaných parametrech vstřikování. Po uplynutí 

nastavené doby aplikace se tlak v kapiláře sníží a současně se aktivuje pohyb 

kapiláry zpět do své výchozí pozice. Tyto přesné pohyby zajišťují nejvyšší míru 

přežití buněk (URL 3). 
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Obr. 3: Pohyb kapiláry při mikroinjekci do adherované buňky. Startovní pozice 

kapiláry (1.). Manipulátor nejprve provede zpětný pohyb (2.) a poté posune 

mikrokapiláru šikmo do středu aplikačního pole do blízkosti zvoleného Z limitu (3.). 

Po aplikaci se mikrokapilára vrátí stejnou cestou do výchozí pozice (4.) (URL 3).  

 

 Mikroinjekční technika má i určité limity, jako např. počet buněk nebo částic, 

které mohou být manipulovány v určitém čase je nízký ve srovnání s transfekčními 

metodami (Rose, 2007). Proto je analýza odpovědí v mikroinjikovaných buňkách 

obvykle založena spíše na imunocytochemických metodách. Negativně může působit 

i jen pouhé zavedení mikropipety, nebo tlak vyvíjený vstřikováním kapaliny. Rozsah 

poškození nelze v současné době odhadnout. Je potřeba určitá praxe a zkušenost 

pro efektivní provádění mikroinjekčního experimentu. Zásadní krok je příprava 

vzorku. Špatná příprava vede k ucpávání kapilár, nebo nízké míře přežití buněk. 

Aby se zabránilo tvorbě agregátů, je třeba bezprostředně před injekcí vzorek filtrovat 

přes filtry s póry o velikosti 0,2 um při centrifugaci při plné rychlosti alespoň 5, lépe 10 

minut a okamžitě pokračovat v procesu vstřikování (URL 3). 

 Na proces mikroinjekce mají vliv některé parametry, které jsou důležité 

pro reprodukovatelnost experimentu. Některé parametry lze přesně definovat pomocí 

mikroinjektoru, např. vstřikovací tlak a dobu vstřikování. Nicméně důležitý je 

i parametr velikosti póru mikrokapiláry. A tento nelze přesně definovat, protože 

1. 2. 

3. 4. 
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i komerčně vyráběné mikrokapiláry mají určitý rozptyl ve velikosti otvoru (Rose, 

2007). 

 Dalším důležitým faktorem je vnitřní tlak v buňce, který se liší podle typu 

buněk, jejich stavu a tak dále. Typ vzorku, použitý pufr a další fyzikálně-chemické 

vlastnosti kapalin, mohou mít rovněž vliv na objem. Kvůli těmto faktorům není tak 

snadné určit přesný objem, který by měl být aplikován (URL 3). 

 Pro přípravu roztoků k mikroinjekcím existuje několik pravidel, které mají 

zamezit poškození buněk a zaručit optimální výsledek mikroinjikace. Roztoky by měly 

co nejvíce korespondovat s fyziologickým prostředím buňky. Proto je vhodné 

používat jako rozpouštědlo fosfátový pufr (tzv. PBS). Tento roztok zajišťuje izotonické 

prostředí a současně stabilizuje jeho pH. Koncentrace látky by měla být 10-20x vyšší 

než koncentrace nutná k navození patřičného efektu, protože během aplikace 

dochází právě k takovémuto naředění vstřikované látky. 

 Pokud to jde, je dobré přiblížit vlastnosti prostredi, ve kterem mikromanipulace 

s buňkami probijha, podmínkám pro in vitro kultivaci bunek, jedna se zejména 

o teplotu prostredi a koncentraci CO2. Pro tyto účely je možné používat média 

nezávislá na CO2 (25 mM Hepes), vyhřívané pracovní plochy nebo alespoň 

vyhřívaná média. Důležité je také pracovat tak, aby buňky byly co nejkratší čas mimo 

inkubátor.  

 

 

Optická (laserová) mikromanipulace 

 Při nekontaktní mikromanipulaci jsou objekty manipulovány pomocí optické, 

elektrické nebo magnetické energie  (Kallio and Kuncova, 2003). 

 Laserovým mikromanipulátorem lze třídit mikroskopické objekty 

a transportovat je na definovaná místa. Ve spojení s UV laserem je možné navodit 

fúzi buněk či provádět mikrochirurgické operace. Laserová mikrodisekce se používá 

jak k izolaci buněk, tak buněčných částí, jako jsou chromozomy, buněčné organely 

nebo části membrán s povrchovými molekulami. Je možné provádět mikrodisekce 

z parafínových řezů, z nátěrů, i mikrodisekce živých buněk z tkáňových kultur. Navíc 

je možno pracovat i s archivními preparáty, které jsou zality a přikryty krycím sklem. 

Laserový paprsek UV-A laseru, používaný k vlastnímu řezání, neohřívá vzorek a jeho 

vlnová délka 350 nm leží mimo absorpční oblast RNA a proteinů. Proto nedochází 
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k tepelnému ani jinému poškození vzorků. Průměr svazku v ohnisku je při největším 

zvětšení menší než 1 um (URL 4). 

  

 

 

Obr. 4: Vzorek je vyříznut pomocí zaostřeného laserového paprsku. Pulsní laser poté 

transportuje řez do sběrného zařízení (URL 5). 
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Aplikace mikromanipulačních metod 

 

 Mikromanipulační techniky jsou hojně využívány jak v biologických, tak 

i nebiologických oborech. V biomedicínském výzkumu se uplatňují při izolaci, 

transferu a ovlivňování jednotlivých buněk a dokonce i intracelulárních struktur. Mimo 

výzkum se mikromanipulace s biologickým materiálem asi nejvíce používá 

v laboratořích asistované reprodukce, kde je nepostradatelná pro přípravu nebo 

transfer zárodečných buněk, pro oplození či jakoukoliv manipulaci s blastocystou, 

včetně odběru blastomer na preinplantační vyšetření.  

 

 

Mikromanipulace v metodách asistované reprodukce 

 

Fertilizace in vitro  

 Při sníženém počtu, snížené pohyblivost nebo špatné morfologií spermií, 

se provádí oplození in vitro (IVF) metodu ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie 

do vajíčka).  ICSI je mikromanipulační metoda, při které se pomocí mikropipety 

vpraví spermie přímo do vajíčka. Celý proces se provádí pomocí mikromanipulátoru 

pod kontrolou mikroskopu. V mikromanipulátoru je upevněna tzv. "holdingová" 

pipeta, kterou se přidržuje vajíčko, a užší ICSI pipeta, kterou je nasáta jediná spermie 

a vpravena do zralého vajíčka (obr. 5) (URL 6).  

 

Obr. 5: Intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka (URL 7). 
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 Před samotnou metodou ICSI mohou být spermie vybrány na základě jejich 

funkčních vlastností metodou PICSI (intracytoplazmatická injekce předvybraných 

spermií), nebo při velmi velkém zvětšení metodou IMSI (intracytoplasmická injekce 

morfologicky selektované spermie). 

 PICSI je mikromanipulační technika, která prozatím jako jediná umožňuje 

výběr spermie pro oplození vajíčka na základě její funkční kvality. Při této metodě 

jsou spermie inkubovány v Petriho misce, jejíž dno je pokryté hyaluronanem. 

Pro intracytoplazmatickou injekci spermie do vajíčka jsou následně vybírány pouze 

spermie navázané na hyaluronan. Na základě stejného principu jsou vybírány 

spermie i při přirozeném oplození probíhajícím v těle ženy (URL 6). 

 Při metodě IMSI je používáno velké mikroskopické zvětšení (> 6000×) 

k důkladnému morfologickému výběru spermie pro injekci do vajíčka (ICSI). 

Při výběru spermíí PISCI nebo IMSI metodou jsou nezbytné mikromanipulační 

přístroje (URL 6).  

 

Asistovaný „hatching“ 

 U vajíčka, které již bylo oplozeno a vyvine se do stádia blastocysty, se v rámci 

metod asistované reprodukce může provádět tzv. asistovaný „hatching“ (AH) neboli 

asistované vyklubání blastocysty. Vyvíjející se blastocysta je obklopena vrstvou 

glykoproteinu, tzv. zona pellucida. Dokud je blastocysta obalena, nemůže dojít 

k jejímu uhnízdění neboli nidaci. K vyklubání, tzn. odstranění zona pellucida, dochází 

kolem 6.-7. dne po oplození. Technika AH se používá od 80. let minulého století 

pro podporu implantace. Někdy se také provádí u třídenního embrya, které sestává 

z šesti až osmi buněk, před odběrem blastomer pro prenatální genetické vyšetření 

(obr. 6). Poté se musí embryo dále vyvíjet v inkubátoru, než se ve stádiu blastocysty 

může implantovat (URL 6). 
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Obr. 6: Asistované vyklubání rýhujícího se vajíčka (URL 8) 

  

 Při této metodě je glykoproteinový obal blastocysty mechanicky propíchnut 

pomocí tenké dlouhé skleněné jehly. Seříznutý hrot jehly prochází perivitelinním 

prostorem, pak je zastaveno sání „holdingové“ pipety a tře se s ní proti zachycené 

oblasti zona pellucida, dokud tato oblast není kompletně obroušena. AH je také 

možné provádět naleptáním roztokem kyseliny a nebo se narušení zona pellucida 

provádí pomocí laseru (Martins et al.).  

 

 

Preimplantační diagnostika 

 Preimplantační genetické vyšetření se provádí nejčastěji na jedné nebo dvou 

buňkách (blastomerách) rýhujícího se vajíčka. Izolované buňky jsou analyzovány 

molekulárně genetickými metodami na přítomnost chromozomálních aberací. 

Pro toto vyšetření je nutné pomocí mikromanipulačních technik odebrat buňky 

pro analýzu. Zdravá embrya pak mohou být aplikována pacientce (URL 9).  
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Mikromanipulace v biomedicínském výzkumu 

 

Klonování 

 Klonování je pořizování identických kopií (klonů), ať už se jedná jen 

o molekuly, jako např. DNA, nebo o celé organizmy. Ke klonování DNA se většinou 

využívají metody molekulární biologie. Mikromanipulační techniky se spíše uplatňují 

při klonování organizmů. 

 Klonování živočichů je možné provádět různými postupy. Klonování dělením 

embryí se nejvíce podobá přirozenému vzniku jednovaječných dvojčat. Pomocí 

mikroskopu a mikromanipulátoru lze rozdělit časné embryo na dvě části, které 

se jako jednotlivá embrya vyvíjejí v náhradních matkách. Tento způsob byl již 

experimentálně proveden na embryích mnoha savců  (Magner, 2002), (URL 10), 

(Wilmut et al., 2007). Embryo však nelze dělit neomezeně. Zárodek rozdělený 

na více částí ztrácí životaschopnost. V roce 1993 byl americkým lékařem Jerry 

Hallem tímto způsobem poprvé klonován i zárodek člověka. Z etických důvodů však 

byla použita pouze embrya v časném stádiu gravidity, která byla kvůli vývojovým 

defektům odsouzena k abortu (Egozcue et al., 1999). 

 Klonovaní živočichů je možné také pomocí přenosu jader (transplantace jader) 

(Keklikoglu, 2009). V tomto případě se jádro somatické buňky kultivované in vitro 

vnese do enukleovaného oocytu. Asi nejznámější klonované zvíře, ovečka Dolly, byla 

„stvořena“ také po přenosu jádra, nicméně v jejím případě byly k implantaci jádra 

do oocytu použity elektrické pulsy, které destabilizují buněčnou membránu a dovolí 

buňkám spolu splynout a současně aktivují oocyt (tzv. Roslinský způsob)  (Wilmut et 

al., 2007). Mikromanipulační techniky využívá jiný způsob přenosu jader.  Jde 

o přenos „nahého“ jádra vyloupnutého z donorové buňky pomocí velmi jemné 

skleněné kapiláry a mikromanipulačního zařízení. Díky tomu se do oocytu nedostává 

příměs cytoplasmy a mikroinjekce nespustí okamžitý vývoj embrya (možnost 

prodloužené klidové fáze, kdy se dokončí reprogramování) (Keklikoglu, 2009). 

 Technika přenosu jádra byla původně navržená Spemannem v roce 1938 jako 

metoda pro studium buněčné diferenciace (Magner, 2002). Poprvé byla úspěšně 

využita u obojživelníků, když byly použity embryonální blastomery pro získání jader 

(Briggs and King, 1952). Jádra byla získána z blastocysty pomocí tenké skleněné 

pipety menší než buňka. Briggs a spol. jemným dotekem pipety narušili buněčný 
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povrch, přičemž jádro zůstalo nepoškozené. Toto jádro pak bylo použito k inzerci 

do enukleovaného oocytu.  

 Z klonovaného lidského embrya byly již dokonce izolovány embryonální 

kmenové buňky, tzv. NT-ESCs (nuclear-transfer embryonic stem cells), které 

vykazovaly normální diploidní karyotyp a podobný fenotyp jako ESCs (Tachibana et 

al., 2013).  

 

Transgenoze 

 Kromě reprodukce se nukleární transfer používá k získání transgenních zvířat. 

Transgenní organismy jsou vytvořeny genovým inženýrstvím tak, že jejich vlastní 

genetický materiál nese části genetického materiálu jiného druhu. K trvalé genetické 

modifikaci zvířat je potřeba pozměnit DNA na úrovni zárodečné buňky či raného 

embrya. Ke vpravení DNA pak může být použito různých metod. Buňky mohou být 

geneticky modifikovány např. virovou infekcí (Jaenisch and Mintz, 1974). Nicméně 

k transgenozi je možné použít i mikroinjekce DNA do pronukleu zygoty a nebo 

do embryonálních kmenových buněk (ESCs) (Hu et al., 2013; Liu et al., 2013). 

Upravené ESCs se pak vpravují do časného embrya, výsledkem čehož je chimérické 

zvíře, tvořené z části buňkami nesoucími cizí geny. Mikroinjekce DNA nebo vnášení 

ESCs do blastocysty se provádí pomocí mikromanipulačních nástrojů. Transgenoze 

pomocí mikroinjekce DNA do myšího vajíčka byla poprvé popsána v roce 1981 

(Gordon and Ruddle, 1981). Brzy následovaly experimenty i s dalšími druhy 

(Hammer et al., 1985) . 

 Transgenní zvířata byla vyvinuta pro celou řadu aplikací, včetně produkce 

lidských proteinů pro farmaceutický průmysl, jako např. faktoru IX v lidském ovčím 

mléce (shrnuto v (Campbell et al., 2005)). Nicméně transgenoze může sloužit také 

k vytváření modelů lidských chorob nebo ke zjišťování funkce genů. 

 

Mikroinjekce nukleových kyselin  

 Mikroinjekce DNA nemusí být používána pouze pro účely vytvoření 

transgenního organismu. Mikroinjekcemi lze do jednotlivé buňky v in vitro kultuře 

vpravit např. chimerický gen a studovat tak genovou expresi, a získat znalosti 

o regulaci vnitrobuněčné signalizace nebo o transportních mechanismech. 
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 Mikromanipulační a mikrochirurgické techniky umožňují i změnu transkriptomu 

embryí. Pokud je do embrya injikována cizorodá mRNA, může být následně 

translatována (Ebert et al., 1984).  

 

Mikroinjekce proteinů 

 Ke studiu molekulárních mechanismů působení určitých proteinů 

se v buněčné biologii používá funkční studie, při které se dané proteiny inhibují 

a jsou sledovány změny v projevech buněk. Často se jako inhibiční činidla používají 

proteiny, jako např. protilátky, které mohou být mikroinjikovány do buněk. Např. 

mikroinjekce proteinu HMG-I byla použita k navození časné transkripce genů zygoty 

(Obr. 7) (Beaujean et al., 2000). 

 

 

Obr. 7: Aktivace transcripce embrya po injikaci vajíčka 70 mM HMG-I (Beaujean et 

al., 2000). 

 

  

Zavádění měřících nástrojů 

 Mikromanipulační techniky je možné také použít při zavádění elektrod 

pro měření bioelektrických signálů v buňkách. Tato tzv. „patch clamp“ technika 

umožňuje studium jednoho nebo více iontových kanálů na buněčné membráně. 

Může být aplikována na širokou škálu buněk, ale je obzvláště užitečná při studiu 
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dráždivých buněk, jako jsou neurony, kardiomyocyty, svalová vlákna a beta buňky 

pankreatu. Při „patch - clamp“ metodě se na membránu buňky umístňuje pomocí 

mikromanipulátoru skleněná kapilára obsahující speciální měřící elektrodu (obr. 8).  

Mírným sáním je pak membrána těsně přimknuta ke kapiláře, což vytváří elektrickou 

kontinuitu mezi elektrodou a buňkou. Tato metoda je náročná na přesnost pohybu 

mikromanipulátoru, protože je nezbytné kapiláru správně umístnit na membránu. 

Mikromanipulátor by měl být také maximálně stabilní, aby bylo zamezeno 

jakémukoliv posunu elektrody a nedošlo tak k selhání měření (Kallio and Kuncova, 

2003). 

 

Obr. 8: Diagram „patch clamp“ techniky (upraveno z URL 11 ). 
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