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1. ÚVOD 

 Systémy pro kultivaci buněk jsou nezbytné pro základní výzkum a celou řadu in vitro studií 

buněčné biologie, tkáňového inženýrství, biomedicínského inženýrství nebo vývoje léčiv. Běžně 

využívaným modelem v laboratorních experimentech je kultivace buněk na miskách za statických 

podmínek. Tento přístup umožňuje studium fyziologie endoteliálních buněk v monovrstvě a neodráží 

tak stav in vivo, kdy jsou endoteliální buňky tvořící výstelku cév v neustálém kontaktu s proudící krví.  

Buňkám pěstovaným za statických podmínek je třeba měnit médium přibližně každé 2-3 dny, na 

rozdíl od nepřetržitého zásobení buněk metabolity a odvádění katabolitů, tak jak je tomu při perfuzi in 

vivo. Morfologie a fyziologie buněk, které jsou kultivovány za statických podmínek, se podstatně liší 

od stavu in vivo, což vede ke zpochybňování funkčnosti tohoto systému [1].  

Zavedení mikrofluidních systémů je významným posunem obzvláště ve výzkumu cévní biologie, 

protože umožňuje vytvořit fyziologicky relevantní modely pro studium buněk připomínající lidský 

oběhový systém a zároveň jejich využití snižuje spotřebu drahých reagencií. Experimenty 

s mikrofluidními systémy poskytují výsledky, které jsou ve shodě s výsledky pokusů in vivo [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0245 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

5 

2. FYZIKÁLNÍ POZADÍ 

2.1 Smykové napětí 

Smykové napětí je definováno jako síla působící na jednotku plochy, a může být považováno za 

tlak, třecí smyk na buněčném povrchu, a tahové nebo vyrovnávací síly působící proti externě použitým 

silám. Všechny buňky v těle vnímají nějakou formu síly, ať už jsou to endoteliální buňky nacházející 

se v krevních cévách, epiteliální buňky umístěné v respiračním traktu, nebo osteoklasty a osteoblasty 

v kosti [3].  

Endoteliální buňky pěstované za proudových podmínek vnímají třecí sílu, kterou na jejich 

povrchu vytváří proudící médium. Velikost této třecí síly, takzvaného smykového napětí (shear stress; 

τ), se pak odvíjí od viskozity (η = N.s/m2) a rychlosti (γ = 1/s) proudící tekutiny a je možné jej vyjádřit 

jako  

τ = η . γ 

Je ale potřeba brát v potaz, že viskozita tekutin je závislá na teplotě.  

 

Smykové napětí může být také definováno jako síla působící na plochu: 

τ = F / A       (1 Pa = 10 dyn/cm2) 

 

Tok krve a z něho plynoucí smykové napětí, které působí na povrchu cévní stěny je velmi 

heterogenní. Ve velkých a malých tepnách je patrný pulzatilní tok, zatímco pomalý nebo přerušovaný 

tok krve je možné pozorovat v kapilárách a žílách. Obvyklé hodnoty smykového napětí jsou pak vyšší 

v arteriolách a kapilárách (40-60 dyn/cm2) a nižší ve velkých arteriích (10-20 dyn/cm2). Avšak i 

hodnoty smykového napětí okolo 200 dyn/cm2 se mohou vyskytnout v arteriích krátkodobě při systole 

[2]. Typické hodnoty smykového napětí v cévách člověka a myši jsou shrnuty v Tabulce 1. 

Studie cévní odpovědi na různé typy a hodnoty smykového napětí má široký klinický význam 

v cévní homeostázi a patofyziologii [2]. 
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τ (dyn/cm2) Člověk (obvyklá hodnota) Člověk (maximální hodnota) Myš (obvyklá hodnota) 

krkavice 11 – 13 25 - 70 70 

brachiální tepna 4 – 5 27 – 39  

stehenní tepna 3 – 5 34 – 40  

koronární tepna 7   

břišní aorta 5 10 - 20 88 

malé žíly 0,1   

střední žíly 0,5   

 

Tabulka 1. Typické hodnoty smykového napětí v cévách. Převzato z [4]. 

 

2.2 Typy proudění tekutiny 

Smykové napětí je rovněž ovlivněné geometrií cévy in vivo nebo kanálku in vitro. Při stejné 

rychlosti proudění tekutiny působí na buňky pěstované v kanálcích s různou výškou smykové napětí o 

odlišných hodnotách [4]. 

 

Obrázek 1. Objemová rychlost průtoku (ml/min) a geometrie kanálků. Převzato z [4]. 
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Smykové napětí taktéž závisí na způsobu proudění tekutiny uvnitř cévy in vivo nebo kanálku in 

vitro. Jak již bylo zmíněno, in vivo je možné pozorovat několik typů proudění, přičemž je lze vytvořit i 

v in vitro podmínkách. 

2.2.1 Jednosměrné laminární proudění 

Je přítomné u většiny malých zdravých cév, jako jsou malé tepny a žíly. Experimentálně je tomu 

dosaženo perfuzí média přes nízkostěnné kanálky, čímž se udržuje konstantní průtok jak v průběhu 

času, tak pro směr a rychlost. Homogenní laminární smykové napětí pokrývá celou oblast kanálku, s 

výjimkou tenkého pásu na obou stranách stěn kanálku a v blízkosti rezervoárů [4]. 

  

Obrázek 2. Jednosměrné laminární proudění. Převzato z [4]. 

 

2.2.2 Pulzatilní laminární proudění 

Tento typ proudění se vyskytuje ve velkých tepnách v důsledku kolísání způsobené činností srdce. 

Experimentálně může být pulzatilní laminární proudění napodobené za použití jednosměrného toku s 

periodicky se měnící rychlostí průtoku při zachování konstantního směru proudění [4]. 

 

Obrázek 3. Jednosměrné laminární proudění. Převzato z [4]. 

 

http://ibidi.com/uploads/pics/type_unidirectional1_01.jpg
http://ibidi.com/uploads/pics/type_pulsatile.jpg
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2.2.3 Turbulentní proudění 

Je charakterizováno změnami v rychlosti a směru proudění. Směr a rychlost se mění v průběhu 

času, a profil proudění tedy není konstantní. V in vivo podmínkách je turbulentní proudění vzácné a 

lze je nalézt pouze v patofyziologických procesech. Z fyzikálních důvodů nelze v ibidi průtokových 

komůrkách turbulentnímu průtoku na základě fyziologického režimu dosáhnout [4].  

 

Obrázek 4. Jednosměrné laminární proudění. Převzato z [4]. 

 

2.2.4 Oscilační proudění 

Při použití průtokových komůrek je tento typ proudění přijímán jako prostředek simulující turbulentní 

proudění. Ačkoliv se jedná o laminární proudění, není zde hlavní směr vzhledem k změnám směru 

proudění v pravidelných intervalech (často je tento interval každých 0,5 s). Rychlost průtoku se 

udržuje konstantní s výjimkou přepínání ventilu [4].   

 

Obrázek 5. Jednosměrné laminární proudění. Převzato z [4]. 
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3. MIKROFLUIDNÍ SYSTÉM IBIDI 

3.1 Základní charakterizace μ-slidů 

IBIDI nabízí celou řadu komerčně dostupných µ-slidů, které se liší určitými parametry (Tabulka 

2.) a jsou tak vhodné pro různé aplikace. 

 

3.1.1 skupina μ–slidů I Luer  

 Kultivace buněk v proudových podmínkách – aplikace definovaných hodnot smykového 

napětí na pěstované buňky a simulace cév například pro výzkum aterosklerózy. 

 Jednoduché spojení s fluidní jednotkou a pumpou pomocí sofistikovaného systému hadiček. 

 Kanálky uvnitř µ-slidů jsou dostupné v pěti variantách lišících se výškou, objemem a 

koutovací plochou a jsou speciálně vyvinuty pro experimenty v proudových podmínkách. 

 

Nižší kanálky (μ–slide I0,1/0,2/0,4 Luer) jsou vhodné pro kultivaci buněk s využitím vyšších 

hodnot smykového napětí.  

Vyšší kanálky (μ–slide I0,4/0,6/0,8 Luer) jsou vhodné jak pro kultivaci buněk v proudových 

podmínkách tak pro krátkodobé statické kultivace. 

 

3.1.2 μ–slide VI 0.4  

 Šesti-kanálkové provedení je vhodné pro kultivace buněk za statických podmínek a 

imunofluorescenční barvení a mikroskopii živých nebo fixovaných buněk.  

 Možné připojení k fluidní jednotce a pumpě, pozorování buněk pěstovaných v proudových 

podmínkách.  

 

3.1.3 μ-slide I  

 Kombinace vlastností plastiků pro kultivaci buněk se skleněnými krycími sklíčky. 

 Velká plocha pro pozorování buněk a vysoká optická kvalita umožňuje pohodlné pozorování 

celé řady buněčných testů. 
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Tabulka 2. Parametry jednotlivých µ-slidů. Převzato z [4]. 

 

 

Jak již bylo zmíněno, µ-slidy umožňují celou řadu aplikací a kultivaci buněk jak za proudových 

tak statických podmínek. Vhodně zvolený µ-slide je důležitým předpokladem pro správný průběh a 

následné vyhodnocení experimentu. 

 

Kultivace buněk v proudových podmínkách 

 µ-slidy I Luer --- genová exprese, imunofluorescence 

- 0.1 and 0.2 vhodné pro vysoké hodnoty smykového napětí 

- 0.4 vhodný pro širokou škálu smykového napětí 

- 0.6 and 0.8 vhodné pro nízké hodnoty smykového napětí 

 

 µ-slide VI 0.4 --- imunofluorescence  

 

Kombinace µ-slidu s adekvátním perfúzním setem umožňuje dosažení rozličných hodnot smykového 

napětí (0,47 – 153,69 dyn/cm2). 

 

Statická kultivace buněk  

 µ-slide I Luer  

- 0.2 and 0.4 nejsou příliš vhodné, spíše krátkodobá statická kultivace 

- 0.6 and 0.8 středně- až dlouhodobá statická kultivace 

 µ-slide VI 0.4 

- krátkodobé statické kultivace 

 µ-slide I 

- díky většímu objemu reservoárů a dostatečnému zásobení buněk médiem umožňuje 

dlouhodobější kultivace 
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Různé varianty stejného experimentu ve stejnou dobu 

 µ-slide VI 0.4 

 

Imunofluorescence  

 všechny µ-slidy jsou vhodné pro imunofluorescenční barvení a mikroskopii 

 

Optické vlastnosti dna kultivačního materiálu ibidi 

Refraktivní index nD (589 nm) 1.52 

Abbeho číslo 56 

Tloušťka  No. 1.5 (180 μm) 

Materiál Mikroskopický plastik 

 

Tabulka 3. Optické vlastnosti µ-slidů. Převzato z [4]. 

 

3.2 IBIDI mikrofluidní systém 

Mikrofluidní systém tvoří: 

3.2.1 Pumpa 

 

Obrázek 6. Ibidi pumpa.  

 

Pumpa má schopnost generovat tlak až do výše 100 mbar, doporučuje se však používat hodnoty 

tlaku v rozmezí 5 – 95 mbar. Pumpa umožňuje vytvoření jak pozitivního, tak negativního tlaku.  
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Pumpa je ve spolupráci s fluidní jednotkou schopna vytvořit jednosměrný, oscilační nebo 

pulzující tok média uvnitř kanálku µ-slidu. Pumpa generuje konstantní tlak v řádu mbarů, který 

pumpuje médium z jednoho reservoáru do druhého. Uvnitř kanálku vzniká tok média (ml/min), který 

je závislý na tlaku aplikovaném pumpou, viskositě média a určitém odporu, který vytváří hadičky 

perfúzního setu a kanálek µ-slidu. Specifický průtok média pak na povrchu buněk vytváří smykové 

napětí o dané hodnotě (dyn/cm2) [4]. 

 

3.2.2 Fluidní jednotka 

 

Obrázek 7. Ibidi fluidní jednotka.  

 

Fluidní jednotka slouží k upevnění perfúzního setu a přenosu tlaku vzduchu vytvořeného pumpou. 

Fluidní jednotka obsahuje dva čtyřcestné ventily, jejichž synchronizované přepínání z jedné do druhé 

pozice (otevřená/zavřená) umožňuje vytvoření jednosměrného laminárního toku média uvnitř kanálku 

a přesunování média z jednoho reservoáru perfúzního setu do druhého. Přepínání ventilů je řízeno 

pumpou [4]. 
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3.2.3 Perfúzní set 

 

Obrázek 8. Ibidi perfúzní set.  

 

Existují několik typů komerčně dostupným perfúzních setů. Hadičky tvořící perfúzní set se liší 

určitými parametry (délka, průměr) a jsou barevně odlišeny. Různé perfúzní sety v  kombinaci 

s určitým µ-slidem umožňují dosažení širokého rozmezí hodnot smykového napětí [4]. 

 

 µ-slide 

 

Obrázek 9. Ibidi μ-slide.  
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Mezi největší výhody mikrofluidního systému tedy bezesporu patří nízká spotřeba média při 

dlouhodobějších kultivacích, široké rozpětí hodnot smykového napětí, nízká nespecifická aktivace 

suspenzních buněk mechanickým stresem, možnost ponechat fluidní jednotku v inkubátoru, protože 

neprodukuje příliš mnoho tepla [4].  

 

4. EXPERIMENTÁLNÍ VYUŽITÍ 

4.1 Kultivace buněk za statických podmínek 

4.1.1 Vysazení buněk do μ-slidu 

 

1) Trypsinizovat a spočítat buňky podle zavedeného protokolu a zředit je na požadovanou hustotu 

buněčné suspenze podle zvoleného µ-slidu (Tabulka 1).  
 

2) Přímo do kanálku aplikovat dané množství buněčné suspenze. Špičku pipety zasunout až do 

vstupu do kanálku a rychlým vypuštěním obsahu špičky zaplnit celý kanálek. 

 

3) Jakmile buňky přisednou ke dnu (záleží na buněčné linii, cca kolem 1 hodiny), naplnit oba 

reservoáry 60 μl média. Pozor, aby se do kanálku nedostaly bublinky vzduchu. Reservoáry je 

možná naplnit ihned po vysazení buněk do kanálku. V tom případě je ale nutné pipetovat opatrně, 

aby nedošlo k vyplavení buněk z kanálku.  

 

4) Pro kultivaci buněk za proudových podmínek pokračovat podle návodu v kapitole 4.2; pro 

statickou kultivaci je třeba mít vhodně zvolený µ-slide (kapitola 3.1).  

 

5) Měnit čerstvé médium minimálně každých 24 hodin! 

 

4.1.2 Výměna média 

 

a. Kontinuální výměna média – doporučena pro standartní použití 

1) Nejprve odpipetovat staré médium z reservoárů.  

2) Do jednoho z reservoáru pipetovat přiměřené množství média a zároveň z druhého reservoáru 

médium pomalu odsávat. Doporučuje se použít alespoň trojnásobný objem kanálku. Nakonec 

znovu naplnit reservoáry.  

 

b. Kompletní výměna média – doporučena při práci s drahými médii 
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1) Vyprázdnit reservoáry. 

2) Špičku pipety vložit přímo do vstupu do kanálku a opatrně odsát veškeré médium. 

3) Přímo do kanálku pipetovat přesný objem média, tak aby se do kanálku nedostaly bubliny, a 

reservoáry naplnit médiem. 

 

4.2 Kultivace buněk za proudových podmínek 

 

Experiment sestává ze tří hlavních kroků: 

 Vysazení buněk do μ-slidu. 

 Příprava pumpy, fluidní jednotky a perfúzního setu. 

 Propojení μ-slidu s připraveným mikrofluidním systémem a zahájení experimentu. 

 

4.2.1 Vysazení buněk do μ-slidu 

Pro vysazení buněk do μ-slidu (μ-slide I Luer nebo μ-slide IV 0.4) je vhodné zvolit 

postup obdobný jako v kapitole 4.2.1. Buňky si napěstovat podle standartního protokolu a 

vždy dbát na to, aby před sklizením pro experiment v proudových podmínkách byly těsně 

před dosažením konfluence. Doporučuje se nepoužívat endoteliální buněčné linie starší 

čtvrté pasáže. Po celou dobu je nutné pracovat sterilně. 

1) Připravit buněčnou suspenzi požadované hustoty. 

2) Vysadit buňky do kanálku (kapitola 4.2.1), nechat μ-slide asi 1 hodinu v inkubátoru. 

3) Pod mikroskopem zkontrolovat přisednutí buněk a doplnit médium do reservoárů. 

Nechat v inkubátoru přibližně 1,5 – 2 hodiny. Mezitím je možné připravit pumpu, 

fluidní jednotku a perfúzní set. 

4) Pod mikroskopem zkontrolovat stav buněk. V případě, že jsou buňky přisedlé a 

dosáhly konfluence, je možné je připojit k mikrofluidnímu zařízení a kultivovat za 

proudových podmínek. 

 

4.2.2 Příprava pumpy, fluidní jednotky a perfúzního setu 

Den před (nebo přes noc) před samotným experimentem je potřeba veškerý materiál jako 

μ-slidy, média, perfúzní set nechat ekvilibrovat v inkubátoru při 37°C and 5% CO2, tak 

aby se v průběhu pokusu v perfúzním setu nebo v μ-slidu netvořily bubliny. 
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 Sestavení IBIDI pumpy 

1) Pumpu připojit pomocí přiloženého zdroje k elektrické síti. Po připojení svítí modře 

„power“ LED na přední straně pumpy. 

2) Pomocí USB kabelu propojit pumpu a počítač. 

 Sestavení láhve pro sušení vzduchu 

1) Hadičku se žlutou značkou s kolmým Luer konektorem vsunout do otvoru v modrém 

víčku. 

2) Přibližně 6 cm hadičky s černou značkou vsunout do druhého otvoru v modrém víčku, 

tak aby značka byla na úrovni víčka. 

3) Ke konci hadičky s černou značkou připevni filtr. 

4) Takto připravené víčko našroubuj na láhev s oranžově zbarvenými silikonovými 

kuličkami. 

5) Doporučuje se použít pozitivní tlak. To znamená, že předehřátý vzduch z inkubátoru 

přes pumpu a fluidní jednotku proudí do perfúzního setu. Z toho plyne, že volný konec 

hadičky s černou značkou a filtrem uvnitř láhve s kuličkami se umístí do inkubátoru, a 

hadička se žlutou značkou se pak napojí do určeného otvoru na zadní straně pumpy. 

6) Kuličky uvnitř láhve absorbují vlhkost přiváděnou se vzduchem z inkubátoru. Jakmile 

se jejich barva změní z oranžové na bílou, je potřeba je vyměnit a vysušit (alespoň 6 

hodin při 120°C). 

 Připevnění perfúzního setu k fluidní jednotce a jeho naplnění médiem 

Perfúzní set se naplňuje médiem až po jeho správném připevnění k fluidní jednotce. 

K fluidní jednotce se tedy připojuje perfúzní set prázdný. Pracuje se sterilně. 

1) Zkontrolovat spojení mezi reservoáry a hadičkami perfúzního setu. 

2) Vsunout rezervoáry do držáků fluidní jednotky (je možné reservoár jemně 

zmáčknout). Reservoár spojený s hadičkou s dvěma červenými značkami musí být 

vložen do pravého držáku. 

3) Hadičky vycházející z reservoáru v pravém držáku v místě větvení vsunout do ventilu 

tak, aby hadička s dvěma červenými značkami byla blíže fluidní jednotce (víc vzadu). 

Druhou hadičku vsuň do přední části ventilu. 

4) Hadičky spojené s levým reservoárem umístit stejným způsobem do levé části ventilu. 

5) Zkontrolovat správnou pozici hadiček vsunutých do ventilu. Většina komplikací je 

totiž obvykle způsobena nesprávně umístěnými hadičkami. 
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6) Ke sterilním filtrům, které uzavírají reservoáry a umožňují přívod vzduchu, připojit 

hadičky vycházející z fluidní jednotky – vsunout zahnutý Luer konektor do otvoru 

v horní části filtru.  

7) Vytáhnout filtr s připojeným přívodem vzduchu a reservoár naplnit daným množstvím 

média podle použitého perfúzního setu. Tento krok provést pro oba reservoáry, tak 

aby se médium rovnoměrně dostalo do obou reservoárů.  

 

 Připojení fluidní jednotky k pumpě a odstranění bublin z perfúzního setu 

Připravenou fluidní jednotku s připevněným a naplněným perfúzním setem je možné 

připojit k pumpě. 

1) Pomocí elektrického kabelu propojit fluidní jednotku a pumpu. Vstup pro kabel je na 

zadní straně fluidní jednotky a je označen červenou tečkou, která by po propojení měla 

být na stejné úrovni jako červená tečka na kabelu. Kabel je pak možné připojit do 

kteréhokoliv portu na zadní straně pumpy. 

2) Připojit hadičku s přívodem vzduchu. Na zadní straně fluidní jednotky se nachází port 

pro připojení.  

Po správném připojení je možné spustit software pro ovládání pumpy (IBIDI 

PumpControl Software v1.5.0.) a odstranit bubliny z perfúzního setu. 

3) V softwaru charakterizovat typ použitého perfúzního setu a použít nastavení bez μ-

slidu. 

4) Nastavit nízký tlak a pomocí manuálního ovládání a přepínání ventilů kontrolovat 

směr toku média v reservoárech a nastavit tak stejnou výšku hladin. 

5) Nastavit a spustit automatický cyklus rychlého průtoku média, aby došlo k odstranění 

bublin. Cyklus nechat běžet alespoň 5 minut a přitom kontrolovat, zda došlo 

k odstranění bublin a zároveň správné zasunutí hadiček perfúzního setu do ventilů 

fluidní jednotky. Hadičky jsou vsunuty správně, když při zapnutém cyklu po zaškrcení 

hadičky pomocí bílé svorky přestane v perfúzním setu proudit médium. Tento test je 

třeba provést pro obě pozice ventilů. 

6) Po odstranění bublin je možné k perfúznímu setu připojit μ-slide. 

 

4.2.3 Propojení μ-slidu s připraveným mikrofluidním systémem 

Při propojování je třeba pracovat rychle a opatrně, tak aby nedošlo k uvolnění buněk v μ-

slidu. 



Projekt: OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0245 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

18 

1) Připravenou fluidní jednotku s perfúzním setem odpojit od pumpy a přenést do 

sterilního inkubátoru a obě hadičky zasunuté ve ventilech zaškrtit svorkou. 

2) Z reservoárů μ-slidu I Luer odstranit víčka a reservoáry naplnit médiem až po okraj. 

3) Jeden z Luer konektorů hadiček perfúzího setu vytáhnout ze spojovacího konektoru, 

tak aby směřoval vzhůru a aby se dovnitř Luer konektoru nedostaly bubliny. 

4) Vsunout Luer konektor do reservoáru μ-slidu. 

5) Celý proces zopakovat pro druhý Luer konektor.  

6) Odstranit svorku a uvolnit tak hadičky perfúzního setu. 

Po spojení μ-slidu s perfúzním setem je potřeba zkontrolovat stav buněk pod 

mikrokopem. V případě, že nejsou v dostatečně dobré kondici, není vhodné je okamžitě 

vystavit proudovým podmínkám. 

 

4.2.4 Nastavení proudových podmínek a start experimentu 

1) Fluidní jednotku s perfúzním setem a připojeným μ-slidem vložit do inkubátoru a 

připojit k pumpě elektrickým kabelem a hadičkou pro přívod vzduchu. 

2) Zapnout IBIDI PumpControl Software v1.5.0. 

3) V softwaru zadat charakteristiku použitého perfúzního setu a μ-slidu. 

4) Manuálně s použitím nízkých hodnot tlaku ekvilibrovat hladiny média v obou 

rezervoárech na stejnou úroveň. 

5) Nastavit hodnotu smykového napětí. Smykové napětí, kterému budou buňky uvnitř μ-

slidu vystaveny, je možné nastavit zadáním tlaku vzduchu, průtoku, smykové 

rychlosti nebo přímo vložením hodnoty smykového napětí. Program je schopen 

automaticky hodnotu smykového napětí dopočítat. 

6) Software umožňuje nastavení více cyklů v jednom experimentu, například pro 

postupný nárust smykového napětí. Zároveň je možné svoje nastavení uložit nebo 

použít dříve uložené nastavení pokusu. 

7) Spustit experiment. 

 

4.2.5 Pozorování buněk pod mikroskopem a výměna média 

1) Pro zastavení proudění média zvolit v softwaru „Pause“ ve chvíli, kdy jsou hladiny 

média v reservoárech perfúzního setu na stejné úrovni. 
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2) Odpojit elektrický kabel a hadičku s přívodem vzduchu. 

3) μ-slide společně s perfúzním setem a fluidní jednotkou přenést k mikroskopu a 

pozorovat buňky. Neodpojovat μ-slide! Pracovat rychle a nenechat fluidní jednotku 

mimo inkubátor déle než 15 minut. 

4) μ-slide společně s perfúzním setem a fluidní jednotkou přenést zpět do inkubátoru a 

elektrickým kabelem a hadičkou s přívodem vzduchu připojit fluidní jednotku 

k pumpě. 

5) Stejný proces odpojení je možné použít k částečné výměně média uvnitř perfúzního 

setu při dlouhodobějších kultivacích. Po přenesení celé sestavy do flow boxu je 

možné sterilně odpojit filtry reservoáru a část starého média vyměnit za nové.  

Médium se doporučuje měnit přibližně každé tři dny. 

 

4.2.6 Ukončení experimentu 

1) Pro zastavení proudění média zvolit v softwaru „Stop“. 

2) Odpojit elektrický kabel a hadičku pro přívod vzduchu. 

3)  μ-slide společně s perfúzním setem a fluidní jednotkou přenést do flow boxu. 

4) Pomocí svorky zaškrtit hadičky perfúzního setu, vytáhnout Luer konektory 

z reservoárů perfúzního setu a spojit je pomocí spojovacího konektoru. 

5) μ-slide s buňkami pěstovanými za proudových podmínek použít pro další kroky 

experimentu, například stanovení genové exprese, imunofluorescenční barvení. 

6) Z perfúzního setu vypustit do odpadu médium. Celý perfúzní set nejprve 

propláchnout destilovanou vodou, poté 70% etanolem (nechat alespoň 5 minut 

působit). Nakonec propláchnout destilovanou vodou. Autoklávovat je možné pouze 

hadičky a spojovací konektor perfúzího setu. Zbylé součásti je možné pouze 

desinfikovat etanolem a opláchnout sterilní destilovanou vodou. 

4.3 Sériové zapojení dvou a více μ-slidů 

Je možné použít několik sériově připojených μ-slidů k jedné fluidní jednotce v rámci jednoho 

experimentu. Hodnota smykového napětí uvnitř všech kanálků bude stejná, když se použijí stejné μ-

slidy. Pro propojení μ-slidů jsou potřeba hadičky s Luer konektory. Propojení μ-slidů je nutné provést 

za sterilních podmínek. 

1) Vysadit buňky do dvou nebo více stejných μ-slidů. 

2) Před propojením naplnit reservoáry μ-slidů předehřátým médiem až po okraj. 
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3) Jeden z Luer konektorů spojovací hadičky vsunout do jednoho z reservoárů μ-slidu. 

4) Do stříkačky nasát předehřáté médium a odstranit bubliny, které se mohly dostat dovnitř. 

5) Do zbylého reservoáru μ-slidu se připojenou propojovací hadičkou vsunout Luer adaptér 

stříkačky s médiem. Přitom může vytéct část nadbytečného média z kanálku. 

6) Velmi opatrně a pomalu stlačit píst stříkačky, médium skrz kanálek protéká do propojovací 

hadičky. 

7) Jakmile je propojovací hadička kompletně naplněna médiem, je možné ji vsunout do 

libovolného reservoáru druhého μ-slidu. 

8) V případě propojování více než dvou μ-slidů vložit Luer konektor další spojovací hadičky do 

volného reservoáru druhého μ-slidu. Stlačit píst stříkačky, dokud se spojovací hadička 

kompletně nenaplní a vložit do libovolného reservoáru třetího μ-slidu, atd. 

9) Jakmile jsou μ-slidy propojeny, odstranit stříkačku z reservoáru μ-slidu a připojit μ-slidy 

k perfúznímu setu umístěnému ve fluidní jednotce. 

10)  Dva volné reservoáry ve dvou μ-slidech naplnit médiem a připojit k perfúznímu setu stejným 

způsobem, jak již bylo popsáno. 

4.4 Potahování kultivačního povrchu μ-slidů 

Komerčně vyráběné μ-slidy jsou dostupné v několika povrchových úpravách, přičemž výrobce 

před použitím doporučuje různé ošetření a potažení kanálků. Tzv. povrchová úprava ibiTreat 

umožňuje přímou kultivaci celé řady buněčných linií bez předchozích modifikací, ale samozřejmě 

může být povrch kanálku podle požadavků na experiment potáhnut biokompatibilním materiálem. Na 

rozdíl od povrchově upraveného kanálku mají nepotáhnutého kanálky velmi hydrofobní povrch, který 

musí být před vysazením buněk potažen vrstvou adhezivních molekul podle plánované buněčné linie. 

 

 Příprava roztoku pro povrchovou úpravu kanálku 

Koncentrace všech roztoků pro povrchovou úpravu kanálku uvedených níže jsou vypočítány 

podle doporučení výrobce pro určité množství proteinu připadajícího na plochu kanálku (μg/cm²). 

 

 Kolagen I (5 μg/cm2): rozředit roztok kolagenu I na požadovanou koncentraci pomocí 

2 mM kyseliny octové (~0.1% kyselina octová). 

 Kolagen IV (1.5 μg/cm2): rozředit roztok kolagenu IV na požadovanou koncentraci 

použitím 0.05 M HCl. 
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 Fibronektin (1.5 μg/cm2): rozředit fibronektin na požadovanou koncentraci pomocí 

PBS (pH 7.2) bez  Ca2+ and Mg2+ iontů. 

 Poly-L-Lysin (2 μg/cm2): rozředit PLL na požadovanou koncentraci pomocí ultra 

čisté vody. 

 Poly-D-Lysin (5 μg/cm2): rozředit PDL na požadovanou koncentraci pomocí ultra 

čisté vody.  

 Kolagen I Kolagen IV Fibronektin Poly-L-Lysin Poly-D-Lysin 

μ-slide I 0.1 Luer 1000 300 300 400 1000 

μ-slide I 0.2 Luer 500 150 150 200 500 

μ-slide I 0.4 Luer 250 75 75 100 250 

μ-slide I 0.6 Luer 200 60 60 80 200 

μ-slide VI 0.4 250 75 75 100 250 

μ-slide I 250 75 75 100 250 

 
Tabulka 4. Koncentrace jednotlivých proteinů pro povrchovou úpravu kanálku (μg/ml). Převzato z [4]. 

 

Rozměry růstových ploch a ploch pro povrchovou úpravu, objemy roztoků pro povrchovou 

úpravu kanálků vhodné pro jednotlivé μ-slidy jsou uvedeny v Tabulce 2. Výše uvedená ředění byla 

vypočítána na základě těchto ploch pro povrchovou úpravu a objemů. Plocha pro povrchovou úpravu 

je oblast, která je v kontaktu s roztokem látky použité k povrchové úpravě. Z toho plyne, že jsou 

potaženy tj. povrchově upraveny všechny stěny uvnitř kanálku daného μ-slidu.  

 

 Návod na povrchovou úpravu kanálků 

Při povrchové úpravě kanálků je nutné pracovat za sterilních podmínek.  

1) Napipetovat do kanálku roztok; objem pro daný μ-slide zvolit podle Tabulky 2. Rychlé 

pipetování usnadňuje dokonalé naplnění kanálku roztokem (v místě velké bubliny není kanálek 

potažený!). Povrchová úprava kanálků ibiTreat díky své hydrofilitě umožňuje snadnější potažení na 

rozdíl od hydrofobních neupravených povrchů.  

2) Nechat inkubovat při pokojové teplotě po dobu 60 minut.  

3) Kompletně odsát tekutinu z kanálku. 

4) Opatrně kanálek opláchnout ultra čistou vodou nebo PBS. Pro oplach se doporučuje použít 5-

10 násobný objem kanálku. Proplachování kanálku lze jednoduše provádět kontinuálním pipetováním 
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tekutiny z jedné strany a odsáváním z druhé strany kanálku. Dokonalé promytí je nutné pro odstranění 

všech nenavázaných proteinů, které by mohly bránit adhezi buněk. 

5) Kanálek je nyní vhodný k použití. 

4.5 Trypsinizace buněk pěstovaných v μ-slidech 

Níže je popsána trypsinizace buněk pěstovaných uvnitř kanálku µ-slide VI 0.4 za proudových 

nebo statických podmínek. Tento protokol může být upraven pro trypsinizaci buněk v jakémkoliv µ-

slidu. Bližší informace ohledně potřebných objemů a podobně je možné najít v Tabulce 2. 

1) Vysadit buňky do kanálku µ-slidu a nechat je dorůst požadované konfluence.  

 

2) Z reservoárů µ-slidu odsát kultivační médium. Neodsát ale celý objem kanálku!  

 

3) Dvakrát propláchnout PBS nebo jiným pufrem, použít cca 100 µl. Způsob kontinuálního 

proplachování je popsán v předchozí kapitole.  

 

4) Odsát z kanálku veškerý objem PBS.  

 

5) Přilož špičku pipety přímo do vstupu kanálku a pipetuj dovnitř 30 µl Trypsin/EDTA nebo 

jiného uvolňovacího roztoku 

 

6) Vložit celý µ-slide do inkubátoru. Uvolnění buněk může trvat různě dlouhou dobu, obvykle 

kolem 2-3 minut, proto je potřeba zkontrolovat uvolnění buněk pod mikroskopem. 

 

7) Jakmile jsou buňky zakulacené a uvolněné z povrchu, pipetovat do kanálku 100 µl čerstvého 

média nebo zastavovacího roztoku. 

 

8) Odsát suspenzi buněk z opačného vstupu do kanálku. V případě potřeby zopakovat 

propláchnutí.  

4.6 Lyze buněk pěstovaných μ-slidech pro izolaci RNA 

V tomto návodu je popsána lyze buněk pomocí MO BIO ultra Clean Tissue & Tissue RNA 

Isolation Kit (Roche), který se v naší laboratoři používá. Je možné použít jakýkoliv jiný protocol.  

1) Pěstovat buňky uvnitř kanálku a µ-slidu za proudových nebo statických podmínek. 

 

2) Těsně před lyzováním buněk nachystat lyzační roztok, který se podle doporučení výrobce 

připravuje přidáním 10 μl β-mercaptoethanol na 1ml roztoku TR1. Před použitím je potřeba 

roztok zvortexovat nebo propipetovat. 

 

3) Odsát kultivační médium nejprve z reservoárů µ-slide. Neodsávat tekutinu z kanálku. 

 

4) Buňky uvnitř µ-slidu dvakrát promýt studeným PBS, použít stejný objem PBS jako byl objem 

media uvnitř kanálku. 
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5) Z kanálku odsát veškeré PBS. 

 

6) Dovnitř kanálku pipetovat 200 µl lyzačního roztoku (doporučuje se použít 300 μl lyzačního 

roztoku  ≤ 5x106 cells nebo 600 μl lyzačního roztoku na 5x106 -1x107 cells) a nechat působit 

1-2 minuty. 

 

7) Homogenizovat lyzát opatrným pipetováním. 

 

8) Lyzát přenést do sterilní 1,5ml zkumavky (RNase/DNase free) a okamžitě zamrazit vzorek při 

-80°C. 

 

4.7 Imunofluorescenční značení buněk pěstovaných v μ-slidech 

V tomto návodu je popsáno imunofluorescenční barvení buněk pěstovaných uvnitř kanálku µ-

slidu I. Tento protokol může být aplikován na buňky pěstované v kterémkoliv jiném µ-slidu, bližší 

informace ohledně objemů a podobně je možné najít v Tabulce 2.  

 

Tento protokol sestává ze 4 základních kroků: 

Kultivace buněk 

Fixace buněk 

Permeabilizace a blokování 

Barvení 

 

4.7.1 Kultivace buněk 

1) Za sterilních podmínek kultivovat buňky dle návodů uvedených v předešlých kapitolách. 

 

4.7.2 Fixace buněk 

7) Odsát médium z reservoárů. 

8) Opláchnout buňky uvnitř kanálku PBS pomalým pipetováním 1 ml do jednoho prázdného 

rezervoáru a soubežným odsáváním PBS z reservoáru na opačné straně. Neodsát veškeré 

médium z kanálku! 

9) Stejným způsobem fixovat buňky 200 μl 3.7% para-formaldehydu v PBS. Roztok pipetovat ve 

stejném směru jako při oplachování buněk 

10)  Odsát obsah reservoáru z opačné strany než byl připipetován a počkat 10 minut.  
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4.7.3 Permeabilizace a blokování 

11)  Znovu opláchnout buňky 1 ml PBS. 

12)  Přidat 200 μl 0.1% Triton X-100 (Fluka) v PBS na 3-5 minut. 

13)  Omýt buňky PBS. 

14)  Přidat 200 μl roztoku 1% BSA  v PBS na 20 minut. 

15)  Opláchnout buňky PBS. 

 

4.7.4 Barvení 

16)  Odstranit veškerou tekutinu z kanálku, ale nenechat kanálek vyschnout. 

17)  Do kanálku pipetovat 100 μl Alexa Fluor 488 phalloidin (1 jednotka + 500 μl PBS + 1% 

BSA, Invitrogen). Inkubovat při pokojové teplotě po dobu 20 minut. 

18)  Buňky opláchnout PBS a odsát veškerou tekutinu z kanálku. 

19)  Do kanálku pipetovat 100 μl DAPI (0.1 μg/ml, Sigma-Aldrich) na 3-5 minut. 

20)  Buňky opláchnout s PBS a odstranit všechnu tekutinu. Přidat 100 μl montovacího média. 

21)  Reservoáry překrýt dodanámi víčky. Takto fixovaný a barvený μ-slide je možné uchovat 

přibližně 4 týdny.  

22)  Pozorovat buňky pod fluorescenčním mikroskopem.  
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5. SHRNUTÍ 

Mikrovaskulární sítě jsou obecně definovány jako série vzájemně propojených arteriol, kapilár a 

venul, které fungují jako velmi složitý funkční celek a jsou často klíčovým místem pro mnoho 

buněčných interakcí během fyziologických a / nebo patologických procesů. Jestliže by mikrofluidní 

systémy mohly být využívány k vytvoření dostatečně kompletního mikroprostředí pro buněčné 

kultury, mohlo by to vést ke vzniku in vitro modelu, který by překonal jak klasické modely kultivace 

buněk, tak i zvířecí in vivo modely. Taková platforma kultivace buněk by výrazně posílila základní 

výzkum v buněčné biologii a zlepšila by naši schopnost studia nemocí. 
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