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1. ÚVOD 

Cévní endotel, buněčná monovrstva pokrývající celý kardiovaskulární systém, je vystaven mnoha 

biochemických a biomechanických podnětům. Smyková napětí generované průtokem krve v cévách 

může zásadně ovlivnit fenotyp endotelu prostřednictvím regulace aktivity některých proteinů citlivých 

na mechanické podměty, stejně tak jako modulovat genovou expresi. Zjištění, že mechanické síly 

proudící tekutiny mohou měnit strukturu a funkce endoteliálních buněk poskytuje základ pro 

pochopení procesů závislých na proudění (od vaskulární remodelace odpovídající na hemodynamické 

změny až k tvorbě chronických cévních onemocnění, jako je ateroskleróza) [1]. 

Důkazy o přímém působení hemodynamických sil na endoteliální struktury a funkce pocházejí 

zejména ze studií in vitro, ve kterých kultivované monovrstvy endoteliálních buněk (lidských a 

zvířecích) byly vystaveny definovaných smykovým napětím za kontrolovaných experimentálních 

podmínek. Tyto důkazy o biologických účincích u kultivovaných endoteliálních buněk byly umožněny 

díky systémům, které vytvářejí reprodukovatelně průtok o definovaném smykovém napětí in vitro [1]. 

Mezi takové systémy, které se v současné době využívají, patří také mikrofluidní systém od firmy 

Cellix.    
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2. FYZIOLOGICKÉ FUNKCE ENDOTELU 

Cévní endotel byl dlouhou dobu vnímán jako jakási inertní blána, která lemuje oběhový systém, 

jejíž hlavní funkce je nezbytné zachování propustnosti cévní stěny. Teprve studie ve 20 století vedly k 

současnému pohledu na endotel jako na dynamický a heterogenní orgán, který disponuje významnou 

sekreční, syntetickou, metabolickou a imunologickou funkcí. 

Endoteliální povrch u dospělého člověka je tvořen přibližně 1-6 x 1013 buněk a pokrývá plochu 

přibližně 1-7 m2. Endoteliální buňky vystýlají cévy ve všech orgánových systémech a regulují tok 

živin, různých biologicky aktivních molekul a krevních buněk [2].  

2.1 Transportní funkce 

Endoteliální buňky tvoří důležitou bariéru zabraňující volnému průniku molekul a buněk 

z krevního řečiště do mezibuněčných prostor a buněk nacházejících se pod touto vrstvou. Přenos 

esenciálních makromolekul cirkulujících v krvi přes vrstvu endoteliálních buněk zprostředkovávají 

specifické transportní mechanismy, a zajišťují tak výměnu produktů metabolismu mezi 

subendoteliálním prostorem a okolními tkáněmi. Selektivní bariéru pro vstup molekul do 

subendoteliálního prostoru vytvářejí rovněž těsné spoje mezi endoteliálními buňkami [3]. 

2.2 Cévní tonus 

 

Endoteliální buňky se účastní regulace cévního tonu prostřednictvím tvorby několika 

vazodilatačních (oxid dusnatý, prostacyklin) a vazokonstrikční mediátorů (endotelin) [4]. Tyto účinné 

vazoaktivní molekuly jsou uvolňovány z endotelu jako odpověď na humorální či mechanické stimuly 

a ovlivňují funkční i strukturní vlastnosti hladkých svalů cév, současně mohou také regulovat aktivitu 

a množství zánětlivých buněk a trombózu [3].  

2.2.1 Oxid dusnatý (NO) 

Oxid dusnatý vzniká z aminokyseliny L-argininu za součinnosti enzymu NOS (nitric oxide 

synthase) typu III (konstitutivní forma, eNOS) nebo typu II (inducibilní forma, iNOS). eNOS forma je 

konstitutivně aktivní, ale může být dále indukovaná prostřednictvím receptorů prostřednictvím 

trombinu, ADP nebo bradykininu. NO je významný především svými vazodilatačními účinky na cévní 

hladkou svalovinu, ale kromě toho může mít vliv na inhibici trombózy či adhezi leukocytů na endotel 

[4].  

2.2.2 Endotelin 

Další vazoaktivní molekulou produkovanou endoteliálními buňkami je endotelin, který se 

vyznačuje vazokonstrikčními účinky. Existují tři typy endotelinu, ale cévní endoteliální buňky 

vytvářejí téměř výlučně endotelin-1. Endotelin-1 navozuje buněčnou proliferaci, tím zvyšuje expresi 

mnoha genů zahrnujících kolagenázu, prostaglandin endoperoxidázu syntázu a PDGF. Při regulaci 

cévního tonu lze tedy pozorovat významný cross-talk mezi endotelinem, oxidem dusnatým a 

prostacyklinem [3]. 



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 

 

6 

2.2.3 Leukotrieny 

Leukotrieny regulují tonus hladkých svalů a ovlivňují permeabilitu, chemotaxi a adherenci. 

Vzhledem k tomu, že endoteliální buňky neobsahují 5-lipoxygenázu, esenciální enzym v metabolismu 

kyseliny arachidonové, nemohou vytvářet leukotrieny z kyseliny arachidonové. Proto metabolizují 

leukotrieny produkované aktivovanými neutrofily. Prostacyklin je endoteliálními buňkami 

syntetizován z kyseliny arachidonové a stejně jako oxid dusnatý funguje jako silný vazodilatátor, 

může docházet až k synergii obou molekul. Prostacyklin také inhibuje agregaci destiček a trombózu 

[3]. 

2.3 Obrana hostitele 

Endoteliální buňky hrají klíčovou roli v obraně hostitele a při zánětlivých procesech. Řízení 

imunitních a zánětlivých odpovědí závisí na komunikaci mezi buňkami zprostředkované rozpustnými 

molekulami zvanými cytokiny. Mezi ně patří chemokiny, faktory stimulující růst kolonií (CSF, colony 

stimulating factors), interleukiny (IL), růstové faktory a interferony. Jsou to nízkomolekulární 

proteiny, které regulují jak amplitudu, tak trvání imunitních a zánětlivých odpovědí. Endoteliální 

buňky produkují a reagují na široké spektrum cytokinů a dalších mediátorů, což vede k aktivaci 

imunitního systému, tvorbě zánětu, trombóze a angiogenezi. Manifestace těchto odpovědí může mít za 

následek rozvoj patogenních procesů [3]. 

Mezi další vlastnosti endoteliálních buněk patří řízení průniku leukocytů do tkání pomocí 

adhezních molekul. Tyto molekuly umožňují adhezi leukocytů na endoteliální buňky prostřednictvím 

specifických ligandů nacházejících se na povrchu leukocytů. Endotel exprimuje E-selektin, P-selektin, 

ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1), VCAM (vascular cell adhesion molecule). Pokud se 

endoteliální buňky nacházejí v klidovém stavu, ICAM-1 a VCAM  exprimují pouze v minimálním 

množství. Zvýšení exprese těchto molekul lze navodit aktivací endotelu cytokiny či 

lipopolysacharidem. Pohyb adhezních buněk do místa zranění a infekce probíhá přes vrstvu těsně 

k sobě přisedlých endoteliálních buněk a je složen z komplexních a přísně kontrolovaných po sobě 

následujících aktivačních kroků. To dovoluje prostupování aktivovaných zánětlivých buněk 

z krevního oběhu do místa zranění a infekce a zároveň zachování integrity endotelu [3].  
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Obrázek 1. Kaskáda vazby leukocytů: vícekrokový proces navázání se na cílovou tkáň v důsledku 

zánětu.   

2.4 Hemostáze a koagulace 

Zdravý a nepoškozený endotel se vyznačuje antikoagulační aktivitou, která je zajištěna 

poskytováním anti-trombotické povrchu inhibujícího koagulační kaskádu. Jednou z hlavních strategií 

pro udržení antikoagulační aktivity, je snaha zabránit aktivaci trombinu, Trombin pokud je aktivován, 

stimuluje aktivací krevních destiček a několika koagulačních faktorů. Jestliže ale dojde k aktivaci 

nebo poškození endotelu, nabývá endotel prokoagulační aktivitu [4].    

 

3. ODPOVĚĎ ENDOTELU NA SMYKOVÉ NAPĚTÍ 

Endoteliální buňky jsou vystaveny smykovému napětí v důsledku průtoku krve a jsou schopny 

převést mechanické podněty do intracelulárních signálů, které ovlivňují buněčné funkce jako například 

proliferaci, apoptózu, migraci, propustnost, remodelaci a genovou expresi. Endoteliální buňky 

využívají celou řadu mechanismů pro detekci změn mechanických sil, což vede k aktivaci signálních 

drah. Pro studium a pochopení molekulárních mechanismů, prostřednictvím kterých buňky převádějí 

mechanické podněty do biochemických událostí vedoucích k funkční odpovědi, je v současné době 

významný rozvoj in vitro studií kultivace endoteliálních buněk v průtokových komůrkách [5].    

3.1 Vliv smykového napětí na signální dráhy endoteliálních buněk 

Stimul vzniklý působením smykového napětí na molekuly citlivé na mechanické podměty je skrze 

síť mnoha signálních drah transdukován do jádra, kde dochází k regulaci genové exprese. Mezi 

signální molekuly, které jsou vlivem smykového napětí aktivovány, patří například  proteinkináza C, 

FA-kináza, protoonkogen c-Src, Rho rodiny GTPáz, PI3-kináza či MAP-kináza [6]. 
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Obrázek 2. Signální transdukční faktory, které jsou schopné být aktivovány smykovým napětí. Více 

drah se podílí na signální transdukci smykové napětí vedoucí ke změnám v morfologii endoteliální 

buněk a funkcí, a k aktivaci různých transkripčních faktorů. Převzato z [7]. 

3.2 Vliv smykového napětí na genovou expresi endoteliálních buněk 

Na základě studií zabývajícími se vlivem smykového napětí na endoteliální buňky bylo 

prokázáno, že řada genů je jak pozitivně tak negativně regulována smykovým napětím. Příkladem je 

nárůst transkripce ICAM-1 (intracellular adhesion molecule-1), e-NOS (endothelial nitric oxide 

synthase), MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) nebo růstových faktorů PDGF-A a PDGF-B 

(platelet derived growth factor) z destiček, FGF (fibroblast growth factor), HBEGF (heparin-binding 

epidermal growth fakctor-like growth factor) a TGF-β (transforming growth factor-β) [6]. 

3.3 Vliv smykového napětí na funkci endoteliálních buněk 

3.3.1 Fyziologické a mechanické vlastnosti 

Smykové napětí způsobuje u endoteliálních buněk jejich prodlužování a orientaci ve směru 

proudu, v tomto směru dochází také k přeskupování mikrotubulů a cytoskeletových vláken. 

Remodelace endoteliálních buněk zahrnuje tři fáze. Nejprve se buňky prodlužují, přeskupují se 

cytoskeletová vlákna a mikrofilamenta a spoje mezi buňkami se rozrušují. Následuje pohyb buněk a 

reorganizace organel uvnitř buněk. Nakonec jsou buňky přizpůsobeny směru proudu a spoje mezi nimi 

jsou obnoveny. Celý proces trvá zhruba 12 hod. Kromě dopadu na fyziologické vlastnosti 

endoteliálních buněk má však smykové napětí značný vliv i na jejich vlastnosti mechanické, např. 

viskozitu a pevnost buněk [5]. 
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3.3.2 Permeabilita 

Mezibuněčné spoje mezi endoteliálními buňkami neumožňují za normálních podmínek průnik 

větších molekul, jako je např. lipoprotein (LDL, low-density lipoprotein). V oblastech narušeného 

laminárního proudění, kde buňky rychleji proliferují a odumírají, se spoje rozšiřují, a mohou tak jimi 

prostupovat dokonce i makromolekuly [5]. 

3.3.3 Proliferace 

Je prokázáno, že růst endoteliálních buněk může být ovlivňován typem smykového napětí, 

kterému jsou vystaveny. Dřívější studie odhalily, že laminární smykové napětí způsobuje v závislosti 

na intenzitě snížení proliferace endoteliálních buněk. Dlouhodobé působení dostatečně intenzivního 

smykového napětí má u endoteliálních buněk za následek úbytek syntetizované DNA oproti buňkám 

pěstovaným za statických podmínek. V současných studiích je řešena problematika buněčného cyklu 

endoteliálních buněk, který je rovněž ovlivňován smykovým napětím. Buňky za těchto podmínek 

zůstávají ve fázi G0 nebo G1. V oblastech, kde dochází ke změně a narušení laminárního proudění, se 

fenotyp buněk mění, buňky rychleji proliferují a rychleji odumírají (v porovnání s buňkami 

pěstovanými za statických podmínek) a také syntéza DNA je výrazně vyšší (v porovnání s buňkami 

nacházejícími se v oblastech laminárního proudění) [5]. 

3.3.4 Migrace 

Ve srovnání se znalostmi o proliferaci a životních podmínkách endoteliálních buněk je oblast 

molekulární podstaty migrace endoteliálních buněk, což je významný proces při remodelaci endotelu, 

dosud méně objasněna. Navíc většina studií popisuje experimenty prováděné za statických podmínek, 

i přesto, že cévní endotel je in vivo ovlivňován neustálým průtokem krve. Je však zřejmé, že za 

podmínek trvalého průtoku lze pozorovat migraci endoteliálních buněk, zvláště pak v oblastech, kde 

dochází k narušení laminárního proudění [5]. 

3.3.5 Apoptóza 

Fyziologické hodnoty laminárního smykového napětí účinně potlačují apoptózu endoteliálních 

buněk vyvolanou různými podněty, a proto by mohly významně přispívat k udržení integrity endotelu. 

Tato suprese apoptózy je výsledkem působení mnoha mechanismů [5]. 
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Obrázek 3. Příklad odpovědí endoteliálních buněk na smykové napětí. (A) Morfologické 

změny indukované průtokem. Polygonální endoteliální buňky získané za statických podmínek 

kultivace (statická) se prodlužují s osou orientovanou ve směru proudění (smykové, 10 dyn/cm2, 

24 h). (B) Produkce vazodilatační látky, oxidu dusnatého (NO). Intracelulární hladina cGMP je 

používána jako ukazatel produkce NO. NO produkce se zvyšuje v reakci na smykové napětí. (C) 

Exprese anti-trombotické proteinu, thrombomodulin (TM). Imunofluorescence s použitím 

protilátky proti TM ukazuje významný nárůst exprese TM po expozici smykového napětí (15 

dyn/cm2, 24 h). (D) Exprese VCAM-1. VCAM-1 exprese se snižuje v závislosti na smykovém 

napětí (1,5 dyn/cm2, 24 h). (E) časové změny exprese VCAM-1 na úrovni mRNA v reakci na 

smykové napětí. Hladina mRNA se snížuje v závislosti na čase. (F) Vliv smykového napětí na 

diferenciaci kmenových buněk. Převzato z [7]. 

 

4. MIKROFLUIDNÍ SYSTÉM CELLIX 

Firma Cellix Ltd. vyvinula mikrofluidní systém sestávající z nové mikrofluidní pumpy, 

mikrofluidního biočipu a senzoru toku, které jsou kontrolovány počítačem se sofistikovaným 

softwarem. Pumpa umožňuje velmi přesné nastavení hodnot toku (5 pl/min – 10 µl/min) a smykového 

napětí (až 30 dyne/cm2), což simuluje přirozené prostředí v cévách in vivo. Biočipy se skládají z 8 

rozdílných kanálků a jsou vyráběny tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečným rozměrům cév. 
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Kanálky biočipu lze rovněž koutovat lidskými rekombinantními adhezními proteiny. To je vhodné 

např. při studiích zabývajících se zánětem [8]. 

4.1 Mirus Evo Nanopumpa 

Mirus Evo Nanopumpa je 8kanálová mikrofluidní pumpa umožňující analýzu buněk za podmínek 

trvalého průtoku, který simuluje přirozené prostředí v lidských cévách. Obsahuje jednotku Mirus Evo, 

řízenou softwarem VenaFluxAssay, z níž je kapalina vedena do jednotky MultiFlow8. Díky 8 

hadičkám vycházejícím z jednotky MultiFlow8 lze paralelně provádět až 8 analýz v různých druzích 

Vena8 biočipů [8]. 

 

Obrázek 4. Mirus Evo Nanopumpa s rozdělovačem kapaliny MultiFlow8. 

 

Specifikace Mirus Evo nanopumpy 

Jednotka MultiFlow8TM: 
Díky 8kanálové pumpě umožňuje současně 
provádět až 8 analýz v biočipech Vena8TM. 

Rozpětí smykového napětí pro suspenzi buněk: 
0,05 – 10 dyne/cm2; stupně po 0,05 dyne/cm2 
(100 µl stříkačka) 

Rozpětí smykového napětí pro plnou krev: 2,25 – 450 dyne/cm2 (1 ml stříkačka) 

Průtok: 100 nl/min – 20 µl/min (100 µl stříkačka) 

Mrtvý objem: 600 µl 
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Navyšování objemu vzorku: snadno nastavitelné 

Doba přepínání ventilu: 
max 30 ms (při teplotě 20 °C, 2 Hz, tlak vzduchu 
<10 psi) 

Pracovní tlak: 30 psi – max 2 bary 

Lineární průtoková rychlost: 10 µm/s – 10 cm/s 

Směr toku: reverzibilní 

Přesnost nasávání vzorku: ±1% 

Přesnost smykového napětí: ±0,5% 

Preciznost nasávání vzorku: <1% CV 

Preciznost smykového napětí: <0,5% CV 

Externí porty: 
2 porty pro vstup a 2 porty pro výstup zajišťující 
snadnější manipulaci s externími jednotkami a 
softwary 

Tabulka 1. Specifikace Mirus Evo nanopumpy. Převzato z [8]. 

 

Specifikace jednotky MultiFlow8 

Software: 
Spojení „plug and play“ s nanopumpou Mirus Evo, 
řízeno softwarem VenaFluxAssay Software 

Funkce: 
Rozděluje tok kapaliny z 1 vstupu až do 8 
výstupů, které jsou vhodné pro jednu či více 
analýz současně. 

Mrtvý objem: <2 ml 

Maximální tlak: 30 psi – max 2 bary 

Rozměry: 140 mm (V) x 35 mm (H) x 140 mm (Š) 

Váha: <0,5 kg 

Energetické nároky: 24 V, max 12 W 

 

Tabulka 2. Specifikace jednotky MultiFlow8. Převzato z [8]. 
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4.2 Kima pumpa 

Kima pumpa je mikrofluidní pumpa navržená pro analýzu endoteliálních buněk při 

fyziologických hodnotách smykového napětí v různých druzích biočipů, mezi něž patří např. biočip 

Vena8 Endothelial+. V tomto čipu lze kultivovat paralelně buňky v 8 kanálcích. Kima pumpa je řízena 

iPhonem či iPodem Touch prostřednictvím aplikace iKima. Při experimentu je pumpa umístěna do 

inkubátoru, zatímco iPod Touch/iPhone zůstávají mimo inkubátor napájeny z univerzální dokovací 

stanice. Plně autoklávovatelné komponenty a hadičky umožňují jednoduché připojení biočipu k pumpě 

a následně jimi proudí pulzující tok čerstvého média k buňkám vysetým v kanálcích biočipu [8]. 

 

Obrázek 5. Kima pumpa 

 

Specifikace Kima pumpy 

Průtok: Režim perfuze: 15 – 35 ml/hod ±4 % 

Rozpětí smykového napětí: Režim perfuze: ~2,5 - ~6,5 dyne/cm2 

Mrtvý objem: <300 µl 

Pracovní tlak: 30 psi - max 2 bary 

Směr toku: 

 pouze jednosměrný 

 dva režimy: promývání a perfuze (řízeny 
aplikací iKima) 

Doplňkové funkce:  spojení „plug and play“ s dokovací stanicí 
a iPhonem/iPadem Touch s aplikací 
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iKima 

 dodávána se standardním držákem 100ml 
lahve 

Rozměry: 190 mm (D) x 85 mm (Š) x 90 mm (V) 

Váha: <800 g 

Podmínky pro použití: 

 teplota: 10 – 60 °C 

 vlhkost: <98 % 

 nadmořská výška: <2000 m 

 

Tabulka 3. Specifikace Kima pumpy. Převzato z [8]. 

 

4.3 Biočipy 

4.3.1 Biočip Vena8 Endothelial+ 

 Určený pro studium primárních endoteliálních buněk a simulování fyziologických 

podmínek v cévách 

 Vhodný rovněž pro studium plné krve a krevních buněk (např. leukocytů, krevních 

destiček) 

 Skládá se z 8 paralelních uzavřených mikrokapilár 

 Lze propojit s nanopumpou Mirus Evo se softwarem FlowAssay 

 Nastavitelné smykové napětí v rozmezí 0,05 – 200 dyne/cm2 

4.3.2 Biočip Vena8 Fluoro+ 

 Určený pro experimenty vyžadující fluorescenční barvení či konfokální mikroskopii 

v kombinaci s proudovými podmínkami 

 Pro studie vazeb buněčných receptorů s ligandy 

 Vhodný pro širokou škálu buněčných suspenzí a pro plnou krev 

 Obsahuje 8 paralelních uzavřených mikrokapilár 

 Každou mikrokapiláru lze koutovat jinou adhezní molekulu 

 Lze propojit s nanopumpou Mirus Evo se softwarem FlowAssay 

 Nastavitelné smykové napětí v rozmezí 0,05 – 450 dyne/cm2 
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4.3.3 Biočip Vena8 Glass Coverslip 

 Vhodný pro molekulárně-biologické experimenty za proudových podmínek, analýzy 

biofilmu, tkáňových kultur, studie trombózy 

 Složený z 8 paralelních kapilár, které mohou být koutovány proteinem 

 Obsahuje krycí sklíčko (potažené/nepotažené Cu2+) dodávané zvlášť nebo adherované na 

čip 

 Kompatibilní s konfokálním mikroskopem 

 Vhodný pro širokou škálu buněčných suspenzí a pro plnou krev 

 Lze propojit s nanopumpou Mirus Evo, s pumpou ExiGo či s Kima pumpou 

4.3.4 Biočip VenaDeltaY 

 Obsahuje větvící se mikrokanálky ve tvaru „Y“ 

 Ideální pro studium chemotaktických gradientů, difuze, dvojitého průtoku, 

multilaminárního proudění 

 Každý mikrokanálek lze koutovat jinou adhezní molekulou 

 Kompatibilní s konfokálním mikroskopem 

 Vhodný pro širokou škálu buněčných suspenzí a pro plnou krev 

 Nastavitelné smykové napětí v rozmezí 0,05 – 450 dyne/cm2 

4.3.5 Biočip VenaT4 

 Vhodný pro studium buněčné migrace, transmigrace, invaze a chemotaxe leukocytů 

a rakovinných buněk 

 Obsahuje 4 paralelní uzavřené mikrokapiláry 

 Mikrokapiláry jsou od pod nimi ležícími mikrojamkami odděleny membránou s póry o 

velikosti 2-10 µm, kterou mohou buňky pronikat 

 Lze propojit s nanopumpou Mirus Evo se softwarem FlowAssay a s Kima pumpou 

 Nastavitelné smykové napětí v rozmezí 0,05 – 200 dyne/cm2 

 

5. KULTIVACE ENDOTELIÁLNÍCH BUNĚK V PODMÍNKÁCH TRVALÉHO PRŮTOKU 

S VYUŽITÍM SYSTÉMU CELLIX 
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Přichycení leukocytů na povrch endoteliálních buněk a jejich prostup z krevního řečiště do tkáně 

je klíčový krok v zánětlivé reakci na poranění nebo infekci. Nadměrná nebo prodloužená extravazace 

leukocytů přispívá k patogenezi mnoha zánětlivých onemocnění, včetně aterosklerózy, revmatoidní 

artritidy, astmatu, roztroušené sklerózy [9]. Aby mohlo dojít k objasnění možných příčin, je nezbytné 

využívat systémy, které se co nejvíce přiblíží k fyziologickým podmínkám. V současné době se 

v rámci těchto studií využívají čím dál více mikrosfluidní systémy. Následuje protokol pro in vitro 

modelování adheze buněk s využitím systému Cellix 

 

1. Pomocí standardní žluté špičky a automatické pipety potáhnout každý mikrokanálek biočipu 

Vena8 Endothelial+ vrstvou proteinu (12 µl), např. fibronektinu. 

2. Biočip umístěný do sterilní Petriho misky ponechat přes noc v chladničce při 4 °C. 

3. Druhý den do každého kanálku biočipu napipetovat ~5 µl suspenze endoteliálních buněk 

o koncentraci 2x106 buněk/100 µl, tzn. 20x106 buněk/ml (koncentrace specifikovaná pro 

primární HUVEC) a umístit biočip na 15 – 20 min do CO2 inkubátoru. Po uplynutí dané doby 

zkontrolovat biočip pod mikroskopem, naplnit všechny rezervoáry 30 µl média a umístit 

biočip opět do CO2 inkubátoru, tentokrát na 1,5 – 2 hod. 

4. Pomocí 5ml stříkačky promýt ve flow boxu Kima pumpu 70% ethanolem a poté sterilní 

destilovanou H2O. 

5. Hadičku vedoucí z lahve se zásobním médiem zasunout do vstupního portu pumpy. Do 

výstupního portu pumpy zapojit hadičku složenou z 8 tenkých hadiček zakončených 

kovovými hroty, které se položí do sterilní Petriho misky, a celý systém promýt po dobu 3 

min médiem za využití aplikace iKima. 

6. Z CO2 inkubátoru vyjmout biočip a položit jej do flow boxu, kde se již nachází připravená 

Kima pumpa. Před samotným připojením biočipu k pumpě je nutné pomocí aplikace iKima 

spustit perfuzi (obvykle po dobu 2 min následovanou 15 – 20 min přestávkou). V okamžiku, 

kdy se na konci kovových hrotů vytvoří kapičky média, jemně zasunout hroty do biočipu tak, 

aby se uvnitř kanálků biočipu nevytvořily vzduchové bubliny. Poté už zbývá pouze propojit 

výstupní rezervoáry biočipu s lahví, kde se odpadní médium mísí se zásobním, pomocí stejné 

hadičky složené z 8 tenkých hadiček zakončených kovovými hroty. Jakmile je biočip 

kompletně připojen ke Kima pumpě, je možné celý systém přesunout do CO2 inkubátoru. 

 

6. IN VITRO MODELOVÁNÍ ADHEZE BUNĚK S VYUŽITÍM SYSTÉMU CELLIX 

6.1 Potažení povrchu čipu a vysazování buněk na biočip Vena8 Endothelial+ 
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1. Biočip Vena8 Endothelial+ exponovat po dobu 20 min UV záření a poté potáhnout každý 

kanálek pomocí automatické pipety se žlutou špičkou přibližně 12 µl fibrilárního kolagenu 

(200 µg/ml) nebo jiného proteinu. 

2. Umístit biočip na 1,5-2 hod do CO2 inkubátoru nebo přes noc do chladničky při 4 °C. 

3. Po uplynutí inkubační doby do každého kanálku napipetovat 5 µl suspenze endoteliálních 

buněk (1,5x106/100 µl v případě HUVEC). Umístit biočip na 15-20 min do CO2 inkubátoru, 

poté buňky zkontrolovat pod mikroskopem a každý rezervoár kanálku naplnit 40 µl média. 

Přenést biočip na další 1,5-2 hod do CO2 inkubátoru. 

6.2 Provádění experimentů týkajících se „rolování“, adheze a migrace buněk 

v podmínkách smykového napětí s použitím biočipu Vena8 Endothelial 

 

1. V mikrozkumavce Eppendorf připravit suspenzi buněk (např. T lymfocyty, monocyty, 

destičky) o požadované koncentaci (obvykle 2-5x106/ml). 

2. Pomocí nanopumpy Mirus nasát do spojovací hadičky 1,5 µl média a následně hadičku 

zasunout do požadovaného kanálku biočipu. 

3. Prostřednictvím nanopumpy Mirus vstříknout 40 µl média skrz kanálek při smykovém napětí 

o hodnotě 40 dyne/cm2, což odplaví zbytky buněk z kanálku. Odpad z kanálku odsát pomocí 

pipety. 

4. Do takto upraveného kanálku biočipu napipetovat vzorek buněčné suspenze. 

5. Nastavením vhodného smykového napětí pomocí softwaru FlowAssay (1 dyne/cm2 po dobu 5 

min) dojde k rozptýlení buněk uvnitř kanálku biočipu. Průtok bude dopočítán automaticky. 

6. Pro každou hodnotu smykového napětí je doporučeno vytvořit fotografie 3-5 zorných polí 

„rolování“ a adheze buněk napříč celou délkou kanálku. 
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Obrázek . Příklad adheze THP-1 buněk na endoteliální buňky HUVEC pomocí Cellix mikrofluidního 

systému a Vena8 Endothelial+ biočipu při smykovém napětí 1 dyne/cm2 po dobu 5 min. 

6.3 Potažení povrchu biočipu Vena8 / Vena8 Fluoro+ 

 

1. Každý kanálek biočipu Vena8 / Vena8 Fluoro+ potáhnout pomocí automatické pipety se 

žlutou špičkou přibližně 10 µl fibrilárního kolagenu (200 µg/ml) nebo jiného proteinu. 

2. Ponechat potažený biočip inkubovat 2 hod při RT nebo přes noc v chladničce při 4 °C. 

3. Po uplynutí inkubační doby do každého kanálku napipetovat 10 µl 0,1% BSA na 30 min při 

RT pro vyblokování nespecifických vazeb a zajištění specifity během adhezivního testu.   

6.4 Provádění experimentů týkajících se „rolování“, adheze a migrace buněk 

v podmínkách smykového napětí s použitím biočipu Vena8 / Vena8 Fluoro+  

 

1. V mikrozkumavce Eppendorf připravit suspenzi buněk (např. T lymfocyty, monocyty, 

destičky) o požadované koncentaci (obvykle 2-5x106/ml). 

2. Pomocí nanopumpy Mirus nasát do spojovací hadičky 1,5 µl média a následně hadičku 

zasunout do požadovaného kanálku biočipu. 

3. Prostřednictvím nanopumpy Mirus vstříknout 40 µl média skrz kanálek při smykovém napětí 

o hodnotě 40 dyne/cm2, což odplaví přebytek ligandu a BSA použitých při potahování. 

4. Odpad odsát z kanálku na druhé straně pomocí pipety. 

5. Do takto upraveného kanálku biočipu napipetovat vzorek buněčné suspenze. 
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6. Nastavením vhodného smykového napětí pomocí softwaru FlowAssay dojde k rozptýlení 

buněk uvnitř kanálku biočipu. Průtok bude dopočítán automaticky. 

7. Pro každou hodnotu smykového napětí je doporučeno vytvořit fotografie 3-5 zorných polí 

„rolování“ a adheze buněk napříč celou délkou kanálku. 

 

7. IN VITRO MODELOVÁNÍ TROMBÓZY S VYUŽITÍM SYSTÉMU CELLIX 

Hematologická onemocnění často zahrnují patologické biofyzikální interakce mezi krevními a 

endoteliálními buňkami a rozpustnými faktory (například cytokiny, koagulační faktory, atd), které 

vedou až k trombóze. Existuje celá řada technik, které se v rámci těchto biofyzikálních studií 

využívají.  Nicméně, žádné stávající in vitro testy efektivně neintegrovaly tyto patologické procesy v 

rámci jednoho systému. Teprve pokroky v mikrofluidních technologií poskytly užitečné a snadno 

reprodukovatelné platformy pro provádění těchto biologických a biochemických experimentů [10]. 

Následuje protokol pro In vitro modelování trombózy s využitím systému Cellix 

7.1 Potažení biočipu Vena8 Fluoro+ 

 

1. Pomocí standardní žluté špičky a automatické pipety potáhnout každou mikrokapiláru biočipu 

Vena8 Fluoro+ přibližně 12 µl fibrilárního kolagenu (200 µg/ml). 

2. Biočip umístěný do sterilní Petriho misky ponechat přes noc v chladničce při 4 °C. 

3. Po uplynutí inkubační doby do každého kanálku napipetovat 10 µl 0,1% BSA na 30 min při 

RT pro vyblokování nespecifických vazeb a zajištění specifity během adhezivního testu.   

 

7.2 Perfuze plné krve skrz kanálky biočipu 

 

1. Před připojením hadičky přidat do rezervoárů biočipu 40 µl PBS. 

2. Připojit jeden konec trombotické trubičky k hadičce vycházející z pumpy Mirus a druhý 

k vstupní hadičce biočipu. 

3. Naplnit výstupní hadičku PBS tak, aby se na konci vstupní hadičky do biočipu vytvořila 

kapka. Tak lze předejít tvorbě vzduchových bublin při zapojování hadičky do kanálku 

biočipu. 

4. Jemně zasunout hadičku do kanálku biočipu. Propláchnout kanálek biočipu PBS pomocí 

pumpy Mirus, odpad odvádět do mikrozkumavky Eppendorf. 
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5. Naplnit kanálek biočipu vzorkem krve značené Calcein AM (1 μM) pomocí trombotické 

hadičky, vyvarovat se vzniku vzduchových bublin. 

6. Krev je nasávána do kanálku při smykovém napětí 60 dyne/cm2 po dobu 20 min za tvorby 

trombu.  

7. Po skončení pokusu trombotickou hadičku odpojit. Přidat pomocí pipety do rezervoáru 

kanálku 100 µl PBS a poté pufr pomocí pumpy Mirus za určité hodnoty smykového napětí 

odsát, což odstraní nesraženou krev z kanálku biočipu. 

 

Obrázek . Příklad tvorby trombu pomocí Cellix mikrofluidního systému a Vena8 Fluoro+ biočipu po 

dobu 20 min při smykovém napětí 60 dyne/cm2. 
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SHRNUTÍ 

Endotel nelze chápat jen jako statickou fyzickou bariérou, která pouze odděluje krev od tkání. Je 

jasné, že endotel přispívá ke koordinaci funkcí diferencovaných tkání a to způsobem, který splňuje 

požadavky organismu jako celku. 

Pokrok v pochopení fyziologie a funkce endotelu je také základem mnoha terapeutických 

strategií. V rámci studia cévní biologie v laboratořích je ale obtížné napodobit dynamické 

mikroprostředí, které se nachází in vivo. Mikrofluidní technologie nabízí jedinečnou možnost tyto 

obtížnosti překonat a otevírá nové oblasti výzkumu, které nejsou možné s konvenčními systémy a 

technikami. Je důležité si uvědomit, že mikrofluidní systémy dávají základ pro mnohem realističtější 

modely in vitro a že jsou, co se týká výkonnosti teprve v počátcích.   
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