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ABSTRAKT 

 

Simulace arteriální stěny v komoře bioreaktoru 

Buňky cévní hladké svaloviny je velice náročné extrahovat, avšak alternativní 

řešení může představovat diferenciace kmenových buněk z tukové tkáně na buňky 

cévní hladké svaloviny. Cílem této bakalářské práce je optimalizace tvaru 

elastického substrátu kultivační komory, od kterého se očekávají slibnější vlastnosti 

při sledování vlivu tlakové stimulace na diferenciaci kmenových buněk. 

Tento předpoklad byl splněn, jelikož tlaková stimulace výrazně ovlivňuje tento 

proces, což bylo dokázáno zvýšenou koncentrací markerů cévní hladké svaloviny 

v porovnání se statickou kultivací. Optimalizovaný tvar elastického substrátu 

přinesl zlepšení mechanických vlastností – profil namáhané membrány 

představoval konkávní parabolu. Se zvyšujícím se tlakem se celková délka 

membrány zvyšovala téměř lineárně. Za účelem dosažení těchto cílů byla vytvořena 

také odlévací forma pro silikonové komory, souprava pro měření prodloužení a 

deska plošných spojů pro řízení tlakového působení. 

Klíčová slova 

VSMCs, ASC, diferenciace, tlaková stimulace, bioreaktor, silikonová komora 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Arterial wall simulation in bioreactor chamber 

Vascular smooth muscle cells are very difficult to extract, but alternative solution 

could be differentiation of stem cells from adipose tissue into vascular smooth 

muscle cells. The aim of this Bachelor thesis is to optimize shape of elastic part of 

chamber for expected significant effect of pressure stimulation on stem cells 

differentiation. The premise was proved in contrast of static cultivation, because 

dynamic cultivation indicated increased concentration of vascular smooth muscle 

markers. Optimized shape of elastic chamber brought improvement in case of 

mechanical properties, especially linear dependence of elongation with increased 

pressure stimulation. To achieve these aims was designed casting form, measuring 

set of elongation and printed circuit board to control pressure effect. 

Keywords 

VSMCs, ASC, differentiation, pressure stimulation, bioreactor, silicone chamber 
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VSMCs Buňky cévní hladké svaloviny (Vascular Smooth Muscle Cells) 
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AHA Americká kardiologická asociace (American Heart Association) 

CKD Chronické onemocnění ledvin (Chronic kidney disease) 

ASC Kmenové buňky z tukové tkáně (Adipose derived stem cells) 
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1 Úvod 

Kardiovaskulární onemocnění představují celosvětově nejčastější 

příčinu úmrtí. V Evropě každoročně zemře na tento typ onemocnění přibližně 

3,9 milionů lidí, což představuje přibližně 45 % celkové mortality 

(údaj k roku 2017) [1; 2]. Tyto údaje lze porovnat s rakovinou, statisticky druhým 

nejčastějším letálním onemocněním, jež čítá v Evropě každoročně 1,9 milionů obětí, 

tedy 25 % (údaj k roku 2018) [3]. Mnohdy je příčinou tendence buněk cévní hladké 

svaloviny podléhat patologickým změnám, které nakonec vyústí v různá 

onemocnění jako je například aterosklerotický plát, hypertenze či z ní plynoucí 

chronické onemocnění ledvin. Řešení tohoto problému mohou představovat buňky 

izolované z jiných arterií či vén, kterými by byly poškozené buňky nahrazeny, avšak 

tento proces je velice náročný a problematický. Perspektivnější alternativou se jeví 

kmenové buňky z tukové tkáně, které je možné extrahovat mnohem méně invazivní 

metodou. Tyto kmenové buňky lze diferenciovat na buňky cévní hladké svaloviny 

pouze za předpokladu, že jim bude připraveno stejné prostředí, ve kterém se 

vyskytovali při vývoji. Jedním z nejdůležitějších faktorů je tedy tlaková stimulace, 

která výrazně napomáhá diferenciaci do tohoto typu tkáně. Cílem bakalářské práce 

je optimalizace tvaru elastického substrátu kultivační komory, za účelem zlepšení 

vlastností při kultivaci buněk, experimenty spojené se zkoumáním vlivu tlakové 

stimulace na diferenciaci kmenových buněk na buňky cévní hladké svaloviny a 

následná laboratorní charakteristika elastického substrátu – konkrétně analýza 

změny profilu membrány při tlakovém zatížení a s tím související měření protažení 

namáhané membrány.  

1.1 Přehled současného stavu 

1.1.1 Stavba cév 

Cévní systém se z funkčního hlediska rozděluje na tři druhy trubic, které slouží 

pro transport krve. Jedná se o tepny (arterie), žíly (vény) a vlásečnice (kapiláry). 

Funkcí arterií je vedení krve ze srdce do periferie, vény vracejí krev z periferie do 

srdce a kapiláry mají funkci při látkové výměně [4]. Obecně se cévy skládají ze tří 

vrstev – vnitřní vrstva (Tunica intima), střední vrstva (Tunica media) a vnější vrstva 

(Tunica externa). Tunica Intima se skládá z endotelových buněk a zajišťující hladký 

a nesmáčivý vnitřní povrch cévy, Tunica media je tvořena hladkou svalovinou, 

umožňující změnu průsvitu cévy, a kolagenními vlákny, které zvyšují elasticitu cévy. 

U velkých arterií, jako je například Aorta, převažuje elastická část, čímž se redukuje 

svalová složka. Toto uspořádání napomáhá plynulejšímu průtoku krve, jelikož při 
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srdeční kontrakci mají funkci rozšíření lumenu cévy.   Naopak u menších arterií je 

redukována elastická složka [5]. Cévní lumen je regulován autonomními nervy, 

především nervovými vlákny sympatiku, který způsobí zúžení svěračů v této vrstvě 

cévní stěny [4]. Tunica externa je tvořena vazivem, které zvyšuje pružnost cévy [5].  

Schématické znázornění stavby arteriální stěny zachycuje Obrázek 1.1. 

Arterie a vény mají diferenciované všechny tři vrstvy, avšak rozdíl představuje 

tloušťka střední vrstvy. Arterie mají tuto vrstvu silnější, jelikož je do nich krev 

srdcem pumpována pod větším tlakem. S tloušťkou střední vrstvy souvisí také 

potřeba externího cévního zásobení arterií, z důvodu nedostatečné výživy 

a oxygenace zprostředkovávané difuzí, formou speciálních tepének. Naproti tomu 

ve vnitřní vrstvě některých vén se nachází chlopně, které brání zpětnému 

toku krve [5]. 

1.1.2 Buňky cévní hladké svaloviny 

Buňky cévní hladké svaloviny VSMCs (Vascular smooth muscle cells), se 

nacházejí ve střední vrstvě cévní stěny. Tyto buňky jsou vrstveny do kruhového 

tvaru, čímž vytvářejí průsvit cévy. Z hlediska těchto buněk rozdělujeme dva druhy 

fenotypů – kontraktibilní a syntetický fenotyp. U zdravého jedince by se měl 

objevovat výhradně kontraktibilní fenotyp, který je specifický přítomností 

kontraktibilních proteinů, jako je například aktin, calponin, desmin a myozin [6]. 

Obrázek 1.1 Schématické znázornění stavby arterie. Obrázek: autor 
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Hlavní funkcí VSMCs je kontrakce a relaxace, čímž upravují průsvit dané cévy a 

ovlivňují distribuci krve do jednotlivých tkání, ale také regulují krevní tlak. VSMCs 

dospělého organismu by měly být převážně ve formě kontraktibilního fenotypu, 

nikoliv syntetického, který se vyznačuje proliferací, tedy aktivním dělením, a 

masivní tvorbou extracelulární hmoty [7]. U zdravého jedince mají tuto schopnost 

ve fázi, kdy organismus roste a vyvíjí se. Pokud budou VSMCs ve formě syntetického 

fenotypu u dospělého jedince, tak může docházet k patologickým projevům, jako je 

například vznik aterosklerotického plátu nebo hypertenze, což může vést k ischemii 

některých tkání [6]. VSMCs mají schopnost rychlé transformace z kontraktibilního 

fenotypu na syntetický například v případě zranění, přičemž ihned po obnovení 

poškozené tkáně se vrací zpět do původního stavu, aby nedocházelo k výše 

zmíněným patologickým změnám [7]. Faktorů, které vedou ke změně buněčného 

fenotypu může být více. Jedním z důvodů může být věk, nebo životospráva jedince. 

Avšak ne všechny VSMCs jsou k této fenotypové modulaci stejně náchylné, tudíž 

závisí i na konkrétním typu cévy, jelikož VSMCs jednotlivých cév mohou být jiného 

původu [6]. 

1.1.3 Patologické stavy cévního systému 

Mezi nejvýznamnější patologické stavy cévního systému se řadí výše zmíněná 

ateroskleróza a hypertenze. Společným rysem těchto stavů je zúžení cévního 

průsvitu, vedoucí k ischemii zásobovaných tkání, jejíž důsledkem může být 

například infarkt myokardu [6]. Z tohoto důvodu patří tyto civilizační nemoci mezi 

nejčastější celosvětové příčiny úmrtí [8; 9]. 

Ateroskleróza je patologický proces, jehož důsledkem je tvorba fibrózních plátů 

tvořených převážně lipidy. Tyto pláty následně způsobují arteriální stenózu, která 

vede až k ischemii a infarktu zásobované tkáně. Průtok může být omezen také 

nepřímo, pokud se fibrózní plát odtrhne a vytvoří sraženinu. Takto vytvořená 

sraženina putuje cévním řečištěm a může způsobit embolii [8]. 

K aterosklerotickému procesu dochází ve většině případů po mechanickém, nebo 

biochemickém poškození vrstvy tunica intima. Biochemické poškození endotelové 

vrstvy může způsobit zvýšená koncentrace látek, jako jsou glukóza a lipoproteiny 

o nízké hustotě LDL (Low density lipoproteins), nebo přítomnost reaktivního 

kyslíku v krvi [6]. V průběhu aterosklerotického procesu se mezi vrstvami tunica 

intima a tunica media začíná tvořit vrstva neointima, ve které se rozvíjí lipidové 

jádro obklopené fibrózní tkání [8]. Další změnou spojenou s aterosklerózou, je 

hrozba pronikajících růstových faktorů, které způsobují patologickou transformaci 

VSMCs na syntetický fenotyp, což vede ke stenóze arterie [6]. Obrázek 1.2 zachycuje 

komparaci zdravé a aterosklerózou postižené arterie. 
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Systematická hypertenze může být definována jako chronicky zvýšená hodnota 

krevního tlaku, a to jak systolického, tak diastolického. Fyziologické hodnoty 

systolického tlaku se pohybují v intervalu (90;130) mmHg, kde hodnota 130 mmHg 

je již považována za zvýšený krevní tlak. Diastolický tlak by se měl pohybovat 

v intervalu (60;80) mmHg. Dle Americké kardiologické asociace AHA 

(American Heart Association) jsou mezní hodnoty hypertenze 140 mmHg 

pro systolický, a 80 mmHg pro diastolický krevní tlak [10]. Nejčastější příčiny 

systematické hypertenze mohou být ledvinového, cévního či endokrinního 

charakteru [9]. Velmi úzkou spojitost má hypertenze s chronickým onemocněním 

ledvin CKD (Chronic kidney disease), přičemž tato závislost je obousměrná. 

Dlouhodobě zvýšený krevní tlak může vést k CKD, ale zároveň CKD je velmi častou 

příčinou hypertenze [11]. Mezi ledvinové příčiny patří také zvyšování krevního 

tlaku v důsledku zúžení renální arterie, tedy tzv. renovaskulární hypertenze [12]. 

Cévní příčinou může být ateroskleróza. Při hypertenzi dochází k hypertrofii VSMCs, 

jejíž důsledkem je snížená produkce kontraktibilních proteinů a následné snížení 

pružnosti arteriální stěny [6]. Hypertenze může být příčinou mnoha 

kardiovaskulárních onemocnění, ale také selhání některých orgánů, jako jsou výše 

zmíněné ledviny. Mezi nejvážnější onemocnění způsobených hypertenzí patří 

angina pectoris, cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu. Existuje velké 

množství rizikových faktorů, přičemž mezi nejvýznamnější patří věk, koncentrace 

LDL a s ní související koncentrace lipoproteinů o vysoké hustotě HDL 

(High density lipoproteins), kouření nebo obezita [13]. 

Obrázek 1.2 Komparace zdravé a aterosklerózou postižené arterie. Dostupné z [26]. 
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1.1.4 Diferenciace buněk 

Většina buněk v lidském těle prošla procesem diferenciace, tedy rozlišením 

do jednotlivých typů tkání. K tomuto procesu dochází převážně v embryonálním 

vývoji jedince, při kterém se buňky neustále dělí a v důsledku genetického působení 

se specializují do předem určené tkáně. Mimo již diferenciovaných buněk existují 

také kmenové buňky, nediferenciované buňky, které mají schopnost 

se diferenciovat na jiný typ buněk – mají schopnost se vyvíjet pod vlivem vnějšího 

prostředí [4; 14]. Existuje více druhů kmenových buněk lišících se zejména 

diferenciačním potenciálem. Buňky totipotentní mají neomezený diferenciační 

potenciál, což jim umožňuje přeměnu na všechny typy buněk. Postupem času 

se z totipotentních buněk stanou vlivem dělení buňky pluripotentní, které se mohou 

diferenciovat na jakýkoliv buněčný typ mimo buňky totipotentní. Posledním 

druhem jsou buňky multipotentní, které již mají diferenciační potenciál 

omezený [15]. Tyto buňky se nachází téměř ve všech typech tkání, avšak žádné 

nejsou tak adaptabilní, jako původní lidské embryonální kmenové buňky hESCs 

(Human embryonic stem cells). hESCs mají na rozdíl od kmenových buněk 

dospělých tkání téměř neomezený diferenciační potenciál. Významnou nevýhodou 

těchto buněk je proces izolace, který je založen na zničení rozvíjejícího embrya [16]. 

Alternativou hESCs mohou být indukované pluripotentní buňky iPSCs (Induced 

pluripotent stem cells), buňky přeprogramované z tělních buněk zpět 

do pluripotentního stádia, čímž řeší problém využití lidského embrya [17]. 

Přeprogramování lze dosáhnout aplikací transkripčních faktorů a proteinů do tělní 

buňky, za účelem vyvolání kaskády procesů, vedoucích k pluripotentnímu stádiu 

kmenové buňky. Výhodou iPSCs je specifita pro konkrétního pacienta [18]. Mezi 

snadno izolovatelné kmenové buňky patří kožní, hematopoetické HSCs 

(Hematopoietic stem cells), mesenchymální MSCs (Mesenchymal stem cells) a 

kmenové buňky z tukové tkáně ASC (Adipose derived stem cells). Všechny tyto 

druhy představují kvalitní zdroj kmenových buněk i z důvodu snadné kultivace, 

navíc nevykazují tumorgenní potenciál, jako například indukované pluripotentní 

kmenové buňky [19]. Obrázek 1.3 vymezuje klasifikaci kmenových buněk. 

 

Obrázek 1.3 Klasifikace kmenových buněk. Obrázek: autor 
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1.1.5 Diferenciace kmenových buněk do VSMCs 

Při diferenciaci buněk jsou předmětem sledování jednotlivé markery, které 

geneticky určují, o jakou tkáň se má jednat. V případě VSMCs se jedná o přítomnost 

především strukturních proteinů α-aktinu, kalponinu jakožto ranných až 

střednědobých markerů a dále pozdních jako jsou vyzrálé formy desminu 

a myozinu [20].  Získání arteriálních VSMCs je velice náročné. Nejúčinnější 

alternativou by představovali samotné embryonální buňky, avšak jejich použití 

může rozporovat spolu s etikou [14]. Oproti tomu kmenové buňky z tukové tkáně 

lze získat méně invazivní metodou, a přitom se jeví jako kvalitní zdroj kmenových 

buněk, které lze diferenciovat na VSMCs vybráním vhodného kultivačního média a 

působením mechanické stimulace. Vzhledem k tomu, že srdce neustále pumpuje do 

arterií krev pod určitým tlakem, typicky o hodnotě 80-130 mmHg, tak má tento 

faktor vliv také na diferenciaci ASC do arteriálních VSMCs [20].  

 

1.1.6 Princip bioreaktoru 

Prostor, ve kterém je možné vytvořit podmínky, blížící se in vivo kultivaci, 

se nazývá bioreaktor. V tomto prostoru je možné synchronizovat biologické signály 

společně s vnější stimulací, jako je například tlakové působení, pro dynamickou 

kultivaci [21]. Bioreaktor simuluje přirozené podmínky tím, že zprostředkuje nejen 

transport živin, ale také generuje mechanické a elektrické stimuly. Výměnu živin, 

kyslíku a metabolitů zajišťuje nejčastěji perfúzní bioreaktor, kde medium protéká 

lešením osazeným buňkami. Existuje velké množství bioreaktorů, jejichž konstrukce 

se odvíjí od plánovaného účelu [22]. Za účelem dosažení efektivní diferenciace ASCs 

na VSMCs je používán bioreaktor, který využívá kultivační komoru, skládající se z 

pevného substrátu, působícího tlakem na pružný substrát, který představuje 

arteriální stěnu. Tlak je generován počítačem řízenou injekční stříkačkou, která 

vytváří pulzní tlakovou zátěž o fyziologických hodnotách – tlak periodicky měnící se 

ze 130 mmHg na 80 mmHg s periodou do 3 Hz. Současný tvar elastického substrátu 

představuje čtverec, který se při tlakovém namáhání nechová dle předpokladu – 

zejména prodloužení membrány [20]. 
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1.1.7 Tkáňové inženýrství v oblasti kardiovaskulárních chorob 

Předmětem zkoumání v oblasti tkáňového inženýrství je vývoj náhrad tkání, 

či podpory její regenerace. Těchto cílů dosahuje za pomoci buněčné transplantace 

na přírodním, nebo syntetickém materiálu [23]. Tkáňové inženýrství se v oblasti 

cévního systému zabývá náhradami a rekonstrukcí poškozených cév. Jak již bylo 

zmíněno, tak prvotní příčinou aterosklerózy je narušení endotelových buněk, které 

tvoří vrstvu tunica intima. Aby bylo dosaženo co nejvyšší funkčnosti, měly by uměle 

vytvořené cévy obsahovat i vrstvu tunica media tvořenou VSMCs, která zajišťuje 

přirozenou kontraktibilitu cévy [20]. Primární strukturu uměle vytvořené cévy tvoří 

buď biologické, nebo syntetické lešení, jež je osazeno kmenovými buňkami, které 

jsou následně diferenciovány. Jako biologické lešení se používají decelularizované 

arterie a vény, tedy cévy, z nichž byly odstraněny buňky [24]. Budoucí perspektivou 

v této oblasti by mohl představovat tzv. electrospinning, což je metoda produkce 

mikro– a nanovláken z matricových proteinů jako je kolagen, elastin či fibrinogen, 

pro tvorbu syntetických lešení. Výroba těchto syntetických lešení by v budoucnosti 

mohla být jednoduší než získání decelularizované cévy [23]. V České Republice se 

tkáňovým inženýrstvím zabývá Biotechnologické a biomedicínské centrum 

Akademie věd BIOCEV, sídlící ve Vestci u Prahy. 
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1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je optimalizace tvaru elastického substrátu 

kultivační komory a zkoumání vlivu tlakové stimulace na diferenciaci kmenových 

buněk z tukové tkáně. Nový tvar by měl představovat kruh o vnitřním průměru 

23 mm, od kterého se očekává zlepšení mechanických vlastností při tlakovém 

působení – zejména v oblasti prodloužení membrány. Za účelem zpřehlednění této 

problematiky lze tento hlavní cíl kategorizovat na následující podcíle, jejichž splnění 

bude představovat průběžný posun v optimalizaci tvaru elastického substrátu 

kultivační komory: 

I. Návrh nového tvaru elastického substrátu a odlévací formy pro tento 

substrát 

II. Kalibrace tlakového senzoru a sestavení kalibrační rovnice 

III. Návrh desky plošných spojů pro tlakový senzor 

IV. Experiment zjišťující vliv tlakové stimulace na diferenciaci kmenových 

buněk do VSMCs  

V. Měření elastických vlastností silikonového substrátu s nasazenými 

buňkami 

Prvním podcílem je návrh nového tvaru elastického substrátu, který je potřeba 

vymodelovat a následně vyrobit. Za účelem zjednodušení výroby elastického 

substrátu je nutné vytvořit i odlévací formu, pomocí které bude možné vyrábět velké 

množství těchto komor. Dalším milníkem je kalibrace tlakového senzoru, který bude 

používán při experimentu. Tato část je zařazena do průběhu bakalářské práce 

zejména za účelem ověření linearity závislosti výstupního napětí na tlakovém 

působení. Následuje návrh desky plošných spojů pro tlakový senzor, její výroba 

a zapájení jednotlivých komponent. Stěžejní částí této bakalářské práce je 

experiment, při kterém se zkoumá vliv tlakové stimulace na diferenciaci ASC na 

VSMCs při použití optimalizovaného tvaru elastického substrátu a následné měření 

elastických vlastností membrány, konkrétně jak se mění celková délka membrány 

při tlakovém namáhání. 
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2 Metody 

2.1 Použité přístroje a počítačový software 

Za účelem měření v této bakalářské práci byly vybrány následující přístroje, 

jejichž identifikaci zachycuje Tabulka 2.1. 

 

Tabulka 2.1 Použité přístroje a vybavení 

Přístroj Model Výrobce Země původu 

Stolní číslicový 

multimetr 
34410 A Agilent USA 

Laboratorní DC zdroj E3642A Agilent USA 

Tlakový senzor PT-01 SCW Medicath Čína 

Digitální světelný 

mikroskop 
AM7515MZTL Dino-Lite Taiwan 

Generátor tlaku    

 

Mimo těchto přístrojů byly pro tuto bakalářskou práci vybrány následující 

počítačové softwary, které identifikuje Tabulka 2.2. 

Tabulka 2.2 Použitý počítačový software 

Software Vývojář Verze 

Inventor Autodesk 2018 

Eagle Autodesk 9.2.2 

LabVIEW National Instruments 2018 

Matlab MathWorks 2018a 

DinoCapture Dino-Lite 2.0 

Fiji Fiji contributors 2017 

Excel Microsoft 365 

2.2 Modelování elastického substrátu 

Při návrhu tvaru elastického substrátu byl použit modelační software Inventor. 

Kromě samotné komory byla v tomto programu navržena také odlévací forma 

pro 6 těchto kruhových komor a měřící souprava pro měření elastických vlastností 

membrány. Odlévací forma je vyrobena z čirého polykarbonátu a pro elastický 
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substrát byl vybrán silikon. Aby bylo možné odlévací formu naplnit silikonem, 

obsahuje dva vstupní otvory pro aplikaci silikonu a dva výstupní otvory pro volný 

odtok po kompletním naplnění odlévací formy (viz Obrázek 3.2). Rozměry odlévací 

formy byly navrženy tak, aby co největší rozlohu tvořila pracovní plocha, a naopak 

minimum nevyužitý prostor.   

2.3 Kalibrace tlakového senzoru 

Před použitím tlakového senzoru je potřeba ověřit, zdali je závislost výstupního 

napětí na tlaku lineární. Tato závislost byla zjišťována pro napájecí napětí  

𝑈01
= 1 V a 𝑈02

= 10 V, přičemž na vstupu byl nastavován tlak z intervalu 

<0;700> mmHg s krokem 100 mmHg. Z grafické závislosti (Graf 3.1) byl získán 

následující vztah, sloužící k interpolaci ostatních hodnot spadajících 

do analyzovaného intervalu.  

 𝑈𝑣 = 0,0483 ∙ 𝑝 + 0,3351 (2.1) 

Kde 𝑈𝑣 je výstupní napětí a 𝑝 je tlak. Při pozorování vlivu tlaku na diferenciaci 

kmenových buněk na VSMCs budou centrem zájmu především hodnoty tlaků 

v intervalu (80;130) mmHg, jelikož se jedná o fyziologické hodnoty tlaku v cévách, 

tudíž by při těchto hodnotách měl být zaznamenán nejpříznivější výsledek. 

Kalibrační rovnice bude sloužit pro programové řízení (LabVIEW) tlakového 

působení na elastický substrát formou ovládání tlakového pístu. 

2.4 Návrh desky plošných spojů 

Pro návrh DPS byl použit počítačový software Eagle, ve kterém bylo možné 

navrhnout jak elektrické schéma budoucí DPS, tak samotnou desku. Součástky, které 

jsou osazeny na DPS zachycuje Tabulka 2.3. Samotné elektrické schéma DPS lze 

následně sledovat na Obrázku 2.1. 

Tabulka 2.3 Použité součástky na DPS 

Součástka Označení ve schématu Schématická značka 

DC/DC měnič TMA2415D  

Napěťová reference REF102AP  

Přístrojový zesilovač INA128 
 

Rezistor R1, R2  

Kondenzátor C1, C2, C3, C4  
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DC/DC měnič na desce transformuje napájecí napětí 24 V na napětí ±15 V, které 

napájí například napěťovou referenci, nebo také přístrojový zesilovač. Napěťová 

reference stabilizuje napětí +15 V, které je následně zavedeno společně s výstupním 

napětím připojeného tlakového senzoru do přístrojového zesilovače, jehož účelem 

je zesílení rozdílu těchto signálů. Rezistor R2 a kondenzátor C2 slouží jako filtr typu 

dolní propust. Velikostí odporu R1 lze měnit zesílení tohoto přístrojového 

zesilovače, jehož výhodou je vysoký činitel potlačení souhlasných signálů (CMRR). 

Kondenzátory C1, C3 a C4 jsou umístěny dle schémat uvedených v katalogových 

listech použitých součástek.  

 

2.5 Vliv tlakové stimulace na diferenciaci  

Kultivace kmenových buněk z tukové tkáně byla provedena třemi různými 

způsoby, za účelem zvýraznění rozdílů při průběhu kultivace. Byla provedena 

statická proliferace, při které dochází ke množení buněk ve svém přirozeném 

prostředí. Dalším způsobem je statická kultivace v diferenciačním mediu, kdy jsou 

ASC vloženy do kultivačního media zprostředkovávajícího prostředí VSMCs. 

Posledním způsobem je dynamická kultivace, při které jsou ASC vloženy do stejného 

diferenciačního média, ale přidá se faktor tlakové stimulace, jehož vliv 

na diferenciaci ASC do VSMCs je zkoumán v této bakalářské práci. 

 

Obrázek 2.1 Elektrické schéma desky plošných spojů. Obrázek: autor 
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2.6 Návrh měřící soupravy elastických vlastností 
silikonového substrátu 

Pro měření elastických vlastností tkáně byla navržena souprava, jejíž blokové 

schéma je vyobrazeno na Obrázku 2.2.  

 

Jedná se o komponent, který byl navržen tak, aby ho bylo možné nasadit 

na komoru bioreaktoru a sledovat profil membrány zatížené tlakovým působením. 

Za tímto účelem obsahuje součástka otvory pro vložení tyčinek, které jsou vlivem 

protažení membrány vychýleny z původní pozice. Na obrázku 2.3 je vizualizován 

princip měření pomocí tyčinek. Oblast 1 zachycuje membránu mimo komoru. 

Všechny tyčinky mají vrcholy na stejné úrovni. Vlivem tlakového zatížení membrána 

mění svůj profil, čímž vychýlí tyčinky, aproximující tuto změnu (Oblast 2).  Odchylky 

bude možné snímat digitálním světelným mikroskopem a následně vyhodnotit 

v počítači. Detailní záběr na měřící nástavec s použitými tyčinkami je zachycen 

na Obrázku 2.4. 

Obrázek 2.2 Blokové schéma měřící soupravy elastických vlastností. Obrázek: autor 

Obrázek 2.3 Princip měření prodloužení membrány pomocí tyčinek. Obrázek: autor 
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 Výsledkem je profil zatížené membrány pro každý použitý tlak. V softwaru Fiji 

je možné po kalibraci změřit výchylky jednotlivých tyčinek od původní pozice 

s přesností na tisícinu mm. Z naměřených hodnot lze sestavit graf závislosti 

výchylky na pozici dané tyčinky, od něhož se předpokládá, že bude kopírovat profil 

membrány. Technický výkres komponentu pro měření prodloužení lze dohledat 

v příloze B.6. 

2.7 Modelování trendu prodloužení 

Z grafu závislosti výchylky na pozici dané tyčinky lze vypočítat délku membrány 

mezi jednotlivými tyčinkami, jako vzdálenost dvou vrcholů křivky, za předpokladu, 

že se mezi nimi funkce chová lineárně. Na základě této úvahy je možné tuto 

vzdálenost 𝑙 vypočítat jako přeponu trojúhelníku, jehož odvěsnami jsou vzdálenost 

na ose x (vzdálenost tyčinek) a vzdálenost na ose y (diference výchylek zkoumaných 

vrcholů), dle Pythagorovy věty (vztah 2.2). Prodloužení ∆𝑙 lze následně dopočítat 

odečtením vzdálenosti tyčinek od délky membrány daného segmentu (vztah 2.3). 

 𝑙 = √𝑥2 + 𝑦2 (2.2) 

 

 ∆𝑙 = √𝑥2 + 𝑦2 − 𝑥 (2.3) 

Obrázek 2.4 Detailní záběr na komponent aproximující profil membrány. 
Foto: autor 
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Za účelem zvýšení přesnosti grafu funkce je možné tuto závislost aproximovat 

interpolací podle osy symetrie, kdy všechny závislosti jsou rozděleny 

a interpolovány pro každou polovinu zvlášť. 

Prodloužení membrány lze analyzovat více způsoby. Sumací délek natažené 

membrány lze získat celkovou délku natažené membrány, kterou lze porovnat 

s původní délkou 𝑙0. Další variantou je analýza přírůstku délky mezi jednotlivými 

pozicemi grafickou prezentací, tedy pomocí teplotní mapy.  
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3 Výsledky 

3.1 Model silikonové komory a její odlévací formy 

Výsledný model silikonové komory má vnější průměr 31 mm, vnitřní průměr 

23 mm a výšku 3 mm (Obrázek 3.1). Kódové označení tohoto tvaru elastického 

substrátu je Flexi O23 mk1. Technický výkres této komory lze dohledat v příloze B.5. 

Odlévací formu pro šest těchto komor zachycuje Obrázek 3.2. Skládá se ze tří 

částí – podstava, těsnění a kryt, přičemž celková délka komory činí 113 mm, šířka 

77 mm a výška 21 mm. Odlévací forma obsahuje dvě řady po třech formách, přičemž 

ke každé řadě patří jeden vstupní (1) a výstupní (2) otvor pro aplikaci silikonu. 

Modrá šipka značí směr vyplňování komory silikonem. Technický výkres celé formy 

lze dohledat v příloze B.1 – B.4. 

Obrázek 3.1: Silikonová komora  

Obrázek 3.1 Model silikonové komory Flexi O23 mk1. Obrázek: autor 
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3.2 Kalibrační křivka senzoru 

Pro použitý tlakový senzor byla vytvořena kalibrační křivka, která ověřovala 

linearitu závislosti výstupního napětí na velikosti tlakové stimulace (Graf 3.1).  
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Graf 3.1: Závislost výstupního napětí na velikosti tlaku 

Obrázek 3.2 Odlévací forma Flexi O23 mk1 6x. Obrázek: autor 
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Na základě Grafu 3.1 lze tvrdit, že závislost výstupního napětí na tlakové 

stimulaci je doopravdy lineární, a proto je možné použít kalibrační rovnici (2.1) 

k interpolaci jiných hodnot tlaků. Výsledky pro napájecí napětí 𝑈01
= 1 V a  𝑈02

=

10 V byly stejné s tím rozdílem, že v případě vstupního napětí 𝑈02
byly 

desetinásobné. Tabulku všech naměřených hodnot lze dohledat v příloze A. 

Pro tento experiment je stěžejní oblastí grafu závislost napětí na tlaku pohybujícím 

se v intervalu (80;130) mmHg, jelikož se jedná o fyziologické hodnoty tlaku 

v cévách. 

3.3 Deska plošných spojů 

Z elektrického schématu (Obrázek 2.1) bylo vytvořeno deskové schéma 

(Obrázek 3.3), podle kterého byla vyrobena DPS a osazena součástkami 

vyjmenovanými v Tabulce 2.3.  

DPS byla vyrobena v rozměrech 60x50 mm, jelikož se předem počítalo s otvory 

pro šroubovou vazbu. 

  

Obrázek 3.3 Deskové schéma DPS pro řízení tlakového senzoru. 
Obrázek: autor 
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3.4 Diferenciace kmenových buněk z tukové tkáně do 
VSMCs 

Na základě vyrobeného silikonového substrátu a DPS, zajišťující komunikaci 

mezi řídícím programem a tlakovým pístem, mohla být provedena samotná 

kultivace a sledování diferenciace ASC do VSMCs. Obrázek 3.4 zachycuje komoru 

bioreaktoru, do kterého je vložen optimalizovaný tvar silikonového substrátu. 

 

Obrázek 3.4 Komora bioreaktoru s novým tvarem elastického substrátu pro zkoumání 
vlivu tlakové stimulace na diferenciaci ASC do VSMCs. Foto: Ing. Roman Matějka 
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Detailnější záběr na tvar komory pod mikroskopem zachycuje Obrázek 3.5. 

 Navržená silikonová komora byla využita pro laboratorní experimenty 

s prasečími kmenovými buňkami z tukové tkáně PrASC (Porcine adipose derived 

stem cells). Před sterilizací byla komora modifikována kyslíkovou plazmou 

za účelem zvýšení smáčivosti. Na tento nosič byly naneseny buňky v téměř 

konfluentní vrstvě. Po dvouhodinové fázi adheze byla zahájena dynamická kultivace 

při nastavené pulzní tlakové stimulaci 120/80 mmHg s frekvencí pulzů 1 Hz. 

Tato kultivace probíhala po dobu 5 dní. Pro srovnání výsledků byl použit statický 

vzorek s proliferačním a diferenciačním mediem bez tlakové zátěže. Výsledné 

srovnání výsledků zachycuje Obrázek 3.6. 

  

Obrázek 3.5 Detailní záběr na optimalizovaný tvar kultivační komory. 
Foto: Ing. Roman Matějka 
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Oblast 1 zachycuje kultivaci ve statickém proliferačním médiu, oblast 2 

ve statickém diferenciačním médiu a oblast 3 v dynamickém diferenciačním médiu. 

U dynamicky kultivovaných buněk byla výrazně zvýšená buněčná proliferace a růst 

do vícevrstvy spojený s produkcí extracelulární hmoty. Zároveň dynamická 

kultivace podpořila tvorbu diferenciačních markerů specifických pro hladký sval, 

konkrétně α-aktin a kalponin. Obrázek 3.7 zachycuje vytvořenou vrstvu VSMCs 

na silikonovém substrátu. 

Obrázek 3.6 Fluorescenčně značené buňky po statické a dynamické kultivaci. Zelená barva 
kalponin, červená α-aktin a modrá jádra DAPI. Foto: Ing. Roman Matějka 

Obrázek 3.7 Kultivace PrASC na vytvořeném silikonovém substrátu. 
Foto: Ing. Roman Matějka 
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3.5 Měření elastických vlastností silikonového substrátu 

3.5.1 Analýza naměřených hodnot prodloužení membrány 

Silikonový substrát byl následně laboratorně testován, přičemž pozornost byla 

věnována měření celkového prodloužení membrány v závislosti na velikosti 

tlakového působení. Pomocí měřící soupravy popsané v kapitole 2.6 byly získány 

následující fotografie (Obrázek 3.8), zachycující změnu profilu membrány 

při tlakovém působení v intervalu (0;300) mmHg s krokem 50 mmHg.  

Obrázek 3.8 Změna profilu membrány v závislosti na zvyšujícím se tlakovém působení. 
Fotografie 2 profil membrány bez zatížení, fotografie 8 při zatížení 300 mmHg. Foto: autor 
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Jako tyčinky bylo použito sedm „mikrovrtáků“, především z toho důvodu, 

že jejich špičku lze snadno monitorovat a tím určit odchylku s vyšší přesností. 

Fotografie jsou seřazeny dle vzrůstajícího tlakového zatížení, tedy oblast 2 

aproximuje profil membrány při nulovém tlaku a oblast 8 při tlaku 300 mmHg. 

Fotografie 1 byla pořízena pro kalibraci meřítka. Profil zatížené membrány má dle 

očekávání tvar konkávní paraboly, jejíž vrchol má rostoucí tendenci s rostoucím 

tlakem.  Tabulka 3.1 zachycuje naměřené výchylky jednotlivých tyčinek, což slouží 

jako výchozí data pro sestrojení závislosti výchylky na pozici tyčinky (Graf 3.1). 

 

Tabulka 3.1 Naměřené výchylky tyčinek při rostoucím tlakovém zatížení 

Pozice 

[mm] 
 

Tlak [mmHg] 

0 50 100 150 200 250 300 

0 

2,5 

5,5 

8,5 

11,5 

14,5 

17,5 

20,5 

23 

Výchylka 

[mm] 

0 0 0 0 0 0 0 

1,340 1,728 2,019 2,278 2,505 2,602 2,796 

1,567 2,408 2,828 3,345 3,669 3,992 4,315 

2,181 3,248 3,895 4,477 4,962 5,318 5,771 

2,116 3,345 4,024 4,607 5,059 5,512 5,932 

2,116 3,313 4,024 4,477 4,930 5,318 5,835 

1,599 2,666 3,184 3,701 4,024 4,348 4,671 

1,373 1,825 2,149 2,375 2,602 2,731 2,828 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Graf 3.2 obsahuje mimo naměřených bodů také křivku interpolace metodou spline. 
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Z tohoto grafu funkce lze pozorovat, že pouhé přichycení membrány do komory 

bioreaktoru způsobí průhyb membrány, který vychýlí tyčinky až o 2 mm (křivka 

pro tlak 𝑝 = 0 mmHg).  

Pro přehlednost byl graf funkce rozdělen na 8 segmentů, konkrétně vzdáleností 

mezi jednotlivými body, mezi kterými bylo vypočítáno prodloužení. Tyto segmenty 

jsou definovány v Tabulce 3.2.  

 

Tabulka 3.2 Definice segmentů grafu 

 
Segment 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pozice 

[mm] 
0-2,5 2,5-5,5 5,5-8,5 8,5-11,5 

11,5-

14,5 

14,5-

17,5 

17,5-

20,5 
20,5-23 

 

V Tabulce 3.3 lze pozorovat dopočítanou délku pro jednotlivé segmenty dle 

vztahu (2.2) a v Tabulce 3.4 procentuální vyjádření prodloužení oproti 

původní délce. 

Graf 3.2 Závislost výchylky na pozici tyčinky společně s křivkou trendu. Červená 0 mmHg, 
modrá 50 mmHg, zelená 100 mmHg, žlutá 150 mmHg, fialová 200 mmHg, světle modrá 

250 mmHg a černá 300 mmHg 
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Tabulka 3.3 Závislost délky segmentu na tlakovém zatížení 

 
Mimo 

komoru 

Tlak [mmHg] 

0 50 100 150 200 250 300 

Délka 

segmentu 

[mm] 

2,5 2,836 3,039 3,213 3,382 3,539 3,608 3,751 

3 3,009 3,076 3,107 3,184 3,218 3,306 3,363 

3 3,062 3,115 3,184 3,206 3,267 3,280 3,335 

3 3,001 3,002 3,003 3,003 3,002 3,006 3,004 

3 3,000 3,000 3,000 3,003 3,003 3,006 3,002 

3 3,044 3,069 3,115 3,099 3,134 3,153 3,218 

3 3,009 3,116 3,174 3,280 3,320 3,408 3,521 

2,5 2,852 3,095 3,297 3,448 3,608 3,702 3,775 

 

 

Tabulka 3.4 Procentuální prodloužení segmentu pro jednotlivé tlaky 

Segment  
Tlak [mmHg] 

0 50 100 150 200 250 300 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Prodloužení 

[%] 

13 22 29 35 42 44 50 

0 3 4 6 7 10 12 

2 4 6 7 9 9 11 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

1 2 4 3 4 5 7 

0 4 6 9 11 14 17 

14 24 32 38 44 48 51 

 

Na základě Grafu 3.1 a Tabulky 3.4 lze vyvodit závěr, že k největšímu 

prodloužení membrány dochází na krajích, nikoliv uprostřed membrány. 

Tento předpoklad potvrzuje teplotní mapa vytvořená jako závislost přírůstku délky 

na tlakovém působení (Obrázek 3.9) vypočítaných dle vztahu 2.3.  
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Sumací délek jednotlivých segmentů z Tabulky 3.3 byla získána hodnota 

celkové délky membrány při konkrétním tlaku a ta byla porovnána s původní délkou 

membrány činící 23 mm, jež je dána průměrem silikonového substrátu komory. 

Toto srovnání zobrazuje Tabulka 3.5. 

 

Tabulka 3.5 Porovnání délky membrány při konkrétním tlaku s původní délkou membrány 

mimo komoru 

 

Tlak [mmHg]  

Mimo 

komoru 
0 50 100 150 200 250 300 

Celková délka 

[mm] 
23 23,81 24,51 25,09 25,61 26,09 26,47 26,97 

Relativní 

prodloužení 

[%] 

- 4 7 9 11 13 15 17 

 

  

Obrázek 3.9 Teplotní mapa závislosti přírůstku délky na tlaku. Obrázek: autor 
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3.5.2 Komparace šikmo usazené a vycentrované membrány 

Za účelem změření prodloužení membrány byly provedeny dvě série měření, 

jelikož při první sérii měření došlo k šikmému uchycení membrány, což způsobilo 

posunutí vrcholu parabolického profilu. Komparaci výsledků z první a druhé série 

měření, formou závislosti výchylky na pozici tyčinky, zachycuje Obrázek 3.10. 

Oblast číslo 1 prezentuje první sérii měření a lze v ní pozorovat systematický 

posun vrcholů paraboly směrem vlevo. U první série měření lze pozorovat rozdíl 

výchylek sedmé tyčinky, tedy na pozici 21,5 mm, oproti druhé sérii (Oblast 2), 

při které byla membrána uchycena lépe. Aby membrána byla uchycena zcela rovně, 

tak by tyčinky na první a sedmé pozici měli mít téměř totožnou výchylku. Odchylka 

mezi těmito pozicemi poukazuje na již zmíněné šikmé usazení membrány 

do komory. Vzhledem k tomu, že rozdíl lze pozorovat v menší míře i u druhého 

měření, tak ani při druhém měření nebyla membrána uchycena zcela rovně, avšak 

diference je podstatně menší. Šikmé uchycení membrány u první série měření 

způsobila rozdílné rozložení prodloužení, které jeví zvýšenou tendenci na levém 

okraji na úkor pravého okraje (Obrázek 3.11). Se zvyšujícím se tlakem je tento rozdíl 

výraznější. Oproti tomu druhá série vykazuje srovnatelné prodloužení 

na obou krajích (viz Obrázek 3.9). 

  

Obrázek 3.10 Srovnání první a druhé série měření. Obrázek: autor 
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Tabulka 3.6 zachycuje komparaci celkové délky a relativního prodlužení první 

a druhé série měření. 

 
Tabulka 3.6 Komparace celkové délky a relativního prodloužení první a druhé série 

měření 

 První série měření Druhá série měření 

Tlak [mmHg] 
Celková délka 

[mm] 

Relativní 

prodloužení [%] 

Celková délka 

[mm] 

Relativní 

prodloužení [%] 

Mimo komoru 23 - 23 - 

0 23,73 3 23,81 4 

50 24,53 7 24,51 7 

100 25,12 9 25,09 9 

150 25,63 11 25,61 11 

200 26,18 14 26,09 13 

250 26,69 16 26,47 15 

300 27,16 18 26,97 17 

 

Obrázek 3.11 Teplotní mapa závislosti přírůstku délky na tlaku šikmo usazené membrány. 
Obrázek: autor 
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Na základě těchto dat lze potvrdit, že šikmé umístění membrány do komory 

nezpůsobilo změnu celkové délky membrány, ale pouze rozložení přírůstků délky. 

3.5.3 Analýza interpolovaných hodnot prodloužení membrány 

Na základě relativního prodloužení lze tvrdit, že membrána se natahuje téměř 

lineárně, což odpovídá teoretickému předpokladu. Interpolací metodou spline bylo 

získáno více bodů funkce, tedy došlo k přesnější aproximaci profilu zatížené 

membrány. Interpolace byla provedena pro pozice v intervalu (0;23) mm s krokem 

1 mm dle osy symetrie. Tuto interpolovanou závislost zobrazuje Graf 3.3.  

 

Analogickým výpočtem dle vztahu (2.2) bylo získáno i prodloužení jednotlivých 

segmentů jejichž sumací bylo možné získat celkovou délku membrány 

po interpolaci z naměřených hodnot. Tabulka 3.7 zachycuje konečnou délku 

jednotlivých segmentů protažené membrány pro jednotlivé tlaky a Obrázek 3.12 

teplotní mapu sestavenou z přírůstků délky. 

 

 

Graf 3.3 Interpolovaná závislost výchylky na pozici tyčinky metodou spline. Červená 
0 mmHg, modrá 50 mmHg, zelená 100 mmHg, žlutá 150 mmHg, fialová 200 mmHg, světle 

modrá 250 mmHg a černá 300 mmHg 
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Tabulka 3.7 Interpolovaná závislost délky segmentu na tlaku 

 
Mimo 

komoru 

Tlak [mmHg] 

0 50 100 150 200 250 300 

Délka 

segmentu 

[mm] 

1 1,274 1,366 1,480 1,554 1,653 1,658 1,736 

1 1,090 1,164 1,216 1,280 1,329 1,365 1,413 

1 1,018 1,063 1,083 1,128 1,149 1,190 1,218 

1 1,002 1,025 1,033 1,062 1,072 1,106 1,124 

1 1,001 1,018 1,026 1,046 1,055 1,080 1,096 

1 1,009 1,030 1,048 1,064 1,081 1,097 1,118 

1 1,027 1,048 1,076 1,085 1,111 1,115 1,140 

1 1,024 1,040 1,065 1,069 1,089 1,090 1,107 

1 1,006 1,015 1,023 1,026 1,031 1,036 1,039 

1 1,000 1,001 1,002 1,002 1,002 1,005 1,003 

1 1,002 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 

1 1,000 1,000 1,000 1,001 1,001 1,003 1,001 

1 1,005 1,006 1,009 1,010 1,013 1,017 1,018 

1 1,018 1,021 1,035 1,027 1,038 1,042 1,059 

1 1,019 1,030 1,051 1,043 1,059 1,066 1,097 

1 1,006 1,027 1,046 1,053 1,066 1,081 1,118 

1 1,001 1,027 1,042 1,069 1,079 1,104 1,140 

1 1,002 1,044 1,063 1,110 1,123 1,158 1,195 

1 1,021 1,092 1,127 1,191 1,217 1,259 1,295 

1 1,096 1,192 1,259 1,326 1,379 1,420 1,451 

1 1,280 1,369 1,486 1,529 1,624 1,651 1,672 
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Komparaci interpolovaných hodnot celkové délky membrány společně 

s naměřenými hodnotami pro jednotlivé tlaky poskytuje Tabulka 3.8. 

 

Tabulka 3.8 Komparace celkové délky po interpolaci s naměřenými hodnotami 

 

Tlak [mmHg]  

Mimo 

komoru 
0 50 100 150 200 250 300 

Celková délka 

[mm] 
23 23,81 24,51 25,09 25,61 26,09 26,47 26,97 

Celková délka 

po interpolaci 

[mm] 

23 23,90 24,58 25,17 25,68 26,17 26,54 27,04 

 

Obrázek 3.12 Teplotní mapa závislosti přírůstků délky na tlaku interpolovaných hodnot. 
Obrázek: autor 



 

42 

 

4 Diskuse 

Hlavním cílem bakalářské práce je optimalizace tvaru elastického substrátu pro 

otestování vlivu tlakové stimulace na diferenciaci ASC na VSMCs, tudíž očekávaným 

výsledkem by měla být prokazatelnější diferenciace těchto svalových buněk, 

charakterizovaná zvýšenou koncentrací markerů VSMCs, ale také zlepšení 

mechanických vlastností elastického substrátu, zejména v případě prodloužení. 

Vzhledem k tomu, že ke splnění tohoto cíle vedla kaskáda jednotlivých kroků, které 

představovaly jednotlivé podcíle práce, je potřeba před celkovým zhodnocením 

bakalářské práce vyhodnotit každý zvlášť. 

Prvním krokem bylo navržení nového tvaru v modelačním softwaru Inventor. 

Tento program umožnil kompletní návrh jak samotné komory a odlévací formy 

pro 6 těchto komor, tak i komponentu pro měření elastických vlastností elastického 

substrátu. Odlévací forma plní svůj účel přesně podle očekávání, tedy nejjednodušší 

a nejefektivnější výroba elastického substrátu kultivační komory. Z hlediska 

konstrukčního řešení by však mohla být větší. Na obrázku 3.2 lze pozorovat, že je 

navržena tak, aby spotřeba výrobního materiálu byla minimalizována. V tomto 

případě však nebyla tato snaha na místě, jelikož malé rozměry mohly představovat 

problém pro umístění šroubové vazby, která je pouhé 2 mm od kraje. Avšak 

z hlediska funkčnosti tento faktor nehraje roli, tudíž nepředstavuje žádný významný 

problém. Reálné provedení modelu kruhové komory je možné pozorovat 

na Obrázku 3.5 kde je detailně zachycena kompletní kultivační komora.   

Dalším krokem bylo ověření závislosti výstupního napětí senzoru na tlaku. 

Předpoklad je takový, že tato závislost bude lineární, což potvrzuje Graf 3.1 

sestavený z naměřených hodnot. Pro experiment nebyl potřebný takto rozsáhlý 

definiční obor, jelikož stěžejní jsou fyziologické hodnoty pohybující se v intervalu 

(80;130) mmHg, avšak byl takto zvolen záměrně, za účelem dosažení vyšší přesnosti 

kalibrační rovnice (vztah 2.1), která byla následně využita pro řízení tlakové 

stimulace.  Ze stejného důvodu byla vybrána i křivka pro napájecí napětí 𝑈02
= 10 V, 

jelikož poskytovala data v přijatelnějším rozsahu, konkrétně desítky mV oproti 

jednotkám mV. 

Následujícím krokem bylo navržení a následné vyrobení DPS pro komunikaci 

mezi programovým prostředím a tlakovým pístem. Elektrické schéma této desky 

zachycuje obrázek 2.1 a její finální podobu Obrázek 3.3. Od klasického rozměru 

desek plošných spojů 50x50 mm bylo upuštěno a bylo nahrazeno rozměrem 

60x50 mm zejména proto, aby byla následná manipulace při pájení jednodušší, 

ale také proto, aby na desku mohla být umístěna šroubová vazba pro uchycení. 
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Dalším krokem bakalářské práce byl experiment vlivu tlakové stimulace 

na diferenciaci ASC na VSMCs s novým tvarem silikonového nosiče. Výsledky by 

nebyly dostatečně prokazatelné, pokud by nebyly provedeny kultivace ASC 

v proliferačním a diferenciačním statickém médiu.   Na základě obrázku 3.6 je možné 

sledovat, že ve statickém diferenciačním médiu se začíná objevovat α-aktin, tudíž 

samotné prostředí má jistý vliv na diferenciaci kmenových buněk. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o diferenciaci na VSMCs, které jsou kontinuálně tlakově namáhány, tak 

dynamická kultivace pod vlivem tlakového zatížení ukazuje mnohem příznivější 

výsledky, jelikož se kromě α-aktinu objevuje ve velké míře i kalponin. To dokazuje 

původní předpoklad, že tlaková stimulace dramaticky ovlivňuje diferenciaci 

ASC do VSMCs.  

Posledním cílem této bakalářské práce bylo měření elastických vlastností 

membrány v komoře bioreaktoru. Za tímto účelem byla navržena a vyrobena měřící 

souprava (Obrázek 2.3). Tato měřící metoda se projevila jako velice efektivní, a to 

jak z toho důvodu, že navrženou součástku bylo možno vytisknout na 3D tiskárně 

a tudíž i snížit náklady, ale především z toho důvodu, že s vysokou přesností 

aproximovala profil membrány, který by byl jinak těžko měřitelný. Měření bylo 

provedeno pro tlaky z intervalu (0;300) mmHg s krokem 50 mmHg, jehož výsledek 

zachycuje Obrázek 3.8. Získaný profil namáhané membrány odpovídá tvaru 

konkávní paraboly, jejíž vrchol se zvyšoval s rostoucím tlakem. Na základě 

změřených výchylek byl sestaven graf závislosti výchylky na pozici tyčinky 

(Graf 3.2) z něhož bylo možné numericky získat hodnotu prodloužení mezi 

jednotlivými pozicemi. Při tlakové stimulaci na povrch membrány dochází k jejímu 

natažení, které v případě tlaku 𝑝 = 300 mmHg způsobilo natažení o 17 % vůči 

původní délce (téměř 4 mm).  K natažení membrány dojde při samotném uchycení 

do komory bioreaktoru, konkrétně o 4 % (0,81 mm). Na základě dat z Tabulky 3.4 

lze dojít k závěru, že se membrána natahuje více při krajích než v okolí vrcholu 

paraboly, což potvrzuje i teplotní mapa (Obrázek 3.9). Při uvážení celkového 

prodloužení vůči původní délce (Tabulka 3.5), lze pozorovat téměř lineární rostoucí 

tendenci prodloužení v závislosti na použitém tlaku. Při komparaci s první sérií 

měření, při kterém byla membrána přichycena do komory šikmo (Obrázek 3.10), 

došlo k posunu vrcholů paraboly, což způsobilo změnu rozložení prodloužení 

(Obrázek 3.11). Patrný ukazatel byla diference mezi výchylkami první a sedmé 

tyčinky, jež by měla být minimální, jako v případě druhé série měření. Právě tyto 

diference způsobily výrazné natažení membrány při levém okraji. Na celkovou 

délku neměl posun vliv. Pravděpodobným důvodem odlišnosti mezi měřeními je 

rozdílné rozložení tlaku při první sérii měření, které vzniklo špatným uchycením 

membrány do komory. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o elastickou látku, která podléhá pružné 

deformaci, tak by mělo dojít k lineárnímu prodloužení až do dosažení meze 

úměrnosti [25]. Z tohoto hlediska byl tedy teoretický předpoklad splněn. Tato 

metoda sice umožnila získat informaci o prodloužení, avšak pouze ze sedmi vzorků. 

Aby hodnoty byly co nejpřesnější, musela by být sestavena závislost výchylky 

na pozici tyčinky z mnohem většího počtu vzorků, který by se ideálně blížil 

nekonečnu. Za účelem redukce systematické chyby a zvýšení přesnosti měření byla 

provedena interpolace metodou spline dle osy symetrie v intervalu vzorků (0;23) 

mm s krokem 1 mm (Graf 3.3). Vypočítané hodnoty prodloužení byly porovnány 

s interpolovanými hodnotami (Tabulka 3.8). Hlavním zdrojem chyby při výpočtu je 

tendence tyčinek padat na stranu při zvyšujícím se tlaku, což zanáší chybu při určení 

výchylky. K tomuto jevu dochází z toho důvodu, že vlivem zakulacujícího se profilu 

membrány se tyčinky nedotýkají celým povrchem, čímž se změní poloha těžiště 

a začnou se vychylovat i ve směru osy x. Na Obrázku 3.8 však lze pozorovat, 

že k tomuto jevu dochází až při tlaku pohybujícího se kolem 200 mmHg. Oblastí 

zájmu jsou především fyziologické hodnoty tlaku v cévách, při kterých k těmto 

odchylkám nedocházelo. Na druhou stranu interpolace také nedává 100% přesné 

výsledky.  

Z těchto výsledků by mohlo vycházet měření silikonových membrán o různých 

tloušťkách. Vzhledem k tomu, že tato metoda je univerzální díky tvaru komponentu, 

který je možné nasadit přímo na komoru, tak by mohla být využita k hledání 

optimální tloušťky membrány, která by ovlivňovala především celkové relativní 

prodloužení. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace tvaru elastického 

substrátu pro otestování vlivu tlakové stimulace na diferenciaci kmenových buněk 

do buněk cévní hladké svaloviny. Obrázek 3.6 dokazuje, že tlaková stimulace má 

dramatický vliv na diferenciaci, jelikož je tlakové působení v intervalu 

(80;130) mmHg součástí přirozeného prostředí VSMCs. Za prokázáním tohoto 

předpokladu bylo potřeba splnit jednotlivé podcíle, které představovali milníky 

v procesu optimalizace tvaru. Nejprve samotné navržení nového tvaru elastického 

substrátu kultivační komory, kterým se stal kruh o vnitřním průměru 23 mm 

(Obrázek 3.1). Dále bylo potřeba vytvořit odlévací formu (Obrázek 3.2) 

pro jednodušší výrobu těchto komor. Následně byla vytvořena DPS pro komunikaci 

mezi programovým řízením a tlakovým pístem. Tyto jednotlivé komponenty byly 

podle potřeby navrženy a vyrobeny, čímž přispěly k dosažení hlavního cíle. 

Následně byla provedena laboratorní charakteristika, která byla zaměřena 

na aproximaci profilu tlakově namáhané silikonové membrány a s ním souvisejícím 

prodloužením pro různé stupně tlaku. Obrázek 3.8 zachycuje aproximaci profilu 

membrány pomocí navržené měřící soupravy (Obrázek 2.2). Profil tlakově zatížené 

membrány představuje konkávní parabolu, přičemž k největšímu prodloužení 

dochází na krajích membrány, zatímco v okolí vrcholu nedochází téměř k žádnému 

prodloužení (Obrázek 3.9). Se zvyšujícím se tlakem se celková délka membrány 

prodlužuje téměř lineárně. 
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Příloha A Naměřené hodnoty kalibrační 

křivky 
 1 V 10 V 

Velikost tlakové 

stimulace 𝒑 (mmHg) 

Výstupní napětí  

𝑼𝒗 (mV) 

Výstupní napětí  

𝑼𝒗 (mV) 

0 0,006 0,207 

100 0,502 5,11 

200 0,995 10,067 

300 1,49 14,93 

400 1,98 19,775 

500 2,46 24,57 

600 2,94 29,31 

700 3,41 33,99 
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Příloha B.1 Odlévací forma Flexi O23 mk1 
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Příloha B.2 Odlévací forma (díl) 
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Příloha B.3 Podstava 
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Příloha B.4 Těsnění 
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Příloha B.5 Silikonová komora 

  



 

56 

 

Příloha B.6 Uzávěr s otvory 
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Příloha C Technický výkres desky plošných 
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