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ABSTRAKT 

Práce se zaměřuje na analýzu vlivu tlakové mechanické stimulace na kmenové buňky a 
jejich diferenciaci do osteoblastů. Cílem bylo navrhnout zařízení, které umožňuje 
stimulaci více vzorků najednou, ale při rozdílných tlacích a s možností časového řízení 
tak, aby bylo možné co nejlépe simulovat reálné fyziologické podmínky, kterým jsou 
buňky vystaveny v lidském těle. V návrhu bylo využito již existujícího systému pro 
tvorbu cyklického tlaku, který byl rozšířen o programový modul umožňující provádění 
zátěže po definovanou dobu. Následně bylo vyrobeno zařízení, které přepíná mezi 
čtyřmi kultivačními komorami a zvyšuje tak efektivitu prováděných experimentů. 
Ověření funkčnosti zařízení proběhlo na pasáži mezenchymálních kmenových buněk při 
dynamické kultivaci. 

Klíčová slova 

mechanická stimulace, cyklický tlak, multikomorový stimulační systém, kmenové buňky, 
osteogenní diferenciace 



ABSTRACT 

The work focuses on analysis of  how mechanical pressure stress influences stem cells 
and their proliferation into osteoblasts. Approach of  this work was to create a device, 
that would enable stimulation of  multiple chambers at the same time but at different 
pressure loads and also to provide time control of  the whole stimulation. This feature 
ensures to create environment that is very close to conditions of  real human body that 
stem cells are normally exposed to. Already existing system for mechanical stimulation 
was extended with program module that allows the whole stimulation process to be 
controlled by time. Afterwards, new device was created for switching between 
stimulation chambers. This whole set up dramatically improves time efficiency and 
allows user to easily control all aspects of  experiment. Verification of  functionality was 
done on mesenchymal stem cells during dynamic cultivation. 

Keywords 

mechanical stimulation, cyclic pressure loading, multichamber stimulation system, stem 
cells, osteogenic differentiation 
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam

ALP Alcalic Phosphatase

BMP Bone Morphogenetic Protein

BMU Basic Multicellular Unit

BRU Bone Remodelling Unit

CNC Computed Numerical Control

DMEM Dulbecco's Modified Eagle Medium

DVD Digital Versatile Disc

HSCs Hematopoetic Stem Cells

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench

M‑CSF Macrofage Colony-Stimulating Factor

MSCs Mesenchymal Stem Cells

NI National Instruments

OPG Osteoprogenterin

PC Personal Computer

RANK Receptor Activator of  Nuclear Factor Kappa-beta

RANKL Receptor Activator of  Nuclear Factor Kappa-beta Ligand

RunX2 Runt-related Transcription Factor 2

SMD Surface Mount Device

SWP Square Wave Pulse

TGF‑beta Transforming Growth Factor beta

THT Through Hole Technology

UPS Uninterruptible Power Supply

USB Universal Serial Bus

VISA Virtual Instrument Software Architecture
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1. Úvod 

Kostní tkáň zastává jednu z nejdůležitějších funkcí v lidském těle. Utváří kosti, které jako 
součást kostry plní nejenom nosnou funkci, ale také funkci ochrannou, a jsou nedílným 
prvkem pohybového aparátu. Celý pohybový aparát lidského těla je obecně tvořen třemi 
hlavními tkáněmi. Tkáněmi pojivovými, svalovými a nervovými [1]. Mezi pojivové 
tkáně, tvořící nosnou konstrukci celého aparátu, její pasivní část, se řadí vaziva, 
chrupavky a již zmíněné kosti. Svalové tkáně tvoří aktivní prvek pohybového aparátu, 
umožňující pohyb lidského těla v prostoru. Nervová tkáň zajišťuje komunikaci mezi 
centrálním nervovým systémem a svaly [2]. 

Kosti jsou ve skutečnosti relativně aktivní tkáně. Po celý život probíhá vlastními 
mechanismy jejich přestavba, remodelace, za účelem poskytnutí maximální možné 
opory pro lidské tělo [2]. Řada studií prokázala strukturální změny kostí jako odpověď 
na zátěž [3, 4]. Například byla zjištěna větší kostní hustota u sportovců, kteří se věnují 
zátěžovým sportům, jako je třeba vzpírání, než u sportovců s menší zátěží, jako jsou 
například plavci [3].  

Důkazem aktivity kostní tkáně je také vysoká schopnost regenerace při vzniklých 
zlomeninách nebo jiných poškozeních, infekcích nebo nádorech. S věkem ovšem tato 
schopnost sebeobnovy pomalu klesá, dochází tedy častěji k traumatům kostí [5]. 
Možným řešením je volba kostní náhrady, protézy.  

Velkým rizikem je nevhojení kostní náhrady do těla pacienta. Existuje proto mnoho 
přístupů k  úpravě povrchů titanu, materiálu protézy, tak aby došlo k  osteointegraci 
buněk na implantát. Jedna z oblastí tkáňového inženýrství využívá poznatků z oblasti 
kostní regenerace a remodelace za účelem vytvoření vhodných postupů, které by 
umožňovaly pokrýt protézy přímo kostními buňkami pacienta. Vychází se z kmenových 
buněk odebraných pacientovi, které se vhodným způsobem nakultivují a přichytí 
na povrch dané protézy. Následně se před implantací nadiferencují do osteoblastů. Tím 
se zvýší biokompatibilita a při voperování implantátu do pacientova těla dochází 
k  rychlejšímu a hlavně kvalitnějšímu srůstu na rozhraní protéza-kost. To urychluje 
následnou rekonvalescenci a snižuje i potřebu možné reoperace. Kultivace kmenových 
buněk na povrch implantátu probíhá v  zařízení zvaném bioreaktor, které zajišťuje 
dodržení vhodných podmínek pro buněčnou kultivaci. 

Dosavadní studie prokázaly přímý vliv mechanické stimulace na diferenciaci kmenových 
buněk do buněk kostních [6–12]. Pro kultivaci s využitím tlaku jako stimulačního prvku 
se využívají speciálně navržené kultivační komory, které se připojují ke zdroji tlaku 
zajišťujícího stimulaci nastavenými parametry. Tyto komory tedy umožňují vystavit 
vzorky kmenových buněk mechanickému vlivu hydrostatické zátěže. 
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V současné chvíli na trhu existují některé komerčně dodávané systémy pro tlakovou 
stimulaci, například systém FX-5000 od společnosti FlexCell (USA, NC) nebo systém 
CartiGen HP od výrobce BISS (Bangalore Integrated System Solutions, India) [13, 14]. 
Systémy ale neodpovídají potřebným požadavkům, jelikož nenabízí možnost časového 
řízení zátěže a u obou systémů také není možné sledovat vzorky mikroskopem během 
experimentu, bez nutnosti manipulace s kultivačními komorami [13, 14]. Chybějící 
možnost časového řízení způsobuje, že stimulace neodpovídá fyziologickým 
podmínkám, kterým jsou buňky reálně vystaveny v lidském těle. V neposlední řadě je 
také nevýhodou jejich vysoká pořizovací cena i komplikovaná dostupnost výrobků na 
evropském trhu. 
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2. Fyziologie kostí (Anatomie, Histologie) 

Kosti jsou složené z kostní tkáně, která se řadí mezi pojivové tkáně. Obecnou vlastností 
všech pojiv je skutečnost, že jsou složeny ze stejných stavebních komponent, buněk 
a mezibuněčné hmoty [15]. Složení mezibuněčné hmoty je následně děleno na základní 
hmotu a vláknitou hmotu. Podle celkového zastoupení těchto složek lze pojiva dělit do 
tří dříve zmíněných skupin na vaziva, chrupavky a kosti [1].  

Pojiva, obecně, vznikla ze stejného zárodečného listu, mesodermu [15]. Jedná se o jeden 
ze tří hlavních zárodečných listů vytvořených u embrya, který je vyvinutý z vazivového 
mesenchymu [1].  

Vazivo může být poddajné, ale i velice pevné [2]. Toto pojivo lze nalézt jako vyplňující 
materiál, nebo jako hlavní součást šlach a vazů, zajišťujících pevné přichycení svalů 
ke  kostem. Chrupavka se nejčastěji nachází na koncích dlouhých kostí, kde tvoří 
pokrývku styčných ploch v kloubních spojeních [1]. Zastává ale také funkci opornou, 
kdy může tvořit části skeletu, například konce žeber. Chrupavka má velmi dobré 
mechanické vlastnosti, je vysoce odolná v tlaku, ale zároveň si zachovává svou pružnost 
[15]. Posledním významným pojivem je kostní tkáň tvořící hlavní stavební prvek kostí. 

2.1. Kostní tkáň 
Skelet, pasivní část pohybového aparátu člověka, je složena z kostí. Kosti se dělí 
na dlouhé, krátké, ploché [1]. Tyto kosti jsou tvořeny kostní tkání, někdy označovanou 
pouze jako kost, latinsky os. Jedná se o pevnou, tvrdou, nažloutlou opěrnou pojivovou 
tkáň [2]. Jejími hlavními buňkami jsou osteocyty. Mezibuněčná hmota, nazývána také 
jako kostní matrix, utváří pravidelné lamely. Podle struktury dělíme kostní tkáň 
na kompaktní, substantia compacta, a spongiozní, substantia spongiosa [1].  

2.1.1. Kompaktní kostní tkáň 
Tento typ uspořádání se vyznačuje koncentrickým uspořádáním lamel do válcovitých 
útvarů (viz Obrázek č. 1) [2]. Mezi lamelami jsou utvořeny prostory, lakuny, ve kterých 
se nacházejí buňky, osteocyty. Uskupení většího množství lamelových válců, až dvaceti, 
s centrálním kanálkem tvoří tzv. Haversův systém neboli osteon. Centrální kanálek bývá 
někdy nazýván jako Haversův kanálek, který obsahuje cévy (viz Obrázek č. 1) [1]. Celý 
tento aparát umožňuje velmi účinnou látkovou výměnu, zároveň při zachování velké 
pevnosti v ohybu, tlaku i tahu. Kompaktní kostní tkáň tvoří zpravidla vnější část kostí. 
Dle uspořádání lamel jsou rozlišovány Haversovy lamely, vmezeřelé lamely a povrchové 
lamely (viz Obrázek č. 1 a 2) [1]. 
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Obrázek č. 1 – Struktura kompaktní kostní tkáně : 1 — osteocyt, 2 — lakuna, 3 — canaliculus, 4 — Haversův 
kanálek osteonu, 5 — koncentrické lamely osteonu, 6 — povrchové lamely kosti, H — osteon. Převzato z [1]. 

2.1.2. Spongiozní kostní tkáň 
Spongiozní kostní tkáň se nachází především v hlavicích kostí. Její stavba je podobná 
kompaktní tkáni (viz Obrázek č. 2). Nacházejí se zde opět lamely, které jsou uspořádány 
do tzv. trabekul. Tyto trabekuly tvoří prostorovou strukturu, jejichž úprava odpovídá 
silokřivkám působícího mechanického namáhání kosti [1]. Hutnější trabekuly mohou 
dokonce formovat i Haversův systém [15]. 

Obrázek č. 2 – Struktura lamel kostních tkání : 1 — Haversovy lamely, 2 — vmezeřelé lamely, 3 — povrchové lamely, 
4 — lamely trámečků spongiozní kosti. Převzato z [1]. 
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Uspořádání trabekul do úpravy maximální možné podpory se nazývá kostní 
architektonika [2]. Toto uspořádání oplývá jedinečnou schopností trvalé adaptace dle 
aktuálních potřeb. Proces této neustálé přeměny se nazývá remodelace kostí a probíhá 
po celý život jedince [1]. 

2.1.3. Doplňující části kostní tkáně 
Kostní tkáň není jediným prvkem přítomným v kosti. Prostory mezi trámci spongiozní 
kosti a prostory dřeňové dutiny jsou vyplněny kostní dření, hlavním orgánem krvetvorby 
a také majoritním zdrojem prekurzorů kostních buněk (viz Obrázek č. 3) [1, 8]. 
Rozlišuje se červená kostní dřeň, medulla ossium rubra, a žlutá kostní dřeň, medulla ossium 
flava. V červené kostní dřeni se nacházejí prostorové sítě vaziva, protkaného krevními 
vlásečnicemi [1]. Zároveň jsou zde přítomny prostory obsahující kmenové buňky [16]. 
Ve chvíli kdy červená kostní dřen začne ztrácet schopnost krvetvorby, dochází 
k nahrazení vaziva tukovými buňkami a přeměňuje se na žlutou kostní dřen. Červená 
kostní dřeň se po narození jedince nachází v celém prostoru kostních dutin, postupně ale 
dochází k jejímu úbytku a v dospělosti se nachází pouze v hlavicích dlouhých kostí 
a některých plochých kostech [1]. 

Dále je přítomna okostnice, neboli periost. Jedná se o vazivový obal kosti, který pokrývá 
celý vnější povrch, kromě míst kloubních spojení a vazivových úponů šlach a vazů [1]. 
Má zásadní význam při výživě kosti a je velmi dobře inervovaná. Při růstu a remodelaci 
kostí obsahuje periost v přilehlé straně ke kosti, ve své nejbližší vrstvě, i kostní buňky. 
Na  vnitřní straně kosti a na povrchu trámčité kosti se nachází obdoba periostu, 
nazývaná endost. Jeho stavba je velmi podobná periostu, ovšem je tenčí a neplní tak 
důležitou zásobní funkci [1]. 

Obrázek č. 3 – Struktura dlouhé kosti : 1 — substantia spongiosa, 2 — substantia compacta, 3 — dřeňová dutina, 
4 — periost. Převzato a upraveno z [1].  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2.2. Mikrostruktura kostní tkáně 
Ačkoliv kost působí jako pasivní tkáň, ve skutečnosti se jedná o dynamický orgán 
podléhající neustálé přeměně [5]. Hlavním aktivním prvkem kostní tkáně jsou buňky. 
Jsou zodpovědné za vznik kostí samotných i za probíhající remodelaci. Mezi buňky 
nacházející se v kostech patří osteocyty, osteoblasty, kost lemující buňky (bone lining 
cells) a osteoklasty [5, 16]. Soubor těchto buněk tvoří strukturální i funkční podstatu 
kostní tkáně. 

Buňky kostní tkáně během svého vývoje a zrání produkují řadu genů, hormonů 
a bílkovin, které se označují jako faktory nebo kostní markery [16, 7]. Sledováním těchto 
faktorů a jejich analýzou lze zjistit v jaké fázi přeměny se daná buňka, nebo buňky, 
nacházejí (viz Obrázek č. 4). Velkého využití má tato metoda u tkáňového inženýrství, 
kdy sledováním kostní markerů dochází k ověřování správnosti navrhnutého postupu 
při kultivaci kmenových buněk do osteoblastů [17]. 

Obrázek č. 4 – Přehled faktorů, které produkují kmenové buňky při diferenciaci do rozdílných tkání. Převzato z [18]. 

2.2.1. Osteoblasty 
Výstavbovými buňkami jsou osteoblasty. Jedná se o buňky kubického tvaru, které z 
celkového počtu všech kostních buněk tvoří 4 až 6 % [16]. Jsou schopny tvořit 
mezibuněčnou hmotu, její nemineralizovanou část, která se skládá z kolagenních vláken, 
tvořených kolagenem I, a amorfní hmoty. Jedná se tedy o buňky se silnou tendencí k 
syntéze bílkovin. Z tohoto důvodu mají osteoblasty dobře vyvinuté drsné 
endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát [5, 16].  
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Původ osteoblastů je v mezenchymálních kmenových buňkách. V procesu zvaném 
osteogeneze jsou kmenové buňky přeměněny na zralé osteoblasty (viz Obrázek č. 5). 
Kmenové buňky jsou nejdříve vlivem specifických genů a proteinů přeměněny 
v progenitory osteocytů, tzv. osteoprogenitory. Na inicializaci samotné přeměny kmenové 
buňky se předpokládá vliv proteinu BMP (kostního morfogenetického proteinu) [16]. 
Řada studií prokázala, že buňky při přeměně produkují faktory RunX2 a osterix 
[1, 5, 16]. RunX2 je faktorem který zároveň podporuje tvorbu kolagenu I, hlavní složky 
kostní matrix. Následuje fáze diferenciace osteoblastových progenitorů, kdy za zvýšené 
aktivity vylučování ALP (alkalické fosfatázy), dochází k přeměně na preosteoblasty [16]. 
Přechod do vyzrálých osteoblastů je doprovázen expresí osterixu a produkcí látek 
typických pro kostní matrix, jako je osteokalcin a kolagen I [5, 16, 17]. Během procesu 
osteogeneze buňka prochází strukturální změnou, za vzniku velké kubické buňky [16]. 

Vyzrálé buňky mají schopnost produkovat kostní matrix. Tento proces tvorby kostní 
matrix lze rozdělit do dvou fází, tvorbu organické části a tvorbu minerální části [16]. 
Organická nemineralizovaná část, vytvořená z kolagenních vláken, amorfní hmoty 
a doprovodných proteinů, osteokalcinu a osteopontinu, se nazývá osteoid [1, 5]. Tato část 
bývá také nazývána jako ústrojná část [1]. Mineralizace je proces, kdy vychytáváním 
kalciových iontů z krve a jejich spojením s fosfátovými ionty, získanými rozkladem 
fosfátových sloučenin za pomoci ALP produkovaným osteoblasty, dochází k tvorbě 
hydroxyapatitových krystalků, které dohromady formují kostní lamely [16]. 

Po celkovém obklopení osteoblastů kostní matrix, následuje několik možností, co se 
s buňkami může stát, 1. přemění se na osteocyt, 2. přemění se na kost lemující buňky 
(bone lining cells), nebo 3. spáchají apoptózu [19]. 

Řada studií prokázala, že na diferenciaci kmenových buněk do osteoblastů má vliv 
kromě chemických látek i mechanická zátěž [7–12]. Způsobů, jak uměle v laboratorních 
podmínkách vyvolat zátěž existuje několik. Stimulaci je možné provádět statickým 
zatěžováním, smykovým třením nebo prodlužováním [9–11]. Dalším způsobem je užití 
proudění kapaliny [20]. V současné chvíli neexistuje shoda, který druh stimulace nejvíce 
odpovídá fyziologickému vlivu, kterému jsou buňky v kosti přirozeně vystavovány. 

Obrázek č. 5 – Průběh vzniku osteoblastu. Převzato a upraveno z [5]. 
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2.2.2. Osteocyty 
Osteocyty tvoří až kolem 95 % všech buněk kostní tkáně [16]. Vznikají z osteoblastů 
ve chvíli, kdy jsou osteoblasty obklopeny kostní matrix. Při přeměně v osteocyty, dochází 
k jejich morfologické a strukturální změně, kdy se zmenší endoplazmatické retikulum 
i  Golgiho aparát [5, 16]. Buňka ztrácí svou schopnost k  syntéze velkého množství 
bílkovin, což je doprovázeno snížením produkce řady markerů jako ALP, kolagenu I 
a osteokalcinu [16].  

Vlastností osteocytů je jejich citlivost na zátěž. Reakcí na mechanický, nejčastěji tlakový 
podnět, bývá uvolnění chemického impulzu [1]. Osteocyty produkují faktor stimulující 
vznik prekurzorů osteoklastů. Tento faktor také podněcuje tvorbu ligandů RANK 
a RANKL, které podporují proliferaci osteoklastů a diferenciaci jejich prekurzorů [16]. 
Některé studie ukazují, že apoptóza osteocytů může být jedním ze spouštěcích 
mechanizmů remodelace kostní tkáně [16]. Osteocyty bývají také zmiňovány ve spojení 
s udržováním vápníkové rovnováhy [5]. 

2.2.3. Kost lemující buňky (bone lining cells) 
Jedná se o osteoblasty plochého charakteru, nacházející se na povrchu kostní tkáně. 
Jejich přesný význam není zatím znám, předpokládá se, že mají vliv především jako 
regulátory míst, kde může docházet k remodelaci kosti [16]. Současně se předpokládá 
přímý vliv na diferenciaci osteoklastů, jelikož podporují tvorbu faktoru RANKL a genu 
osteoprogenterinu (OPG) [16]. 

2.2.4. Osteoklasty 
Osteoklasty jsou kostní buňky zodpovědné za absorpci kostní tkáně [1]. Původ 
osteoklastů je odlišný od původu ostatních kostních buněk. Utvářejí se z makrofágových 
jednojaderných buněk pocházejících z hematopoetických kmenových buněk 
(viz Obrázek č. 6) [16]. Vliv na jejich přeměnu, tzv. osteoklastogenezi, má řada faktorů. 
Mezi hlavní iniciační faktory patří dříve zmíněný RANK ligand, současně s genem 
M‑CSF (macrofag colony stimulating factor). Následným navázáním ligandu RANKL 
na  ligand RANK, který je přítomen na prekurzoru osteoklastu, dochází k jeho finální 
diferenciaci do zralé buňky [16]. 

Obrázek č. 6 – Průběh vzniku osteoklastů. Převzato a upraveno z [5]. 
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Samotný proces resorpce probíhá na základě snížení pH v místě kontaktu osteoklastu 
s kostní matrix a postupném rozpouštění vlivem kyselosti, a také účinkem doprovodných 
enzymů [16]. Dochází k rozkladu kostní matrix i osteocytů a odplavování látek krevním 
řečištěm. Místo ve kterém k resorpci dochází, bývá nazýváno jako Howsipova lakuna [16]. 

2.2.5. Průběh remodelace kostí 
Remodelace kosti je celoživotní dynamický proces. Podílejí se na ní všechny zmíněné 
buňky, osteoblasty, osteocyty, osteoklasty a kost lemující buňky [16, 21]. Jako hlavní 
činitelé remodelace jsou ovšem uvažovány pouze osteoklasty a osteoblasty. Dohromady 
tyto buňky tvoří uskupení BMU (basic multicellular unit) nebo někdy také nazývané 
BRU (bone remodeling unit) [5, 16, 19].  

Průběh remodelace lze rozdělit do několika hlavních fází, 1. resorpce kostní tkáně 
osteoklasty, 2. přechod od resorpce k formaci, tzv. přechodová fáze, 3. formace nové 
kostní tkáně osteoblasty (viz Obrázek č. 7). Celý proces je řízen řadou faktorů, které 
ovlivňují jak diferenciaci prekurzorů účastnících se buněk, tak buňky samotné [16]. 

Obrázek č. 7 – Hlavní fáze průběhu remodelace. Převzato a upraveno z [21]. 

Začátek celého procesu je iniciován osteocyty, které produkcí RANKL ligandu 
podporují osteoklastogenezi. V kostní dřeni dochází k uvolnění prekurzorů a jejich 
následné diferenciaci do osteoklastů. V místech kde má být kost remodelována, dojde 
k odkrytí tkáně smrštěním kost lemujících buněk [19, 21]. Na odkryté místo se uchytí 
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osteoklasty. Ty postupně resorbují kostní matrix a osteocyty dříve popsaným způsobem. 
Proces resorbce trvá 10 až 20 dní. Resorbující osteoklasty zároveň uvolňují TGF‑beta 
faktory, které podporují osteogenezi a dozrávání osteoblastů [19]. Mezi resorbcí 
a  tvorbou nové kostní tkáně je fáze přechodná, která spočívá v apoptóze osteoklastů 
a uvolnění místa pro osteoblasty. Následuje tvorba nové kostní tkáně osteoblasty a jejich 
následná přeměna v osteocyty. Celý proces formace trvá 3 až 6 měsíců. [16, 21]. 

-19



2.3. Kmenové buňky 
Kmenové buňky jsou nediferenciované buňky, které jsou schopné přeměny do jiných 
buněčných typů. Podle jejich schopnosti diferenciace se buňky rozdělují na embryonální 
kmenové buňky, mezi které patří totipotentní a pluripotentní, a adultní kmenové buňky, mezi 
které se řadí multipotentní a unipotentní [2]. Embryonální kmenové buňky se vyskytují 
pouze u plodu. Adultní kmenové buňky se nacházejí ve většině orgánů v lidském těle 
(viz Obrázek č. 8). Zabezpečují jejich neustálou obnovu a regeneraci [1, 2].  

Ve tkáních lidského těla jsou kmenové buňky přítomny v takzvaných niche. Jedná se o 
oblasti, kde jsou buňky chráněny před vnějšími diferenciačními vlivy [22, 23]. Pokud 
dojde k porušení tohoto prostoru, buňky se přemění na stejný buněčný typ jako jejich 
obklopující tkáň. 

Kmenové buňky oplývají možností neomezené proliferace, přičemž se mohou dělit 
několika způsoby, symetricky a asymetricky. Při symetrické proliferaci vznikají z jedné 
kmenové buňky dvě úplně stejné jako výchozí. U asymetrického dělení je již jedna z 
proliferovaných buněk pozměněna na jiný buněčný typ [24, 25]. 

Obrázek č. 8 – Schéma diferenciace kmenových buněk. Převzato a upraveno z [26]. 

2.3.1. Embryonální kmenové buňky 

Buňky totipotentní 

Jedná se o buňky, které jsou schopny přeměny do jakékoliv buňky lidského organismu. 
Mají schopnost vytvořit zárodek, placentu a embryonální obaly, zároveň však mohou 
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proliferovat v další totipotentní buňky [2, 27]. Tento typ se nachází na počátku 
embryonálního vývoje, jedná se o typ, ze kterého je tvořena zygota neboli prvotní buňka 
vzniklá po oplození vajíčka. 

Buňky pluripotentní 

Tyto buňky jsou schopné diferenciace do všech buněk v lidském těle kromě buněk 
totipotentních. Jako podmínka pluripotence je možnost přeměny do všech tří hlavních 
zárodečných listů, ektodermu, endodermu, mezodermu, a zároveň sebe sama [2, 27]. 

2.3.2. Adultní kmenové buňky 

Buňky multipotentní 

Nejčastěji zastoupený typ kmenových buněk v lidském těle po narození. Mohou 
diferenciovat do různých fenotypů, tedy specializovaných typových buněčných linií. 
Hlavními skupinami multipotentních buněk jsou mesenchymální (MSCs) a hematopoetické 
(HSCs) buňky [2, 27].  

Buňky unipotentní 

Někdy nazývané též (progenitorové). Mohou se přeměnit do buněk pouze jednoho typu, 
mají ale zachovanou možnost sebeobnovy. Mezi tyto buňky se řadí například 
preosoteoblasty, které mohou podléhat neomezené proliferaci, ale diferenciaci již pouze 
do osteoblastů [2, 27]. 
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3. Tkáňové inženýrství 

Všechny poznatky získané o buněčné podstatě kostní tkáně lze velmi dobře využít 
v  tkáňovém inženýrství. Jedná se o multidisciplinární obor, zabývající se kultivací 
kmenových buněk na vhodných biomateriálech, za účelem náhrady poškozené nebo 
nemocné tkáně [17].  

Nejčastěji užívanou metodou v tkáňovém inženýrství je kultivace buněk in vitro. Jedná se 
o způsob, jakým lze proliferovat a diferenciovat buňky k jejich pozdějšímu využití [17].  

Při aplikaci uměle vypěstovaných tkání do těla jedince, může dojít k použití tkání 
několika druhů. Záleží na buňkách, ze kterých byly tyto tkáně získány. Rozlišují 
se autologní, allogenní a xenogenní. Autologní jsou tkáně z vlastních buněk daného jedince. 
Allogenní jsou tvořeny buňkami stejného druhu jako daný jedinec ale ne přímo jeho 
vlastními. Při použití buněk jiného druhu než je daný jedinec hovoříme o tkáních 
xenogenních [28]. 

3.1. Kultivace buněk 
Vybrané kmenové buňky se nejdříve nasadí do kultivačních nádob v podobě buněčných 
kultur. Buňky při kontaktu s povrchem adherují a následně proliferují do doby, než 
vytvoří tzv. monolayer, souvislou jednobuněčnou vrstvu pokrývající celou plochu dna 
nádoby  [17]. Následně dochází k rozdělení buněk a jejich znovunasazení do nových 
nádob. Tento proces se nazývá pasážování. V nádobě je přítomné kultivační médium, 
obsahující řadu důležitých látek, především faktory podporující růst. Vše probíhá 
v  inkubátoru, který udržuje stabilní podmínky, kterými jsou teplota, vlhkost a nasycení 
vzduchu CO2.  

Pro potřeby výzkumu účinku některých faktorů na buňky, například fyzikálních vlivů, 
bývají buňky nasazovány do tzv. kultivačních komor. Jedná se o speciálně upravené 
nádoby, umožňující vystavení buněčné kultury danému vlivu, například tlaku. 

3.2. Diferenciace do kostních buněk 
Tato práce se zabývá kmenovými buňkami a jejich diferenciací do osteoblastů. Jak bylo 
uvedeno dříve, řada studií prokázala, že na diferenciaci kmenových buněk do 
osteoblastů má vliv tlak [6–12]. Tkáňové inženýrství využívá těchto poznatků, a vytváří 
postupy a metody jakými lze kmenové buňky vystavit vlivu mechanické tlakové zátěže. 
Využívány jsou specializované tlakové komory umožňující vystavit buněčné kultury tlaku 
o nastavitelné velikosti. Zátěž, které by buňky měli být vystaveny, musí odpovídat 
fyziologickým hodnotám. Za fyziologické hodnoty zátěže, se považuje cyklický tlak až do 
výše 300 kPa, neboli 2 250 torr [29]. Pro frekvenci změny cyklického tlaku byla 
odvozena frekvence 0,5 Hz, která odpovídá fyziologické frekvenci, které jsou vystaveny 
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kosti dolních končetin při chůzi, během které trvá jeden krok 2 sekundy, a připadá tedy 
30 kroků na jednu nohu za minutu [29]. Některé studie ovšem prokázaly, že vhodnější 
jsou frekvence od 1 Hz výše [7, 8, 12]. Dále je nutné tuto zátěž časově omezit v délce 
působení, jelikož kosti nejsou zátěži vystaveny po celý den. Jako odpovídající byla určena 
hodnota jedné hodiny intenzivní zátěže během každých 24 hodin [12]. 

3.3. Systémy pro mechanickou stimulaci 
Pro potřeby vystavení buněčné kultury mechanické tlakové zátěži jsou využívány 
speciální systémy složené z několika hlavních komponentů. Základními součástmi jsou 
zdroj tlaku a tlaková kultivační komora. Vybrané systémy obsahují navíc i software pro 
řízení pomocí počítače. 

Použité systémy jsou u každé studie specifické. Některé využívají kompletních, komerčně 
dodávaných stimulačních systémů [11]. Mezi hlavní výrobce patří společnosti FlexCell 
nebo BISS, která pod sebe zahrnuje i společnost Tissue Grow Technology [13, 14]. Tyto 
společnosti dodávají všechny komponenty od zdrojů tlaku, kultivačních komor, 
softwarových programů až po spotřební materiál v podobě kultivačních destiček.  

U řady studií jsou ovšem využity jen některé prvky komerčních systémů. Nejčastěji se 
jedná o zdroje tlaku, které jsou doplněny o vlastní navržené kultivační komory [30 – 33]. 
Zdroje tlaku jsou dodávány jako jednotky, které stačí pouze připojit ke vzduchovému 
okruhu a do počítače, ze kterého dochází k řízení pomocí ovládacího softwaru. Vlastní 
stimulační komory jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly přesným požadavkům daných 
experimentů, jako například aby bylo možné do komory vložit vybraný typ kultivačních 
destiček. 

Některá řešení ale využívají zařízení, která nejsou přímo určena pro tkáňové inženýrství. 
Jako zdroj tlaku používají běžně dostupné laboratorní infuzní pumpy s možností 
cyklického dávkování [8, 9]. Vložením prázdných nebo médiem naplněných injekčních 
stříkaček dochází jejich pohybem k vyvíjení tlaku. U infuzních pump je nastavování 
manuální přímo na přístroji. Pumpy se také většinou opatřují tlakovými senzory pro 
sledování přesné velikosti dodávaného tlaku [8]. Na obdobném principu funguje 
i používaný tlakový stimulátor "dupátko".  

Dalším způsobem tlakové stimulace je využití tlakových nádob do kterých jsou umístěny 
buněčné kultury a následně je celá nádoba natlakována [34]. Nevýhodou tohoto 
postupu ovšem je komplikované vytvoření cyklické stimulace a také nedodržení 
vhodných podmínek prostředí, jelikož zátěž nelze provádět v inkubátoru. 

Hlavní nevýhodou všech zmíněných systému je především uniformita používaného 
zátěžového tlaku, který je pro všechny kultivační komory v rámci jedné stimulace stejný. 
Některá řešení umožňují stimulaci více komor najednou různými tlaky, například systém 
od společnosti FlexCell, je ale nutné použití dalšího zdroje tlaku [13].  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4. Cíle práce 

Cílem této práce je tvorba komplexního systému, složeného z hardwarové a softwarové 
části, umožňujícího stimulaci kmenových buněk tlakovou zátěží. Spočívá v rozšíření 
stávajícího systému pro tlakovou stimulaci kmenových buněk tak, aby parametry 
stimulace odpovídaly fyziologickým podmínkám. 

Požadavek na systém pro tlakovou stimulaci odpovídající fyziologickým hodnotám je 
schopnost dodávat cyklický tlak, s možností časového řízení délky trvání zátěže. Doba 
trvání zátěže byla dle závěrů řady studií určena na 1 hodinu denně, avšak tento 
parametr by měl být uživatelsky nastavitelný [6, 7].  

Za účelem zvýšení časové efektivity pokusů, ke kterým bude systém využíván, byl 
stanoven požadavek na tvorbu multikomorového systému, který by umožňoval stimulaci 
více komor najednou, v rámci jednoho experimentu.  

Celý systém by mělo být možné ovládat pomocí uživatelského rozhraní, které dovolí 
uživateli zadat hodnoty jednotlivých parametrů mechanické stimulace pro dané vzorky v 
kultivačních komorách. 

Funkčnost systému má být ověřena při buněčných pokusech, kdy bude systém zapojen 
v laboratorních podmínkách po dobu 7 dní. 

-24



5. Metody 

Bakalářská práce je zaměřena především na tvorbu vlastního systému, kterou lze rozdělit 
na hardwarovou a softwarovou část. K ověření funkčnosti výsledného systému je určen 
krátký buněčný experiment. 

5.1. Tvorba vlastního systému 
Jako výchozí prvek je brán existující systém pro tlakovou stimulaci buněčné kmenové 
kultury, tzv.  tlakový stimulátor "dupátko". Zařízení je složeno z injekční stříkačky 
o objemu 60 ml, která je umístěna v konstrukci s krokovým motorem. Tento motor pak 
na základě podnětů z ovládacího programu pohybuje pístem a vytváří požadovaný tlak. 
Zařízení může dle nastavení vytvářet tlak se statickým nebo cyklickým průběhem. 
Ovládací program je vytvořen v rozhraní LabVIEW, od společnosti National 
Instruments (USA, TX), a připojením přes USB umožňuje ovládání z počítače. 
Výhodou zařízení je jeho schopnost měřit dodávaný tlak řadou kontrolních senzorů a 
v případě úniku tlaku v soustavě, je schopen do okruhu doplnit objem vzduchu a systém 
sterilně dotlakovat. Vzhledem k tomu, že systém nebyl doposud publikován, 
ani není  jinak chráněn, například patentem, není možné uvést bližší popis sytému ani 
jeho fotografie v této práci. 

K stávajícímu zařízení bylo nutné vytvořit doplňující systém, který by umožňoval časové 
řízení dodávání tlaku a zároveň nabízel možnost přepínat mezi více kultivačními 
komorami. Z hlediska časového řízení se jednalo o tvorbu softwarového programu, 
aplikace, v rozhraní LabVIEW. Byl vytvořen program, který na základě zadaných 
parametrů řídí tlakový stimulátor. Komunikace mezi ovládacími programy probíhá 
pomocí sdílené proměnné, tzv. shared variable. Ta určuje, kdy má být zařízení v chodu 
a současně jak velký tlak má být vyvíjen. 

Součástí programu je uživatelské rozhraní, které umožňuje snadno a přehledně nastavit 
potřebné parametry stimulace, jako je především čas a tlak pro jednotlivé komory. 
Uživateli je umožněno intuitivně zvolit periodu a počet opakování pro daný experiment. 
Program také signalizuje řadu parametrů, například jaká komora je právě stimulována 
a v jaké fázi experimentu se celý systém nachází. Tím je redukována potřeba nahlížet do 
bioreaktoru, čímž by mohlo dojít k ovlivnění vnitřního prostředí, a zároveň je také díky 
tomu možné řídit celý systém na dálku, například pomocí vzdálené plochy, což je velmi 
užitečné, jelikož pokusy probíhají 14 dní i více. 

Pro možnost využití více kultivačních komor bylo navrženo unikátní zařízení, které 
zajišťuje automatizované, počítačem řízené přepínání mezi komorami. Využito je 
trojcestných ventilů, kterými otáčí soustava serv. Vhodnou kombinací poloh ventilů lze 
vybrat komoru, do které bude doručován tlak. Serva, celkem čtyři, jsou ovládána 
pomocí programovatelné desky s čipem, Arduino UNO (Arduino AG, Germany). 
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Deska  je připojena přes USB konektor k počítači, který plní funkci napájení a zajišťuje 
komunikaci s aplikací. Využito je jednoduchého vlastního navrženého komunikačního 
protokolu, který jednosměrně vysílá příkazy z aplikace v rozhraní LabVIEW na desku 
s čipem. Blokové schéma navrženého systému je uvedeno na obrázku (viz Obrázek č. 9). 

Obrázek č. 9 – Blokové schéma navrženého systému. Obrázek : autor. 

Serva jsou usazena do speciálně vytvořené nosné desky. Díky tomu je usnadněna 
manipulace se zařízením. Konstrukce také zajišťuje jednoduché vložení trojcestných 
ventilů, jejich zajištění a připojení ke kultivačním komorám a zdroji tlaku. Celý tento 
konstrukční soubor tvoří tzv. přepínací jednotku. 

Součástí systému je také napájecí modul, který byl vytvořen za účelem zvýšení 
bezpečnosti a zjednodušení zapojení celého systému. Vzhledem ke skutečnosti, 
že  použití zařízení je plánováno v delším časovém úseku, řádově týdnů, je pro větší 
spolehlivost využito laboratorního zdroje, který je schopen udržovat velice přesné 
konstantní napětí, bez hrozby přepětí a následnému možnému poškození systému, které 
by vedlo k přerušení a znehodnocení probíhajícího experimentu. 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5.1.1. Hardware 
Hlavní částí multikomorového systému je přepínací jednotka, sloužící k výběru komory. 
Jedná se o čtyři digitální serva HS-5485HB, od společnosti Hitec RCD (USA, CA), 
usazena do nosné polykarbonátové desky. Usazení je navrženo tak, aby umožňovalo 
vložení čtyř trojcestných ventilů B.Braun Discofix zapojených sériově za sebe. Na tyto 
ventily jsou připojeny jednotlivé kultivační komory a vzduchový okruh se zdrojem tlaku. 
Nosná deska byla navržena v programu Autodesk Inventor a následně vyrobena 
frézováním na CNC stroji. Podrobný návrh nosné desky je k nahlédnutí v příloze A této 
práce. 

Otvory na serva v nosné desce jsou navržena tak, aby umožňovala variabilní nastavení 
rozestupu jednotlivých serv mezi sebou z důvodu lehkých odchylek vzniklých při 
zapojování ventilů za sebe pomocí rychloupínacích koncovek. Toto řešení zajišťuje 
omezení pnutí mezi servy způsobeného nedokonalým zapasováním hlavic ventilů 
do  redukcí na servech, kdy může docházet k namáhání jednotlivých dílů přepínací 
jednotky i samotných serv. Serva jsou v místech spojení s deskou opatřena tzv. silent 
bloky (viz Obrázek č. 10). Jedná se o pryžové dílky, do kterých je vložen šroub, který 
je následně upevněn do otvorů v nosné desce. Tyto komponenty slouží opět k omezení 
pnutí v celém systému. Typ použitých šroubů pro upevnění serv k nosné desce je M3 
o délce 20 mm s odpovídající matkou. 

Obrázek č. 10 – Detail uchycení serv k nosné desce s využitím tzv. silent bloků. Z fotografie je také patrný větší rozměr 
otvorů na serva pro možnost jejich posunu. Na rozích nosné desky jsou umístěny otvory pro volitelné upevnění celé 

přepínací jednotky v případě potřeby. Fotografie : autor. 

Serva jsou na pohyblivých hřídelích opatřena unikátně navrženými díly sloužícími 
k  uchycení trojcestných ventilů. Díly odpovídají přesnému profilu hlavic trojcestných 
ventilů B. Braun Discofix (viz Obrázek č. 11). Tyto díly byly navrženy v rozhraní 
Autodesk Inventor a realizovány tiskem na 3D tiskárně. Podrobný návrh redukcí 
na ventil je k nahlédnutí v příloze A této práce. K hřídelím serv jsou uchyceny pomocí 
šroubu přes konstrukční profil dodávaný se servy (viz Obrázek č. 12). 
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Obrázek č. 11 – Uchycení trojcestných ventilů do přepínací jednotky. Řada ventilů je vložena do redukcí 
přišroubovaných k servům a následně zajištěna pomocí záklopných dílů. Pravý záklopný díl je pro demonstraci 

ponechán v pootočené poloze tak, aby bylo možné pohodlně vkládat ventily. Fotografie : autor. 

Obrázek č. 12 – Detail uchycení redukce k servu s použitím profilu, který je dodáván se servy. Fotografie : autor. 

Pro udržení ventilů na správném místě, jsou na nosné desce umístěny přídržné díly 
do  tvaru L (viz Obrázek č. 13). Každé servo je doplněno o tento vlastní jistící prvek. 
Dostačující by bylo uchycení celé řady ventilů pouze na krajních polohách, ovšem pro 
větší versatilitu systému bylo uchycení přidáno pro každé servo z důvodu, 
že by například v rámci experimentu nebyly zapojeny všechny čtyři komory. Díly byly 
navrženy opět v programu Autodesk Inventor a vytištěny na 3D tiskárně. Podrobný 
návrh záklopných dílů je k nahlédnutí v příloze A této práce. Na spodní straně jistícího 
záklopného dílu je vytvořen křížový útvar, který zrcadlově odpovídá útvaru vytvořenému 
v nosné desce (viz Obrázek č. 14). Tento jistící prvek slouží k zajištění polohy přídržného 
dílu a zabraňuje pohybu během probíhajícího experimentu. Díl je k desce přichycen 
pomocí šroubu s pružinovým mechanizmem, díky kterému je možné díl povytáhnout 
a  pootočit, čímž je umožněno vložení ventilu do redukce. Typ použitého šroubu 
k upevnění je M4 o délce 50 mm s odpovídající matkou a pružinkou o výšce 20 mm. 
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Obrázek č. 13 – Boční pohled na přepínací jednotku. Z fotografie je patrná funkce záklopných dílů, které přidržují 
řadu ventilů v redukcích na servech. Fotografie : autor. 

Obrázek č. 14 – Křížový jistící útvar na spodní straně záklopného dílu, který odpovídá tvaru vyfrézovanému v nosné 
desce. Díl je k desce upevněn pomocí šroubu s pružinou, který umožňuje povytažení. Fotografie : autor. 

Serva jsou řízena deskou s čipem Arduino UNO pomocí pulzů, square wave pulse 
(SWP) neboli periodického obdélníkového signálu. Na tuto desku byl nahrán 
jednoduchý program, který byl vytvořen v programovacím editoru Arduino IDE 
(ver. 1.8.9, Arduino AG, Germany), sloužící k dekódování číselné sekvence, kterou vysílá 
řídící aplikace. Program je k dispozici na DVD přiloženém k této práci. Po dekódování 
deska s čipem nastaví na vybraných výstupních portech určenou délku trvání 
jednotlivých pulzů. V závislosti na této délce trvání pulzu dochází k nastavení serva 
do  požadované pozice. Servo může být nastaveno v rozsahu -90° až +90°. Signál 
pro jednotlivá serva je z desky s čipem přiveden na napájecí modul.  
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Napájecí modul je tvořen deskou plošných spojů a kombinuje v sobě napájení serv 
i galvanické oddělení signálů pro jejich ovládání (viz Obrázek č. 15). Schéma a realizace 
byly provedeny v programu Eagle od společnosti Autodesk. Deska plošných spojů byla 
následně vyrobena na zakázku (viz Obrázek č. 16). Podrobný návrh desky plošných 
spojů je k nahlédnutí v příloze B této práce. K napájení je využito součástky LM2576 
(Texas Instruments, USA, TX), spínaného zdroje, který redukuje vstupní napětí 
z  laboratorního zdroje o velikosti 24 V na výstupní napětí 5 V, kterým jsou napájena 
serva. Spínaný zdroj je pro lepší odvod tepla vznikajícího při transformaci napětí 
opatřen chladičem. Pro správnou konverzi je spínaný zdroj doplněn kondenzátory, 
cívkou, Schottkyho diodou a řadou rezistorů [35]. Použité součástky jsou kombinací 
THT a SMD technologie. Signálový obvod napájecího modulu je galvanicky oddělen 
od desky s čipem použitím čtyř optočlenů zajišťujících optické oddělení. Optočlenem 
je součástka 4N35 (Everlight Europe GmbH, Germany). K napájecímu modulu je deska 
s čipem připojena pomocí pěti vodičů, čtyř vedoucích signál pro serva a jednoho 
zemnícího vodiče. Připojení na vstupní a výstupní svorky je realizováno pomocí 
konektorů Wago 236 (Wago Kontakttechnik GmbH, Germany). 

 

Obrázek č. 15 – Schéma zapojení napájecího modulu [35, 36]. Obrázek : autor. 
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Obrázek č. 16 – Napájecí modul. Sada konektorů na levé straně je určena pro zapojení signálových vodičů z desky s 
čipem. Na pinové lišty jsou přímo připojena serva dle pořadí. Konektory v pravém horním rohu slouží k připojení 

laboratorního zdroje. Fotografie : autor. 

5.1.2. Software 
Ovládání celé přepínací jednotky je vytvořeno v rozhraní LabVIEW. Jedná se o řídící 
aplikaci, která plní funkci časového řízení, udává kdy má být aplikován tlak, a vysílá 
příkazy na desku s čipem, která nastavuje serva, respektive ventily, do požadované 
polohy. Komunikace probíhá mezi počítačem a deskou s čipem přes USB. Pro možnost 
využití počítačových portů pro komunikaci je k základnímu softwaru LabVIEW použit 
rozšiřující software NI VISA (National Instruments, USA, TX). Aplikace je k dispozici 
v podobě projektu na DVD přiloženém k této práci. 

Uživatelské rozhraní je vytvořeno s důrazem na snadné ovládání a nastavování 
parametrů stimulace. Hlavní část tvoří sekce s vizualizací komor, kde je možné nastavit, 
které komory budou v daném experimentu stimulovány (viz Obrázek č. 17). Uživatel 
následně zadá požadovanou dobu, po kterou má být na danou komoru dodáván tlak 
a  jaká má být velikost tohoto tlaku. Komory lze v průběhu experimentu libovolně 
zapínat nebo vypínat, dle potřeb uživatele. Pokud by například došlo ke znehodnocení 
vzorků v jedné z kultivačních komor, je možné tuto komoru odpojit bez nutnosti 
zaslepení koncovky ventilu nebo vložení nové prázdné komory. Zároveň je také možné 
upravovat dobu a tlak stimulace jednotlivých komor během probíhajícího experimentu. 
Na panelu lze manuálně jednotlivé komory otevřít, například pro ověření správné 
funkčnosti zapojení při kompletování systému nebo vkládání vzduchového okruhu. 
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U každé komory se nachází indikátor, který signalizuje aktuální stav, zdali je komora 
otevřená nebo uzavřená. Na konci vizualizace vzduchového okruhu je indikátor, který 
signalizuje otevření vzduchového okruhu do prostředí inkubátoru. V takové situaci 
je uvolněn veškerý tlak z komor a vzduchového okruhu a tlak je vyrovnán na velikost 
atmosférického tlaku. 

 

Obrázek č. 17 – Sekce uživatelského rozhraní s vizualizací jednotlivých kultivačních komor a možností nastavení 
individuálních parametrů pro každou z nich. Součástí jsou indikátory otevřeného stavu komor, popřípadě otevření 
celého vzduchového okruhu do atmosféry (černý indikátor). Na obrázku je aplikace zachycena během probíhající 
stimulace, kdy je patrná otevřená první komora (svítí zelený indikátor), u které probíhá zátěž po dobu 1 hodiny a 
velikosti tlaku 200 torr. V dolní části jsou přítomna tlačítka pro manuální otevírání jednotlivých komor, například 
během zapojování. V průběhu experimentu jsou ovšem zablokována, aby nebylo možné narušit automatizovaný 

proces jejich náhodným stlačením. Obrázek : autor. 

Následuje sekce pro ovládání spouštění celého experimentu (viz Obrázek č. 18). V této 
části programu uživatel nastavuje počet cyklů a periodu jednoho cyklu. Je zde také 
možnost vybrat mezi jednotkami, ve kterých budou časové proměnné nastavovány. 
Volitelné jsou hodiny, minuty, nebo sekundy. Nejdůležitější částí je nastavení módu 
aplikace pomocí tlačítek Control Mode a Remote Mode. Tyto možnosti nastavují 
způsob komunikace aplikace s aplikací pro řízení tlakového stimulátoru. Pokud jsou obě 
vypnuta, bude po startu stimulace aplikace přepnuta do tzv. Regular Mode. V takovém 
nastavení aplikace nekomunikuje s tlakovým stimulátorem, pouze dle nastavených 
časových parametrů otevírá jednotlivé komory. Při zapnutí prvního tlačítka dochází 
k přepnutí aplikace do nastavení Control Mode. V tomto nastavení slouží jako hlavní 
řídící aplikace, kdy pomocí sdílené proměnné, tzv. shared variable, odesílá příkazy 
do aplikace na řízení tlakového stimulátoru. Při sepnutí druhého tlačítka dochází naopak 
k řízení této aplikace vnějším programem, kdy je aplikaci umožněno přijímat informaci 
o tom jaká komora má být právě otevřena. 
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Obrázek č. 18 – Hlavní ovládací panel aplikace. Pomocí tlačítek v levé části je možné řídit spouštění, popřípadě 
přerušení experimentu. Ve střední části může uživatel vybrat mód, do kterého má být aplikace přepnuta. V pravé 

části uživatel zadává parametry délky trvání jedné periody a počet opakování. Obrázek : autor.  

Součástí sekce je i hlavní spouštěcí panel. Při iniciaci aplikace v rozhraní LabVIEW přes 
volbu Run, dojde ke spuštění aplikace, která se ihned přepne do režimu Ready. Tehdy 
je  možné nastavovat všechny potřebné parametry, především mód, ve kterém bude 
aplikace pracovat během experimentu. Uživatel současně zadá počet cyklů a délku 
periody. Tlačítko Start je univerzální pro spuštění experimentu, kdy dle nastavení 
módových tlačítek dojde vždy k přepnutí do požadovaného režimu. End Process slouží 
k  přerušení experimentu a navrácení aplikace do režimu Ready, kde je možné opět 
nastavovat různé požadované módy a přepínat mezi nimi. Tlačítko Release Pressure 
slouží k okamžitému otevření všech komor a vyrovnání tlaku ve vzduchovém okruhu 
na úroveň tlaku atmosférického. Tato možnost může být využita při krizových situacích, 
kdy například dojde k ucpání vzduchového okruhu. Poslední volbou je možnost 
Quit Application, která ukončí celou aplikaci. 

Součástí uživatelského rozhraní je také řada kontrolních prvků, které umožňují uživateli 
sledovat aktuální průběh stimulace. Důležitý je především ukazatel aktuálního režimu 
ve  kterém se aplikace nachází, respektive do kterého módu byla přepnuta 
(viz Obrázek  č. 19). Součástí je i ukazatel počátečního času stimulace a pro srovnání 
i  času aktuálního. Dále je možné sledovat v kolikátém cyklu se program nachází. 
Následně je pro uživatele přítomna možnost výběru USB portu, ke kterému byla 
připojena deska s čipem. Dalším prvkem je ukazatel příkazové historie, 
tzv. LOG window, který zaznamenává a zobrazuje celý průběh stimulace s informacemi, 
kdy byla která komora otevřena a jaký byl použit tlak. Zaznamenává také, kdy došlo 
k  uvolnění tlaku a otevření komor nebo zastavení stimulace. Všechna tato data lze 
následně vyexportovat v podobě textového dokumentu, který může sloužit jako 
doplňující materiál pro dokumentaci průběhu celého experimentu. Ukázkový záznam 
je k nahlédnutí v příloze C této práce. 
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Obrázek č. 19 – Ukazatel aktuálního režimu, ve kterém se aplikace nachází, společně s ukazateli času, pro aktuální a 
počáteční dobu, a ukazatelem probíhajícího cyklu. Dále je přítomen výběr portu, ke kterému je připojena deska s 
čipem. V pravé části se nachází LOG window s možností exportu zaznamenaných dat do složky dle výběru 

uživatelem. Obrázek : autor. 

Obdobným kontrolním prvkem je ukazatel průběhu samotné zátěže komor 
(viz Obrázek č. 20). Průběh stimulace lze rozdělit celkově na tři fáze. První, fázi Setting 
Valves, která odpovídá době, po kterou dochází k přenastavení serv do polohy dle 
odeslaného příkazu. Aplikace má pevně nastaven čas 3 sekundy. Následuje fáze Pressure 
během které dochází k doručování tlaku do nastavené komory. Délka trvání odpovídá 
nastavenému času uživatelem pro danou komoru. Poslední fází je fáze klidová, 
tzv. Resting, která značí, že již byly všechny zapnuté komory tlakově stimulovány, ale 
ještě nevypršela perioda, aby mohla být zahájena další stimulace. 

Obrázek č. 20 – Ukazatel probíhající fáze stimulace s informací o délce trvání jednotlivých fází. Obrázek : autor. 

Komunikace mezi aplikací a deskou s čipem probíhá na základě osmimístného číselného 
kódu, který nese informaci o nastavení serv, respektive ventilů. K tvorbě takového 
příkazu slouží speciálně navržené SubVI, část programu, která na základě vodopádové 
struktury sestaví požadovaný příkaz (viz Obrázek č. 21). Jako vstupní hodnota je zadána 
komora která má být otevřena pro přísun tlaku. Popřípadě se může jednat o informaci, 
zdali má dojít k otevření vzduchového okruhu do atmosféry nebo přepnutí do Resting 
fáze. Program vytváří dvoučíselný kód pro každé servo. První číslo určuje pozici serva, 
respektive komory, a druhé určuje jeho polohu. Servo může být nastaveno celkem 
do  čtyř poloh. Polohy otevřené komory, polohy průchozí, kdy je komora uzavřena, 
ale skrz ventil může procházet vzduch a polohy plného otevření, pro průchod vzduchu 
do  komory i skrz ventil. Poslední je poloha uzavřená, kdy skrz ventil není umožněn 
průchod vzduchu. Celkově je vytvořen osmimístný kód, který je následně odeslán 
na desku s čipem. 
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Obrázek č. 21 – Část programu sloužící k tvorbě příkazu, který aplikace odesílá na desku s čipem. Obrázek : autor. 

V programu lze určit, do jaké polohy mají být jednotlivá serva nastavena. Pro některé 
experimenty je vyžadováno, aby například ve fázi Resting, byl celý vzduchový okruh 
plně otevřen do atmosféry. Následně dochází pohybem injekční stříkačky v tlakovém 
stimulátoru k nasávání vzduchu z prostředí inkubátoru a doručování do jednotlivých 
komor, čím je zajištěna cirkulace v kultivačních nádobách. Pro jiné aplikace může být 
naopak vhodné všechny komory v této fázi uzavřít.  

5.2. Primární buněčné experimenty 
Funkčnost systému byla ověřena při krátkodobém experimentu, kdy byla kultura 
mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z tuku prasete domácího stimulována 
po dobu 7 dní s  těmito parametry – sinusový průběh s  amplitudou 100/50 torr pro 
komoru 1, 150/100 torr pro komoru 2 a 200/150 torr pro komoru 3. Frekvence změny 
cyklického tlaku byla 0,5 Hz a délka stimulace 1 hodina denně. 

Buňky byly nasazeny v hustotě 70 000 buněk/cm2 do kultivačních desek o 12 jamkách 
(TPP, Switzerland), které byly následně uzavřeny do kultivačních komor. Všechny 
komponenty přicházející do styku s buňkami byly předem vysterilizovány v autoklávu 
po dobu 15 min. 

Jako kultivační medium bylo využito médium DMEM s přídavky pro osteogenní 
diferenciaci (DMEM + 10% fetální bovinní sérum, 1% gentamycin, 50 µg/ml kyselina 
askorbová, 10 nM dexamethasone, 10 mM beta-glycerolfosfát). Diferenciace všech 
vzorků probíhala 7 dní při konstantních podmínkách 37°C a v 5% atmosféře CO2. 
Po  7  dnech byly buňky zafixovány ledovým formaldehydem a dále byla analyzována 
jejich viabilita pomocí světelného mikroskopu.  

-35



6. Výsledky 

Byl navržen a sestrojen systém splňující všechny požadavky stanovené mezi cíli práce. 
Stávající tlakový stimulátor "dupátko", byl rozšířen o  programový modul, aplikaci, 
umožňující časové řízení doby po kterou má být vyvíjen tlak. K  stimulátoru bylo 
vyrobeno doplňující zařízení, které umožňuje přepínat mezi více kultivačními 
komorami, tzv. přepínací jednotka (viz Obrázek č. 22 a 23). Toto přepínací zařízení 
je  ovládáno pomocí stejné aplikace jako časové řízení. Součástí nově vytvořeného 
vícekomorového systému je i speciální napájecí modul, který využívá laboratorního 
zdroje za účelem zvýšení spolehlivosti celého systému (viz Obrázek č. 24 a 25). 

 

Obrázek č. 22 – Přepínací jednotka v zapojení se třemi kultivačními komorami uvnitř inkubátoru. Fotografie : autor. 

Obrázek č. 23 – Detail přepínací jednotky. Fotografie : autor. 
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Obrázek č. 24 – Zapojení napájecího modulu. Na očíslované pinové lišty jsou připojena serva. Na oranžovo-černý 
konektor je přiveden laboratorní zdroj a zeleno-šedé svorky slouží k připojení desky s čipem. Fotografie : autor. 

Obrázek č. 25 – Deska s čipem Arduino UNO připojená k počítači přes rozhraní USB. Výstupy desky jsou vedeny na 
napájecí modul. Fotografie : autor. 

Do zařízení je připojován vzduchový okruh, který je složen z rychloupínacích hadiček 
a  čtyř trojcestných ventilů B.Braun Discofix zapojených sériově. Ventily zapojené 
za  sebou se vkládají do speciálně upravených redukcí na servech, kde jsou zajištěny 
záklopnými díly. Vzduchový okruh je na jedné straně připojen k tlakovému stimulátoru 
a pak napojen na ventily. K jednotlivým výstupům trojcestných ventilů jsou připojeny 
tlakové kultivační komory. Jedna z koncovek posledního ventilu je ponechána volná, 
aby v případě potřeby bylo možné uvolnit tlak nebo nasát okolní vzduch z inkubátoru. 

Uživatelské rozhraní řídící aplikace umožňuje uživateli jednoduše zadat potřebné 
parametry celého experimentu (viz Obrázek č. 26). Lze vybrat, které komory budou 
vystaveny tlakové zátěži a pro dané komory je následně možné nastavit dobu stimulace 
a  velikost stimulačního tlaku. Dále uživatel určí délku trvání jedné periody a celkový 
počet opakování.  

-37



Pomocí tlačítek na výběr módu lze zvolit nastavení aplikace a její vztah k ovládacímu 
programu tlakového stimulátoru. V režimu Control Mode, aplikace, využitím sdílené 
proměnné, vysílá příkazy do tlakového stimulátoru, kdy má být dodáván tlak a o jaké 
velikosti. Naopak, režim Remote Mode, umožní ovládání aplikace vnějším programem. 

Hlavní chod aplikace je ovládán pomocí sady tlačítek. Start spouští zahájení celého 
experimentu, vždy dle nastavených parametrů a vybraných módů. Možnost End Process 
způsobí přerušení probíhajícího experimentu a navrátí program do režimu nastavování. 
Release Pressure v případě potřeby uvolní veškerý tlak ve vzduchovém okruhu a otevře 
okruh do prostředí inkubátoru. Quit Application slouží k ukončení celé aplikace. 

Obrázek č. 26 – Uživatelské rozhraní ovládacího modulu. Obrázek : autor. 

Při probíhajícím cyklu, je z časového hlediska rozlišována fáze nastavování ventilů, fáze 
probíhající tlakové zátěže a klidová fáze. Fáze nastavování ventilů trvá 3 sekundy, během 
kterých dochází k postupnému nastavení ventilů do požadované polohy dle odeslaného 
příkazu. Následuje fáze zátěže, která dle nastaveného časového intervalu a tlaku 
stimuluje komoru. Klidová fáze nastává po proběhlých zátěžích všech zapnutých komor 
během jednoho cyklu, kdy ještě nevypršela perioda. 

V uživatelském rozhraní je přítomná řada kontrolních prvků, jako například indikátory 
otevřených komor, indikátor otevření vzduchového okruhu do atmosféry nebo ukazatele 
právě probíhající fáze. Součástí je i tzv. LOG window, okénko zobrazující záznam 
odeslaných příkazů. Celý záznam je také možné exportovat v podobě textového 
dokumentu. 
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Hardwarové i softwarové řešení bylo úspěšně ověřeno při buněčných experimentech, 
kdy byl systém nainstalován v laboratoři. Přepínací jednotka byla umístěna přímo 
do bioreaktoru, kde je stálá teplota 37 °C a téměř stoprocentní vlhkost, což je rizikové 
prostředí zejména kvůli přehřátí nebo zkratování elektroniky. Systém po dobu 7 dní 
stimuloval 3 komory, s následujícími parametry stimulace – komora 1 – 100/50 torr, 
komora 2 – 150/100 torr, komora 3 – 200/150 torr. Komory byly zatěžovány po dobu 
1 hodiny denně s frekvencí cyklického tlaku 0,5 Hz. Stimulace probíhala bez problému 
po celých 7 dní, jak dokazuje textový dokument o průběhu experimentu, který je k 
nahlédnutí v příloze C této práce, a fotografie stimulovaných buněk (viz Obrázek č. 27). 

Obrázek č. 27 – Fotografie buněčných kultur po 7denní tlakové stimulaci po dobu 1 hodiny denně, s frekvencí 0,5 Hz 
a parametry : 1 — 100/50 torr; 2 — 150/100 torr; 3 — 200/150 torr. Fotografie : Ing. Jana Štěpanovská.  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7. Diskuze 

Systém vytvořený v rámci této bakalářské práce tvoří nástroj ve výzkumu kmenových 
buněk. Studován je vliv mechanické stimulace na jejich diferenciaci do osteoblastů. 
V rámci řešení této problematiky, je potřebné mít k dispozici funkční systém s takovými 
parametry mechanické zátěže, které co nejvíce odpovídají fyziologickým hodnotám. 

Řada studií dospěla k  závěru, že fyziologickým hodnotám odpovídá zátěž v podobě 
1 hodiny intenzivní zátěže denně [6, 7]. Stávající zařízení na vyvíjení tlaku bylo tedy 
doplněno o programový modul zajišťující časové řízení. Pro zvýšení efektivity zkoumání 
vlivů mechanické stimulace byl vyvinut multikomorový systém. Bylo nutné navrhnout 
a  vytvořit přepínací jednotku, která umožňuje jedním tlakovým zdrojem stimulovat 
až 4 kultivační komory v rámci jednoho experimentu. 

Hlavní předností navrženého systému je možnost nastavování a úpravy řady parametrů 
najednou. Pro jednotlivé kultivační komory lze nastavit rozdílný stimulační tlak, s 
libovolnou amplitudou, a délku trvání stimulace. Výhodná je  především nezávislost 
jednotlivých vzorků na sobě, kdy je možné opravdu pro každou komoru navolit vlastní 
unikátní podmínky. Systém následně umožňuje snadné srovnání vlivu rozdílných 
parametrů mezi těmito čtyřmi komorami. 

Oproti systémům používaným v jiných studiích je nově navržený systém značně 
automatizovaný, což je velkou výhodou především při dlouhodobých experimentech, 
které trvají řádově týdny. U většiny dosud používaných stimulační systémů v jiných 
studiích, je nutné jednotlivé vzorky pro tlakovou stimulaci vždy manuálně připojovat 
k zátěži, která je také spínaná manuálně, a přesně kontrolovat dobu po kterou je vzorek 
stimulován [9, 8, 11, 30–34, 37]. Systémy jsou vytvořeny převážně pro stimulaci pouze 
jedné komory, i když existují systémy, kde je stimulováno více komor zároveň [30]. 
Nevýhodou ovšem je vystavení všech vzorků stejnému tlaku. Pro studie s využitím 
rozdílných tlaků v rámci jednoho experimentu, je nutné jednotlivé komory měnit 
manuálně a celý proces opakovat pro každý tlak. Vytvořený multikomorový systém 
je  schopen mezi jednotlivými komorami přepínat automaticky, není tedy nutné vůbec 
s komorami manipulovat, především vyjímat buněčné kultury z bioreaktoru, což může 
ovlivnit celý vzorek změnou vnějších podmínek. Zajišťuje také automatické přenastavení 
parametrů na zdroji tlaku pro jednotlivé komory. Obdobně není nutné s komorami 
manipulovat pro potřeby mikroskopování, kdy použité stimulační komory díky své 
konstrukci umožňují sledování pomocí mikroskopu přímo v prostorách inkubátoru. 

Nový systém též umožňuje snadné vyjímání komor z experimentu, popřípadě jejich 
přidávání. U jiných studií byly použity upravené komerčně dodávané systémy, které byly 
doplněny o  manuálně uzavíratelné ventily vložené do vzduchového okruhu před 
samotné komory, díky čemu bylo možné uzavřít přísun tlaku do vybraných komor a ty 
následně vyjmout [30]. U vytvořeného multikomorového systému je vše ovladatelné přes 
uživatelské rozhraní, kdy stačí vybranou komoru vyjmout ze zátěže jejím vypnutím, 
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a není nutné tedy dalšího kroku, jako například zaslepení koncovky ventilu nebo vložení 
prázdné komory. Toto řešení je výhodné, pokud by se například jednalo o experiment, 
který zkoumá celkovou dobu stimulace dané buněčné kultury, kdy bude rozdíl mezi 
stimulacemi jednotlivých vzorků například jeden týden. Uživatel může komoru kdykoliv 
odebrat a vyhodnotit, nebo naopak přidat komoru po určitém časovém intervalu, aby 
k vyhodnocení došlo u všech vzorků najednou.  

Vytvořený systém lze do budoucna rozšířit o další nastavitelný parametr, frekvenci. 
Přibyla by tedy možnost navolit pro jednotlivé komory rozdílné frekvence, s kterými 
bude probíhat změna cyklického tlaku. Tím by byla zajištěna úplná kontrola všech 
parametrů tlakové stimulace. Dále by bylo vhodné umožnit použití více stimulačních 
komor. Možným řešením by byla výroba identické přepínací jednotky, která by se pouze 
připojila do vzduchového okruhu za již existující zařízení. V aplikaci by bylo poté nutno 
vytvořit možnost, kdy uživatel vybere počet připojených serv a aplikace by již sama 
pozměnila nejenom vzhled uživatelského rozhraní, ale i způsob tvorby příkazů. Změna 
by musela být také provedena na napájecím modulu, kdy by došlo k rozšíření konektorů 
nebo použití dalšího identického modulu pro novou jednotku.  

Další vylepšení by bylo možné provést na komunikaci mezi aplikací a deskou s čipem, 
zavedením dvoucestné komunikace. Po odeslání příkazu z aplikace, by následovalo 
zpětné potvrzení o přijetí deskou s čipem. Pokud by nebyl odeslán potvrzovací příkaz, 
mohla by být v rámci aplikace zobrazena upozorňující hláška, odkazující uživatele 
ke kontrole zapojení.  

Primárním účelem buněčných experimentů bylo ověření funkčnosti systému, jehož část 
musela být umístěna do ne zcela vhodných podmínek pro elektroniku, teplotě 37 °C 
a  téměř stoprocentní vlhkosti. Dále byl ověřen i hladký chod aplikace na operačním 
systému Windows 10 (Microsoft Corporation, USA, WA), kde nebezpečí spočívá 
v samovolné aktualizaci operačního systému počítače, kdy dojde k vypnutí PC. 

Během experimentu k aktualizaci operačního systému nedošlo, nebylo tedy ověřeno 
chování navrženého systému při této situaci. S novými aktualizacemi Windows 10 však 
lze dobu aktualizace uživatelsky volit, a tak by tato situace neměla nastat. Dalším 
potencionálním problémem je vypnutí počítače. To je napájeno, stejně jako laboratorní 
zdroj, napájející serva, zálohovaným zdrojem (UPS a dieselový agregát). Při výpadku 
proudu by tak nemělo k vypnutí systému dojít. Rizikem ovšem je jakékoliv jiné vypnutí 
počítače, například  jiným uživatelem, kdy přestane být napájena deska s čipem přes 
USB a tím může dojít k ohrožení funkčnosti systému. V další verzi aplikace by tak chtělo 
zavést kontrolní mechanismy, které by hlídaly tyto skutečnosti, a v případě vzniku 
nežádoucí události by například k odeslaly upozorňující e-mail.  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8. Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření funkčního systému umožňujícího stimulaci kmenových 
buněk tlakovým namáháním po určenou dobu. Navržený systém se skládá ze softwarové 
a hardwarové části a umožňuje nastavení parametrů zátěže, jako je velikost tlaku a doba 
působení zátěže na buněčnou kulturu. Zároveň systém nabízí možnost stimulace až čtyř 
komor najednou. To zajišťuje zefektivnění provádění buněčných experimentů 
a umožňuje získat tak více dat pro následné analýzy. 

V uživatelském rozhraní softwarové aplikace je možné zadávat potřebné parametry 
stimulace pro jednotlivé kultivační komory. Součástí je také řada kontrolních prvků 
zajišťujících přehlednou kontrolu probíhajícího experimentu uživatelem. Díky možnosti 
volného výběru parametrů, lze nastavit pro zátěž takové podmínky, které odpovídají 
reálným fyziologickým parametrům, jako je zátěž po dobu 1 hodiny denně, frekvence 
změny cyklického tlaku 0,5 Hz a velikost tlakové zátěže až do výše 300 kPa. 

Celé zařízení bylo zároveň doplněno o napájecí modul, který umožňuje bezproblémový 
chod s využitím laboratorní zdroje. Tento modul také zajišťuje větší spolehlivost systému 
při dlouhodobých experimentech ochranou před přepětím. 

Funkčnost systému byla ověřena na pasáži mezenchymálních kmenových buněk, které 
byly vystaveny tlakové stimulaci při rozdílných tlacích. 

Po úspěšné sérii pokusů je v plánu (v rámci např. magisterské práce) potahovat drobné 
titanové struktury (dráty, šrouby) kmenovými buňkami a po jejich diferenciaci 
do  osteoblastů je implantovat do pokusných zvířat. Tímto procesem by mělo dojít 
k zvýšení biokompatibility kostní náhrady, protézy, a tedy i k lepšímu a pevnějšímu srůstu 
na rozhraní protéza-kost než je tomu u tradičních kostních náhrad. 
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Příloha B – Autodesk Eagle 

B.1 Schéma zapojení napájecího modulu 
 

Obrázek č. 28 – Schéma zapojení napájecího modulu [28, 29]. Obrázek : autor.  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Příloha C – Ukázkový záznam průběhu experimentu 

C.1 Záznam ověřovacího experimentu 

1.   4/10/19 - 12:00:00 - CHAMBER 1 - pressure : 100 / 50 
2.   4/10/19 - 13:00:03 - CHAMBER 2 - pressure : 150 / 100 
3.   4/10/19 - 14:00:06 - CHAMBER 3 - pressure : 200 / 150 
4.   4/10/19 - 15:00:09 - resting 
5.   4/11/19 - 12:00:00 - CHAMBER 1 - pressure : 100 / 50 
6.   4/11/19 - 13:00:03 - CHAMBER 2 - pressure : 150 / 100 
7.   4/11/19 - 14:00:06 - CHAMBER 3 - pressure : 200 / 150 
8.   4/11/19 - 15:00:09 - resting 
9.   4/12/19 - 12:00:00 - CHAMBER 1 - pressure : 100 / 50 
10.  4/12/19 - 13:00:03 - CHAMBER 2 - pressure : 150 / 100 
11.  4/12/19 - 14:00:06 - CHAMBER 3 - pressure : 200 / 150 
12.  4/12/19 - 15:00:09 - resting 
13.  4/13/19 - 12:00:00 - CHAMBER 1 - pressure : 100 / 50 
14.  4/13/19 - 13:00:03 - CHAMBER 2 - pressure : 150 / 100 
15.  4/13/19 - 14:00:06 - CHAMBER 3 - pressure : 200 / 150 
16.  4/13/19 - 15:00:09 - resting 
17.  4/14/19 - 12:00:00 - CHAMBER 1 - pressure : 100 / 50 
18.  4/14/19 - 13:00:03 - CHAMBER 2 - pressure : 150 / 100 
19.  4/14/19 - 14:00:06 - CHAMBER 3 - pressure : 200 / 150 
20.  4/14/19 - 15:00:09 - resting 
21.  4/15/19 - 12:00:00 - CHAMBER 1 - pressure : 100 / 50 
22.  4/15/19 - 13:00:03 - CHAMBER 2 - pressure : 150 / 100 
23.  4/15/19 - 14:00:06 - CHAMBER 3 - pressure : 200 / 150 
24.  4/15/19 - 15:00:09 - resting 
25.  4/16/19 - 12:00:00 - CHAMBER 1 - pressure : 100 / 50 
26.  4/16/19 - 13:00:03 - CHAMBER 2 - pressure : 150 / 100 
27.  4/16/19 - 14:00:06 - CHAMBER 3 - pressure : 200 / 150 
28.  4/16/19 - 15:00:09 - resting 
29.  4/17/19 - 12:00:20 - PRESSURE RELEASE 
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Příloha D – Obsah přiloženého DVD 

D.1 Seznam nahraných souborů 

- projekt Multikomorového systému v LabVIEW 

- program pro Arduino UNO 

- kompletní bakalářská práce 

- zadání bakalářské práce 

- abstrakt 

- abstract 

- klíčová slova / keywords 
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