
Migratie van leukocyten over een endotheel laag:
  
Materiaal: 
Transwells van Costar, van verschillende afmetingen (voor afbeelding en 
meer informatie open URL: 
http://catalog2.corning.com/Lifesciences/productdetails.aspx?p=Micropla
tes@@@160@@@170&id=3421(Microplates)&region=NA&language=EN) 
Migratie medium: IMDM + 0.25 % (w/v) Bovine Serum Albumin (BSA). 
  
Coaten Transwells
Incubeer de Transwells (6.5mm filters; 5.0 μm pore size)  ≥ o/n met FN 
(20 µg/ml; stock is 1 mg/ml) bij 4°C of 60 minuten bij 37°C. 
Groei endotheel cellen op FN-gecoate filters: plaat 20.000 endotheel 
cellen op een 6.5mm filter en groei de endotheel cellen 3 dagen tot 
complete monolaag. Voorbehandel de endotheel cellen met TNF-alpha 10 
ng/mL overnacht en was de Transwell (2x) met 100 µl migratiebuffer per 
keer; voorzichtig pipetteren ! 
pipetteer nogmaal 100 µl migratiebuffer op de Transwell om uitdrogen te 
voorkomen. 
Voorbereiden Plaat:
Pipetteer 600µl migratie medium in de onderste wellen met de juiste 
[SDF-1]: 100ng/ml of een chemoattractant naar keuze. Zorg dat in het 
migratie medium 0.25 mg/mL BSA zit. Plaats de plaat in de stoof (37°C) 
  
Voorbereiden Cell Susp 
Breng leukocyten op een concentratie van 1 x106 cellen/ml met migratie 
medium. 
  
Voorbereiden 100% buizen
Neem 1 x105 cellen (= 100 µl) ongemigreerde cellen per groep voor de 
verschillende 100% buizen van de geincubeerde cellen en voeg 500 µl 
migratie medium per buis toe tot E=600µl en plaats de buisjes in de stoof. 
  
Vullen Transwells
pippteer de 100 µl migratiemedium uit de Transwells; pipetteer de cellen 
in de transwells (100 µl/Transwell); Zet de transwells in de wellen met 
medium en de chemoattractant; Kijk van onderaf of er luchtbellen onder 
de transwells zitten. 
Laat de cellen gedurende 4 uur migreren in de stoof (37°C). Tijd van 
migratie hangt af van het type cell dat migreert. Neutrophielen 
bijvoorbeeld hebben aan 30 minuten genoeg.

http://catalog2.corning.com/Lifesciences/productdetails.aspx?p=Microplates
http://catalog2.corning.com/Lifesciences/productdetails.aspx?p=Microplates


  
Migratie Oogsten
Verwijder de Transwells voorzichtig uit de wells en oogst de gemigreerde 
cellen in buisjes voor analyse met de flow cytometry; resuspendeer de 
welletjes goed. 
Kijk onder de microscoop of je goed alle cellen geoogst hebt. Voeg vlak 
voor de flow cytometry analyse 20 µl gefluorescerende beads per facsbuis 
(idem 100% buis) toe en analyseer de cellen met de flow cytometry. Door 
de verhouding van de fluorescente beads (die voor alle samples evenveel 
is) en de gemigreerde cellen (verschillend voor alle samples) uit te rekenen 
en af te zetten tegen de 100% buis, kun je de maat van migratie in 
percentage uitdrukken. 

 


