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TURBIDIMETRICKÉ ŠTÚDIUM AGREGÁCIE A FÚZIE LIPOZÓMOV 

1  Teoretická časť 

Lipozómy sú sférické častice, ktoré pozostávajú z koncentrických dvojvrstiev – lamiel, oddelených 
od seba vodnou fázou. Podľa počtu lamiel ich rozdeľujeme na unilamelárne (ULL) s jednou dvojvrstvou 
a multilamelárne (MLL) s viacerými dvojvrstvami. Existuje niekoľko spôsobov prípravy lipozómov 
požadovaných vlastností a rozmerov. Malé unilamelárne lipozómy majú veľkosť 20–50 nm, veľké 
multilamelárne okolo 60–100 nm a niektoré gigantické lipozómy sú veľkosťou porovnateľné s bun-
kami (~1 µm). Každá lamela lipozómu predstavuje bimolekulovú vrstvu, v ktorej sú lipidy orientované 
podľa pravidla chvost k chvostu (obr. 1). Jednoduchou metódou prípravy MLL je hydratačná, pri ktorej 
vznikajú lipozómy hydratáciou lipidického filmu. Vzniká tak mliečnobiela suspenzia MLL, čo je vlastne 
koloidný roztok s lipozómami daných rozmerov. Sonikáciou tejto suspenzie možno získať ULL. Zmenu 
rozmerov možno zaregistrovať aj ako vyčírenie a spriehľadnenie suspenzie. 

 

Obr. 1  Prierez štruktúrou lipozómu. 

Pôsobením fyzikálnych a chemických faktorov sa stabilita štruktúry lipozómov naruší a dochádza  
k sprievodným javom nestability – k procesom agregácie a fúzie lipozómov. Agregácia a fúzia sú dva 
procesy, ktoré prebiehajú tesne za sebou. Podľa niektorých teórií prebieha agregácia v dvoch procesoch, 
najprv dochádza k vytvoreniu tesného kontaktu lipozómov až do utvorenia kritického rozmeru agre-
gátov pozostávajúceho z 18-tich individuálnych lipozómov. Následne na to, zrážky medzi agregátmi 
spôsobia štruktúrne prestavby membrány a pri vhodných fyzikálno-chemických podmienkach, dôjde  
k fúzii lipozómov a k splynutiu ich vnútorných objemov. Pri tomto procese sa vytvára viac intermediár-
nych štruktúr, napríklad často uvažované sú invertované micely (obr. 2). Invertovaná micela je lipidová 
štruktúra, pri ktorej sa uhľovodíkové reťazce molekúl lipidu usporiadajú tak, že sú orientované smerom  
k rozpúšťadlu. Na rozdiel od normálnej micely, kde sú uhľovodíkové reťazce chránené od rozpúšťadla 
krytom z polárnych hlavičiek.  
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Obr. 2  Štruktúra invertovanej micely 

Aby proces agregácie a fúzie vznikol, je nutné splnenie štyroch podmienok: 
1. Vytvorenie dehydratačného kontaktu, pri ktorom chemický fuzogén viaže vodu z oblasti 

polárnych hlavičiek lipidov a dvojvrstvy prichádzajú do tesného kontaktu. 
2. Vznik vhodnej fyzikálno-chemickej oblasti kontaktu. K vytvoreniu oblasti kontaktu sa vzťa-

hujú procesy odstránenia látok z membrány, ktoré fúzii zabraňujú. Spočiatku prebieha oddialenie 
membránových bielkovín a odkrytie čisto lipidových oblastí membrány. Takýto proces prebieha 
aktívnym spôsobom so spotrebou energie a pasívnym spôsobom na účet geometrickej asymetrie 
bielkovinových molekúl a rozdielneho zakrivenia membrány v jej rôznych častiach. 

3. Uskutočnenie štruktúrnej prestavby membrány. Dochádza k vzniku intermediárnej štruktúry, 
ktorej ďalšia transformácia sa završuje úplným splynutím membrán. Prvý stupeň fúzie privádza k vy-
tvoreniu jednej dvojvrstvy z dvoch dvojvrstiev (obr. 3). Štruktúrna prestavba membrány je sprevádzaná 
destabilizáciou membrány. To môže byť spojené s objavením klastrov z molekúl v kryštalickom stave 
v lipidovej dvojvrstve. Je možné, že hranice klastrov sú nestabilné a spôsobujú štruktúrne prestavby.  
V membránových systémoch prebieha fúzia nad teplotou fázového prechodu, pretože takéto systémy 
sú najmenej stabilné. 

 

 

Obr. 3  Vznik jednej dvojvrstvy c) z dvoch lipidových dvojvrstiev a) a b) 

4. Destabilizácia membránovej štruktúry. Tento jav sa považuje za kľúčový jav v procese fúzie. 
Existujú dve možnosti uskutočnenia procesu fúzie. V prvom prípade sa dehydratačný kontakt ustanoví 
na malej ploche – bodový kontakt, a medzi membránami sa vytvorí lokálna prestavba, ktorá sa nazýva 
stalk. Tento mechanizmus sa nazýva stalkový mechanizmus. Stalk sa utvorí z lokálnych štruktúrnych 
defektov, rastúcich jeden oproti druhému a uzatvárajúcich sa jeden v druhom cez intermediárne štruk-
túry, napr. micely. V druhom prípade je pre štruktúrnu prestavbu nevyhnutný tesný kontakt na väčšej 
ploche, dochádza tu k tesnej adhézii membrán. Preto sa tento mechanizmus nazýva adhézny (obr. 4). 
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Pri priblížení membrán sa naruší pevnosť usporiadania a monovrstvy sa rozpadajú na invertované 
micely, vzďaľujúce sa na perifériu zóny kontaktu. Výsledkom toho je vznik intermediárnej štruktúry 
invertovaných miciel. 

 

Obr. 4  Mechanizmus fúzie lipidových dvojvrstiev, 
pomocou intermediárnej štruktúry invertovaných miciel. 

Vplyv na agregáciu a fúziu majú aj samotné vlastnosti membrány, ako napríklad lipidové zloženie, 
zakrivenie membrány a fázový stav. Medzi dôležité vlastnosti lipidov vplývajúce na fúziu patrí náboj 
a tvar lipidových molekúl, pričom najlepšie podliehajú fúzii lipidy kužeľovitého tvaru (šírka reťazca je 
väčšia ako šírka polárnej hlavičky). Ďalším vnútorným faktorom je zakrivenie membrány. Okrem vnú-
torných faktorov pôsobiacich na fúziu membrány, existujú aj rôzne chemické látky a fyzikálne faktory, 
ktoré vyvolajú proces fúzie a nazývajú sa chemické, fyzikálne a biologické fuzogény. Príkladom bio-
logických fuzogénov sú vírusy. Medzi fyzikálne faktory ovplyvňujúce proces agregácie a fúzie membrán 
zaraďujeme: 

a) pôsobenie osmotického a hydrostatického tlaku 
b) pôsobenie elektrického poľa 
c) termické pôsobenie  

Do skupiny chemických fuzogénov patria:  
a) dvojmocné katióny – Ca2+ a Mg2+.  
b) polyetylénglykol – PEG 
c) membránové bielkoviny – napríklad melitín 
d) povrchovo aktívne látky 
e) polysacharidy – dextrán, laminarín, glukán 
Najviac preskúmaným fuzogénom chemickej povahy je polyetylénglykol (PEG). Je schopný vyvolať 

fúziu lipozómov a buniek. Vo vode je dobre rozpustný a jeho fuzogénna aktivita je vysoká, reproduko-
vateľná. Je to polymér etylénglykolu, ktorý obsahuje OCH2-CH2- monomérne jednotky. Na vyvolanie 
fúzie sa používa PEG s M. h. = 1000–6000 a s koncentráciou 25–80 % w/w. 

Dôležitou vlastnosťou je jeho schopnosť viazať vodu. Fuzogénna aktivita PEG-u je vysvetľovaná 
schopnosťou dehydratovať oblasť polárnych hlavičiek, čím sa odstráni energetická bariéra brániaca 
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kontaktu lipozómov. Tiež sa uvažuje o jeho viazaní s fosfolipidmi, čím sa indukujú defekty v membráne 
a tie sú zárodočným centrom pre proces fúzie. Merania EPR ukázali, že PEG zvyšuje usporiadanosť 
biologických membrán. Je možné, že pri jeho pôsobení na tekuto-kryštalickú dvojvrstvu vznikajú 
nestabilné hraničné štruktúry medzi viac a menej usporiadanými doménami v membráne. Takéto oblasti 
zvýšenej nestability sú miesta, v ktorých je fúzia veľmi pravdepodobná. Takisto zohráva úlohu aj 
osmotická sila PEG-u, v súvislosti s ktorou je PEG vytláčaný z povrchu lipozómov a spôsobuje tým 
ich adhéziu. Veľkosť sily pri tom vznikajúcej je toho istého rádu ako osmotický tlak PEG-u a je funk-
ciou jeho koncentrácie. Proces agregácie a fúzie závisí i od vlastností lipidovej dvojvrstvy. Pri jej modi-
fikáciách, zabudovaním rôznych látok, alebo pri zmenách iónovej sily roztoku, v ktorom sú lipozómy, 
sa priebeh týchto procesov mení. 

Absorbčná spektroskopia 

Využíva selektívnu absorbciu svetelného žiarenia vzorkou. Je to citlivá, nedeštruktívna metóda štúdia 
makromolekúl. Svetlo je elektromagnetické žiarenie, ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné 
okom, alebo všeobecnejšie elektromagnetické vlnenie od infračerveného po ultrafialové. Tri základné 
vlastnosti svetla (a elektromagnetického vlnenia vôbec) sú svietivosť (amplitúda), farba (frekvencia)  
a polarizácia (uhol vlnenia). Kvôli dualite častice a vlnenia má svetlo vlastnosti ako vlnenia, tak aj 
častice. 

Energia vlny je daná vzťahom:  

E = hc/λ = hυ 

kde h je Planckova konštanta, c je rýchlosť svetla, λ a υ sú vlnová dĺžka a frekvencia vlny. Pri dopade 
svetelnej vlny na molekulu sa vlna môže rozptýliť, alebo pohltiť. Pravdepodobnosť týchto procesov 
závisí od typu molekuly. Ak nastane absorbcia elektromagnetického žiarenia, molekula prejde do 
excitovaného stavu. Táto zmena energetického stavu po absorbcii sa nazýva prechod. Molekula, alebo 
časť molekuly, ktorá môže byť excitovaná prostredníctvom viditeľného, alebo UV svetla sa nazýva 
chromofor.  

Energetické hladiny molekuly sú popísané kvantovou mechanikou. Hlavné sú elektrónové hladiny, 
určené priestorovým rozložením vlnovej funkcie elektrónov. Medzi nimi sú vibračné hladiny a medzi 
nimi ešte jemnejšie rozložené rotačné hladiny. Najnižšia energetická hladina sa nazýva základná, 
ostatné sú excitované hladiny. Absorbcia energie nastane iba v prípade, ak energia absorbovanej vlny 
odpovedá rozdielu energií medzi dvoma hladinami. Vyjadruje to vzťah:  

λ = hc/(E2 − E1) 

kde E1 je energia molekuly pred absorbciou a E2 je energia molekuly po absorbcii. 
Závislosť pravdepodobnosti absorbcie od vlnovej dĺžky sa nazýva absorbčné spektrum. Pravdepo-

dobnosť prechodu pri danej vlnovej dĺžke charakterizuje mólový absorbčný koeficient ε. Pri prechode 
svetla s intenzitou I0 cez roztok s určitou hrúbkou (d) a mólovou koncentráciou (c) dochádza k zmen-
šeniu počiatočnej intenzity svetla. Intenzitu prejdeného svetla (I) charakterizuje Lambert-Beerov 
zákon: 

I = I0·10-εdc 

Pri spracovaní experimentálnych dát sa najčastejšie používa vyjadrenie absorbcie A (v percentách):  

A = (1 − I /I0) ·100% 

alebo transmitancie:  

T = (I /I0) ·100% 

V praktickom cvičení absorbčnú spektrofotometriu využijeme na štúdium agregácie lipozómov pod 
vplyvom chemického fuzogénu polyetylénglykolu. Prostredie koloidného roztoku lipozómov obsahuje 
rozptyľujúce častice – lipozómy, a preto nie je vhodné na presné absorbčné merania. Rozptyl svetla na 
časticiach roztoku sa však dá s výhodou využiť na meranie zmien ich rozmerov pod vplyvom rôznych 
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koncentrácií látok. Turbidimetrická metóda založená na rozptyle svetla dáva v tomto smere výsledky 
dobré, aj keď nie je možná kalibrácia v absolútnych jednotkách. Rozptyl svetla, rovnako ako absorbcia, 
znižuje intenzitu svetla prechádzajúceho prostredím. Predpokladom preň je aspoň minimálna nehomo-
genita prostredia. Charakter rozptylu silne závisí od frekvencie elektromagnetickej vlny, rozmerov a 
tvaru častíc. Rozhodujúci je pomer vlnových dĺžok a rozmerov častice (λ/D). Pre malé častice, kde je 
λ/D < 0,1 je rozptyl svetla dobre popísaný Rayleighovou teóriou. Rozptyl svetla v kalnom prostredí je 
rozptylom na systéme častíc a nie na jednotlivých časticiach. Ak je však stredná hodnota vzdialenosti 
medzi časticami niekoľkokrát väčšia ako ich rozmery, každá častica rozptyľuje svetlo nezávisle od 
ostatných. Obvykle je toto kritérium splnené. Ak sú častice rovnaké, tak obraz intenzity rozptýleného 
svetla bude taký, ako pre jednotlivú časticu. Pre pokles intenzity svetla v dôsledku rozptylu pri prechode 
lúča cez prostredie môžeme použiť rovnaký exponenciálny vzťah ako v prípade absorbcie: 

I = I0 exp (−βd) 

kde I, I0 je intenzita svetla po a pred rozptylom, β je koeficient rozptylu. Na tomto vzťahu je založená 
turbidimetria – meranie zoslabenia primárneho zväzku v priamom smere. 

Na nasledovné merania budeme používať jednolúčový spektrofotometer Shimadzu UV Mini 1240, 
pracujúci na vlnovej dĺžke 600 nm (obr. 5). Táto vlnová dĺžka je použitá, pretože pri nej nenastáva 
absorbcia molekulami prítomnými vo vzorke, hlavne kyslíkom. Zmena absorbcie je tak určená iba 
zmenou rozptylu svetla na koloidnej suspenzii lipozómov. Čím sú tieto častice väčšie, tým viac svetla 
sa rozptýli a teda je menšia transmitancia.  

 

Obr. 5  Bloková schéma jednolúčového spektrofotometra: 1-zdroj svetla, 2-monochromátor, 3-vzorka,  
4-detektor, 5-zosilňovač, 6-registrácia, 7-volič. 

Svetelný lúč zo zdroja je sústredený na vstupnú štrbinu monochromátora, ktorého hlavnou súčasťou 
je hranol. Z výstupnej štrbiny prechádza lúč cez vzorku a dopadá na fotometrickú jednotku. Signál  
z fotometra je zosilnený a zaznamenávaný digitálnym meradlom. Vlnová dĺžka sa nastavuje pomocou 
voliča. Samotné meranie pozostáva z porovnania intenzity svetla prechádzajúceho cez vzorku a inten-
zity svetla prepúšťaného referenčným roztokom. Ako porovnávací roztok sa použije redestilovaná 
voda. 

2  Praktická časť 

Pomôcky: 
Spektrofotometer Shimadzu UV Mini 1240 s príslušenstvom (Obr. 6), chemické sklo, pipety, labora-

tórne váhy, rotačná vákuová odparka, sonikátor. 

Chemikálie: 
1. sójový lecitín M. h. = 750 (SIGMA) 
2. chloroform CH3Cl M. h. = 119,38; 99 % (MERCK) 
3. metanol CH3OH M. h. = 32,04; 99,8 % (MERCK) 
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4. etanol C2H5OH  M. h. = 46,07; 99 % (MERCK) 
5. redestilovaná voda H2O  M. h. = 18,02 (SLAVUS BRATISLAVA) 
6. polyetylénglykol M. h. = 6 000 (MERCK) 

 

Obr. 6  Spektrofotometer Shimadzu UV Mini 1240 

Príprava vzorky: 
Jednoduchou metódou prípravy MLL je hydratačná, pri ktorej vznikajú lipozómy hydratáciou lipi-

dového filmu. Lipidy (5 mg sójového lecitínu na 1 ml výslednej lipozómovej suspenzie) sa rozpustia  
v organickom rozpúšťadle (zmes chloroformu a metanolu v pomere 2:1). Získaný roztok sa nechá 
odparovať v rotačnej vákuovej odparke. Po odparovaní zostanú lipidy na stenách nádoby vo forme 
lipidového filmu. Získaný lipidový film sa hydratuje redestilovanou vodou a mechanickým spôsobom 
sa získa mliečnobiela suspenzia obsahujúca MLL. Na prípravu ULL sa použije metóda sonikácie, ktorá 
spočíva v tom, že nádoba s MLL sa vloží na 15minút do ultrazvukového kúpeľa. Pôsobením ultrazvuku 
(BROWN LABSONIC-sonikátor pri 80 W, 15 min), sa vonkajšie vrstvy narušia a získame ULL. 

3  Úlohy 

1. Hydratujte lipidický film a 15 minút mechanickým pretrepaním pripravte koloidný roztok MLL. 
2. Určte vplyv chemického fuzogénu PEG na proces ich agregácie.  
3. Zmerajte závislosť transmitancie suspenzie MLL od koncetrácie PEG-u. Nájdite vhodnú oblasť 

koncetrácií až do nasýtenia, kde prebieha proces agregácie. 
4. Merania zopakujte aj pre vzorku ULL. 

4  Postup 

1. Pripravte spektrofotometer UV Mini 1240 na meranie. Nastavte vlnovú dĺžku λ = 600 nm. 
2. Skontrolujte 100 % priepustnosť porovnávacej kyvety s destilovanou vodou. 
3. V meracej kyvete zmerajte aspoň 10 rôznych vzoriek multilamelárnych lipozómov s rôznou koncen-

tráciou PEG-u.  
4. Zmerajte závislosť transmitancie T (%) od koncentrácie PEG-u pre MLL. 
5. Merania zopakujte aj pre unilamelárne lipozómy.  
6. Výsledky spracujte na počítači a porovnajte priebeh procesu pre oba typy lipozómov: MLL aj ULL. 
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LASEROM INDUKOVANÁ FLUORESCENCIA TKANIVA 
V MEDICÍNSKEJ DIAGNOSTIKE 

1  Teoretická časť 

Využitie laserov v biológii a medicíne je založené na rôznych dejoch a procesoch spojených so 
vzájomnou interakciou svetla s tkanivom alebo bunkami. Svetlo sa v biologických štruktúrach môže 
odrážať, pohlcovať alebo rozptyľovať. Každý z týchto procesov poskytuje určtú informáciu o štruktúre 
tohto prostredia, čo sa dá využiť v diagnostike alebo monitoringu patologických zmien biologických 
objektov. Medzi takéto diagnostické metódy, nachádzajúce široké uplatnenie v medicínskej praxi patrí 
laserová fluorescenčná diagnostika tkaniva. 

Biologické tkanivá predstavujú opticky nehomogénne absorbujúce prostredie. Spektrá absorpcie 
tkaniva sú určované prítomnosťou absorbujúcich chemických skupín, resp. molekúl (chromofórov)  
a obsahom vody. Vo viditenej a blízkej infračervenej oblasti spektra dominantnými absorbujúcimi 
látkami sú melanín, hemoglobín, oxyhemoglobín a bilirubín. V ultrafialovej oblasti sú to molekuly 
DNA a bielkoviny. V infračervenej oblasti (λ > 2 µm) silno absorbuje voda. Analýzou absorpčných 
spektier tkaniva môžeme získať kvantitatívne informácie o koncentráciách jednotlivých chromofórov. 
Avšak prítomnosť rôznorodých absorbujúcich látok a silná absorpcia biologických tkanív kladie 
obmedzenia na diagnostické využitie absorpcie svetla. Oveľa výhodnejšou diagnostickou metódou je 
sledovanie fluorescencie tkanív. Fluorescencia je fyzikálny jav, pri ktorom určitá chemická skupina 
molekuly alebo molekula (fluorofór) po excitácii fotónom uvoľní absorbovanú energiu opäť vo forme 
fotónu. Vyžiarený fotón má nižšiu energiu ako excitačný fotón, t.j. vlnová dĺžka emitujúceho fotónu je 
väčšia ako excitačného. 

V biologických tkanivách sa nachádza celý rad látok, ktoré fluoreskujú (bielkoviny, NADPH, endo-
génne porfyríny,…). Fluorescencia tkaniva závisí od excitačnej vlnovej dĺžky žiarenia a od prítomnosti 
daného fluorofóru v tkanive. 

V klinickej praxi sa využíva najmä fluorescenčná diagnostika v červenej oblasti spektra. V živočíšnych 
tkanivách je červená fluorescencia obyčajne viazaná na prítomnosť porfyrínových štruktúr v bunkách 
(napr. cytochróm, peroxidáza, hemoglobín, myoglobín). V samotných hemoproteínoch je fluorescencia 
porfyrínovej skupiny intenzívne zhášaná centrálnym atómom železa, ale v bunkách, v ktorých prebieha 
intenzívna syntéza, sa môže nachádzať značná koncentrácia voľných porfyrínov, ktoré sú medzipro-
duktami pri syntéze hému. Preto bunky, ktoré sú v proliferatívnom stave, po osvietení vhodným 
excitačným svetlom vykazujú intenzívnejšiu fluorescenciu v červenej oblasti v porovnaní s bunkami, 
ktoré neproliferujú. Sledovaním fluorescencie tkaniva v červenej oblasti sa dajú zistiť oblasti, kde je 
zvýšená metabolická aktivita alebo delenie buniek (hojace sa poranenia, oblasti rastu tkaniva – napr. 
končeky nechtov). Táto metodika sa ukazuje byť veľmi citlivou pri detekcii prítomnosti transformo-
vaných buniek v tkanive. Rakovinové bunky sú charakteristické vyššou prítomnosťou fluoreskujúcich 
porfyrínov oproti normálnym bunkám, preto sa ich výskyt v určitej oblasti tkaniva prejaví zvýšenou 
fluorescenciou v červenej oblasti. V klinickej praxi sa stretávame s dvoma postupmi snímania fluores-
cencie: 
a) snímanie fluorescencie z väčších oblastí tkaniva za účelom lokalizovania miest s pravdepodobnou 

abnormalitou 
b) spektrálnou analýzou fluorescencie (napr. pomocou vláknového spektrofluorimetra) pochádzajúcej 

z lokálnych miest na tkanive za účelom špecifickej charakterizácie daného miesta a eliminovania 
falošne pozitívnych pozorovaných abnormalít. 

Nevýhodou sledovania fluorescencie endogénnych porfyrínov je jej veľmi nízka intenzita a následná 
obťažné detekcia signálu. Tieto problémy možno prekonať dvoma spôsobmi: 
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a) dodaním exogénnych látok, ktoré zvyšujú prítomnosť fluoreskujúcich porfyrínov v abnormálnych 
bunkách v porovnaní so zdravými bunkami. Príkladom môže byť kyselina amínolevulová, ktorá je 
metabolickým prekurzorom protoporfyrínu a po jej dodaní do tkaniva dochádza k výraznej akumulácii 
protoporfyrínu najmä v rakovinových bunkách, čím sa zvyšuje ich fluorescencia. Prítomnosť zvý-
šenia množstva porfyrínov v rakovinovej bunke sa okrem diagnostiky môže využiť i pri fotodyna-
mickej terapii. 

b) Použitím intenzívneho excitačného zdroja, ktorý je schopný vybudiť dostatočne silnú fluorescenciu 
tkaniva v červenej oblasti. Ako najvhodnejší zdroj sa javí laser, pomocou ktorého sa dá tkanivo 
excitovať v úzkom intervale vlnových dĺžok veľmi intenzívnym svetlom. Typické excitačné vlnové 
dĺžky používané na detekciu fluorescencie porfyrínov sú v intervaloch 600–650 nm. 

2  Praktická časť 

Praktikum je zamerané na prácu so systémom snímania laserom indukovanej fluorescencie tkaniva. 
Systém použitý v praktiku je klinicky otestovaný a bežne sa používa v klinickej praxi na detekciu 
abnormálnych oblastí povrchu tela. Pozostáva z budiacich svetelných zdrojov, lasera a snímacích CCD 
prvkov, ktoré umožňujú zachytiť súčasne fluorescenčný signál a štandardný farebný obraz tkaniva. 
Nasnímané obrazy sú spracovávané a vyhodnocované pomocou počítača. 

Opis systému 

Primárnou oblasťou využitia systému je snímanie laserom indukovanej fluorescencie povrchu 
tkaniva. Základnou časťou systému je detektor farebného a fluorescenčného zobrazovania (DFFZ). 
Schéma detektora je na obr. 1. 

 

Obr. 1  Schéma detektora farebného a fluorescenčného zobrazovania (DFFZ).  
1 – eliptické zrkadlo, 2 – laserová dióda s kolimačnou šošovkou, 3 – napájanie lase- 
rovej diódy, 4 – objektív, 5 – optický filter KC–17, 6 – CCD senzor, 7 – objekt 

V režime registrácie farebného obrazu sa objekt (7) osvetľuje dvoma svetelnými zdrojmi. Zdroje sú 
umiestnené po bokoch eliptického zrkadla (kvázikolineárny systém), majú dostatočne úzku diagramu 
paralelnosti a zabezpečujú rovnomerné beztieňové osvetlenie objektu. Obraz objektu sa po odraze od 
eliptického zrkadla (1) pod 90 stupňovým uhlom fokusuje objektívom (4) na CCD senzor (6). Medzi 
objektívom a CCD senzorom je zaradený optický filter KC-17, ktorý neprepúšťa svetlo lasera (podstatný 
pri snímaní fluorescenčného signálu).  

V režime registrácie fluorescenčného signálu sú svetelné zdroje vypnuté. Objekt sa osvetľuje lase-
rom (2, 3), ktorého lúč prechádza zrkadlom (1). Fluorescenčný signál sa detekuje CCD senzorom (7), 
pred ktorým stojí filter KC-17 (5). Fluorescenčný signál sa detekuje v intervale priepustnosti filtra  
670 – 690 nm. Laserové osvetlenie a registrácia fluorescenčného signálu sú kolineárne. 
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So správne justovaným DFFZ sa registruje farebný a fluorescenčný obraz objektu s malou paralaxou, 
čo umožňuje topologické naviazanie fluorescenčného a farebného obrazu objektu. 

Videosignál farebného kanála sa zaznamenáva v digitálnej forme grafickou kartou v počítači. 
Dostatočne výkonná grafická karta umožňuje pracovať v živom móde. Toto zobrazovanie sa využíva 
na výber pozorovanej oblasti tkaniva a navedenie laserového lúča na danú oblasť. Farebná fotografia 
objektu sa môže zapísať do súboru. 

Pre prácu fluorescenčného kanála je nutné úplné zatemnenie, pretože pozorovaná fluorescencia je 
obyčajne veľmi slabá. 

Časti detekčného systému: 

1. detektor farebného a fluorescenčného zobrazovania (DFFZ) 
2. kontroler detektora 
3. statív 
4. počítač s TV grafickou kartou 
5. softvér ScreenMachineTV II 

Základné charakteristiky systému: 

Vlnová dĺžka laserového žiarenia  635–640 nm 
Výkon laserového žiarenia  20 mW 
Výkon svetelných zdrojov 2 × 20 W 
Priemer poľa zobrazenia 4–13 cm 
Vzdialenosť od objektívu 10–50 cm 
Priestorové rozlíšenie farebného kanála 320 TV line 
Priestorové rozlíšenie čiernobieleho kanála 450 TV line 
Citlivosť čiernobieleho kanála 1×10–4 lux 

3  Úlohy 

1. oboznámte sa so schémou a princípmi práce systému, vrátane ovládacieho softvéru ScreenMachine 
TV II  

2. zosnímajte fluorescenčný a farebný obraz zeleného listu. Porovnajte obe snímky a pozorovaný 
výsledok vysvetlite. 

3. zosnímajte niekoľko fluorescenčných a farebných obrazov prstu s nechtom alebo poranenia. Obrázky 
spracujte a graficky porovnajte. Zamerajte sa na vyhodnocovanie rozloženia intenzity fluorescencie, 
zistite a znázornite miesta s najvyššou intenzitou. Pokúste sa vysvetliť pôvod a príčiny rozdielnosti 
intenzity fluorescencie. 

4. zosnímajte niekoľko fluorescenčných a farebných obrazov materských znamienok, zosnímané údaje 
analyzujte a v zmysle úlohy č. 3 vysvetlite. 

4  Postup 

1. zapnite kontroler DFFZ 
2. zapnite počítač a spustite program ScreenMachineTV II 
3. zapnite dva bočné zdroje osvetlenia 
4. vyberte si oblasť objektu, ktorú chcete snímať. Využite možnosť snímania vo videorežime 
5. urobte fotografiu danej oblasti, objektom nehýbte  
6. vypnite zdroje bočného osvetlenia 
7. zapnite laser a zvoľte vhodné pole zobrazenia 
8. zosnímajte fluoresceniciu 
9. vypnite DFFZ 

10. vyhodnoťte nasnímané dáta 
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KVANTITATÍVNA MORFOLÓGIA SVALOVÝCH BUNIEK SRDCA 

1  Teoretická časť 

Metóda stanovenia morfometrických a funkčných parametrov svalových buniek pomocou metód 
digitálnej videomikroskopie umožňuje rýchle zhodnotenie týchto parametrov na základe kalibrovaného 
systému pre videoanalýzu. Takéto meranie je dôležitým určujúcim prvkom napríklad pri diagnostike 
rozvoja hypertrofie ľavej komory srdca, poruchách kontraktilných vlastností srdcového svalu, kardio-
myopatií apod. Vizualizácia svalového vlákna pod mikroskopom vyžaduje aplikáciu niektorej z mikro-
skopovacích kontrastných techník. Najmenej náročné je použitie polarizovaného svetla, pri ktorom nie 
je potrebné vzorky ďalej upravovať (t.j. bez použitia farbiacich techník). Mikroskopia v polarizovanom 
svetle je založená na existencii vysokej optickej anizotropie niektorých organických materiálov, v prí-
pade svalových vlákien najmä aktínu a myozínu. Táto anizotropia sa prejavuje zmenou roviny polarizácie 
prechádzajúceho svetla, čím vzniká vysoko kontrastný obraz, z ktorého možno stanoviť napríklad dĺžku 
sarkoméry alebo priemer myocytu (obr. 6). 

Polarizačná mikroskopia 

Mnoho priesvitných látok je opticky izotróp-
nych (rovnorodých), tzn. index lomu je rovnaký 
pre všetky smery šírenia svetelného žiarenia.  
V anizotrópnom prostredí sa svetlo šíri v rôznych 
smeroch rôznymi rýchlosťami v dôsledku rozdielu 
indexov lomov pre tieto smery. Keď svetlo vstupuje 
do anizotrópneho prostredia v smere optickej osi 
prostredia, prechod svetla je obdobný prechodu 
svetla izotrópnym prostredím. V prípade, že svetlo 
vstupuje pod iným uhlom, láme sa na dve navzájom 
kolmé polarizované zložky, ktoré sa šíria prostre-
dím rôznymi rýchlosťami. Jedna zložka svetla sa 
šíri v smere, ktorý zodpovedá izotrópnemu pros-
trediu a preto za nazýva riadny lúč, druhý lúč bol 
pre jeho odklon nazvaný mimoriadny. Vzájomný 
odstup riadneho a mimoriadneho lúča sa zvyšuje so 
zväčšujúcou sa hrúbkou prostredia. Keď riadny a 
mimoriadny lúč opúšťajú anizotópne prostredie, 
ich vektory ich polarizácie sú stále navzájom kolmé a preto ich možno vzájomne oddeliť analyzátorom. 
V prípade, že sa analyzátor nachádza v polohe medzi smermi polarizácie riadneho a mimoriadneho 
lúča, pozorované svetlo vzniká interferenciou oboch vlnení. Keďže rýchlosť šírenia mimoriadneho lúča 
vzhľadom na riadny je nižšia, možno po osvetlení vzorky bielym svetlom pozorovať farebný obraz. 

Polarizačná mikroskopia predstavuje jednu zo špeciálnych metód optickej mikroskopie, kde do 
optickej dráhy svetelného mikroskopu je pridaný polarizátor a analyzátor. Svetlo produkované zdrojom, 
najčastejšie halogénovou alebo xenónovou žiarovkou prechádza polarizátorom a po prechode cez 
kondenzor osvetľuje vzorku. Po prechode anizotrópnou vzorkou riadny a mimoriadny lúč prechádzajú 
objektívom a následne analyzátorom. Vytvorený obraz po prechode okulárom možno pozorovať voľným 
okom alebo prostredníctvom CCD kamery na monitore (obr. 1).  

 

Obr. 1  Polarizačný mikroskop a jeho časti 
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Ultraštruktúra svalového vlákna 

Myofilamenty zaberajú približne polovicu objemu bunky u svalových buniek komôr srdca. V bun-
kách predsiení a bunkách vodivého systému srdca je táto hodnota nižšia. Myofilamenty sa skladajú  
z myozínových (hrubých) a aktínových (tenkých) vlákien (obr. 2). Sarkoméra je základnou kontraktilnou 
jednotkou, ktorá sa nachádza medzi dvoma Z-líniami. Z-línie sú miestami, kde sa pripájajú intermediárne 
filamenty cytoskeletu na aktínové filamenty. Aktínové vlákna majú dĺžku približne 1 µm, myozínové 
asi 1,6 µm. Myozínové vlákna sa vzájomne spájajú v M-líniách, kde sú hexagonálne spojené priečnymi 
časťami. V rámci sarkoméry okrem línií rozlišujeme aj pásiky: I-izotrópny pásik, priestor, kde sa na-
chádzajú len aktínové vlákna, A- anizotrópny pásik, priestor výskytu myozínových vlákien a H-pásik, 
ktorý je časťou A-pásika a je priestorom, v ktorom sa vyskytujú iba myozínové vlákna (obr. 2). 

 

Obr. 2: Schéma usporiadania sarkoméry 

Myozínové vlákno je tvorené reťazcami myozínu. Myozínový reťazec je hexamerický, zložený  
z dvoch ťažkých podjednotiek, ktorých fibrilárne časti sa obtáčajú jedna okolo druhej a zo štyroch 
ľahkých podjednotiek, po dvoch pre jednotlivé globulárne hlavičky. Fibrilárne časti myozínového 
reťazca tvoria hlavnú os hrubého vlákna. Globulárne hlavičky tvoria prepojovacie mostíky interagujúce  
s aktínovým vláknom a obsahujú miesta hydrolýzy ATP. Každá globulárna hlavička je spojená s dvoma 
myozínovými ľahkými reťazcami (obr. 3a). 

 

Obr. 3  Ultraštruktúra kontraktilných proteínov 

Základ tenkého vlákna tvorí globulárny proteín aktín usporiadaný do dvoch radov tvoriacich 
závitnicu. Na túto závitnicu sa pripája troponín-tropomyozínový komplex. Tropomyozín je flexibilná 
molekula, ktorá leží v záreze aktínovej závitnice a má rozsah približne 7 aktínových monomérov. 
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Tropomyozín je zložený z dvoch fibrilárnych molekúl, ktoré sa obtáčajú okolo seba. Na mieste každého 
siedmeho aktínu sa na tropomyozín pripája troponínový komplex (obr. 3b). Troponínový komplex sa 
skladá z troch podjednotiek: troponín T (TnT, časť, ktorou sa troponínový komplex pripája na tropo-
myozín), troponín C (TnC, časť naväzujúca ióny vápnika) a troponín I (Tn I, inhibičná časť). TnT má 
vláknitú štruktúru s rozsahom 2–3 aktínové monoméry a je naviazaný na tropomyozín. Toto usporia-
danie je dôležité pre kontrolu pozície tropomyozínu vzhľadom k molekulám aktínu. TnI špecificky 
interaguje s TnT a špecificky sa môže viazať aj na aktín (obr. 3c). Väzbou TnI na aktín sa takisto 
znemožní interakcia myozínu a aktínu. TnI interaguje aj s TnC, pričom táto interakcia je závislá od 
toho, či je na vysokoafinitných aj nízkoafinitných väzobných miestach TnC naviazaný vápnik. 

Excitačno-kontrakčné spojenie 

Prvým podnetom pre spustenie excitačno – kontrakčného cyklu v kardiomyocyte je depolarizačná 
vlna z okolia kardiomyocytu. Tá vyvolá na cytoplazmatickej membráne kardiomyocytu (sarkoleme) 
akčný potenciál, ktorého súčasťou je otvorenie L-typu vápnikových kanálov. No množstvo vápnika, 
ktoré vstúpi do cytoplazmy cez L-typ vápnikového kanála by samo osebe v kardiomyocyte nebolo 
schopné naplno aktivovať proces kontrakcie. Preto, v závislosti od druhu organizmu a obsahu vápnika 
v sarkoplazmatickom retikule (SR) je tento vápnikový signál približne 2 až 20-krát zosilnený procesom 
nazývaným vápnikom indukované uvoľnenie vápnika – vápnik, ktorý vstúpil do cytoplazmy cez L-typ 
vápnikového kanála (asi 20 % systolického množstva vápnika) spôsobí otvorenie vápnikových kanálov 
na sarkoplazmatickom retikule (ryanodínové receptory, RyR). Nakoľko koncentrácia vápnika v SR je 
vzhľadom k cytoplazme vysoká, sarkoplazmatický vápnik je vyplavený do cytoplazmy, čím sa začína 
samotný proces kontrakcie – obr. 4 (zvyšných 80 % systolického množstva vápnika). 

 

Obr. 4  Schéma excitačno – kontrakčného cyklu v svalovej bunke srdcového svalu. 
SL – sarkolema, SR – sarkoplazmatické retikulum, L – L-typ vápnikového kanála, X – sodíkovo-vápnikový 
výmenník, SERCA – sarko-endoplazmatickoretikulárna vápniková ATP-áza, Ry – ryanodínový receptor. 

Za pokojových podmienok, kedy cytoplazmatická koncentrácia vápnika je nízka, vysokoafinitné 
väzbové miesto pre vápnik na TnC nie je obsadené. Preto interakcia medzi TnC a TnI je slabá a TnI 
silnejšie interaguje s aktínom. Interakciou TnI a aktínu je celý troponín-tropomyozínový komplex vy-
sunutý viac na perifériu mimo axiálneho zárezu aktínového vlákna. Keď koncentrácia vápnika stúpne, 
vápnik sa naviaže na vysokoafinitné väzbové miesto TnC. Za týchto podmienok TnI uprednostňuje 
väzbu s TnC, čo spôsobí posun TnT a tým pádom aj posun tropomyozínu smerom ku stredu 
aktínového vlákna. To odblokuje väzobné miesta aktínu a vytvorí podmienky pre naviazanie myozínu. 

Naviazanie myozínu na aktín výrazne zvyšuje schopnosť myozínovej ATPázy hydrolyzovať ATP  
a umožňuje transformáciu chemickej energie ATP na mechanickú energiu. Fyzikálny model tejto 
transformácie je známy ako model kĺzajúcich nití a vychádza z výsledkov RTG-kryštalografických 
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štúdií. Schéma tohto modelu je na obr. 5. Za kľudových podmienok sú myozínové hlavičky nenaviazané 
na aktínové vlákna a sú orientované kolmo na os vlákien. Po odkrytí väzobných miest na aktíne sa myo-
zínová hlavička naviaže na aktínové vlákno (obr. 5a). Produkcia sily a teda relatívny pohyb vlákna sa 
začína naviazaním molekuly ATP na hlavičku myozínu (obr. 5b). Hydrolýza ATP myozínovou ATPázou 
spôsobí rotáciu myozínovej hlavičky. Energia rotácie sa následne premení na elastickú energiu myozí-
novej hlavičky, prebehne posun myozínovej hlavičky voči aktínovému vláknu (obr. 5c) a myozínová 
hlavička sa naviaže na ďalšiu molekulu aktínu (obr. 5d). Po uvoľnení ADP sa myozínová hlavička 
vracia do pôvodnej polohy, čo je sprevádzané vájomným posunom aktínového a myozínového vlákna 
(obr. 5e). Celý cyklus sa počas excitačno – kontrakčného cyklu mnohokrát opakuje.  

 

Obr. 5  Model kontrakcie svalu – vzájomný posun aktínu a myozínu pri kontrakcii 
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Po kontrakcii v rámci excitačno – kontrakčného cyklu nastáva relaxácia, ktorej podstatou je obnovenie 
iónových pomerov v bunke. Koncentrácia vápnika, ako aktivátora kontrakcie sa musí v cytoplazme 
znížiť na pôvodnú (diastolickú) úroveň. Vápnik sa pri relaxácii odčerpáva do extracelulárneho priestoru 
a vnútrobunkových organel. 

V kardiomyocyte existujú dva hlavné mechanizmy, ako sa vápnik dostáva do extracelulárneho 
priestoru aj napriek veľkému koncentračnému gradientu: sodíkovo-vápnikový výmenník (NCX) a sarko-
lemálna vápniková ATP-áza. Množstvo vápnika, ktoré odčerpáva ATP-áza, je asi 10-krát menšie ako 
NCX. Hoci vápniková ATP-áza má väčšiu afinitu pre vápnik, NCX má vyššiu transportnú kapacitu  
a preto slúži ako hlavný mechanizmus odčerpávania vápnika z bunky počas excitačno-kontrakčného 
cyklu. 

Najvýznamnejšou organelou pre odčerpávanie vápnika je sarkoplazmatické retikulum, do ktorého sa 
vápnik dostáva pomocou sarkoplazmatickej vápnikovej ATP-ázy (sarcoplasmic-endoplasmic reticulum 
calcium ATPase, SERCA). Druhou organelou vychytávajúcou vápnik je mitochondria prostredníctvom 
vápnikového prenášača. Tento prenášač má v rámci procesu excitácie a kontrakcie zanedbateľný vplyv, 
uplatňuje sa však pri dlhodobej regulácii hladiny vápnika v bunke. 

2  Praktická časť 

Pomôcky: 

Polarizačný mikroskop Jenalumar, čiernobiela CCD kamera Varez s nástavcom na okulár, analógový 
zosilňovač signálu zo CCD kamery, počítač s TV kartou, softvérom IMPOR a ScreenMachineTV II 
(ďalej len SMTV II), zmrazené tkanivo ľavej komory bravčového srdca, žiletka, podložné a krycie 
sklíčka, fyziologický roztok, filtračný papier. 

3  Úloha 

Zmerať pomocou polarizačného mikroskopu a využitím morfometrickej analýzy dĺžku sarkoméry  
a šírku kardiomyocytov z rezov tkaniva ľavej komory mrazeného bravčového srdca. 

4  Postup 

Príprava vzorky 

Na prípravu vzoriek použijeme svalové vlákna z bravčového srdca. Bunky sa použijú neofarbené, 
kontrast priečneho pruhovania sa dosiahne pomocou použitia polarizovaného svetla. Vlákna oddelíme 
skalpelom a pripravíme jeden priečny a jeden pozdĺžny rez na podložné sklíčko. Rezy sa snažíme pri-
praviť čo najtenšie, aby kontrast priečneho pruhovania bol čo možno najvyšší. Kvapneme fyziologický 
roztok a fixujeme krycím sklíčkom. Rezov je užitočné pripraviť niekoľko, aby bolo možné nájsť vo 
vzorke dobre rozlíšené vlákna. 

Kontrola optického nastavenia mikroskopu 

Na pozorovanie použijeme optický mikroskop v konfigurácii pre prechádzajúce svetlo a polarizované 
svetlo. V konfigurácii pre prechádzajúce svetlo skontrolujeme Köhlerovo osvetlenie, nastavíme polari-
zátory do rovnobežnej polohy (maximálne osvetlenie vzorky). Použijeme objektív so zväčšením 40 ×. 
Pre merania v polarizovanom svetle použijeme skrížené polarizátory. 

Nastavenie CCD kamery a digitalizačnej karty 
Meranie na pripravených preparátoch uskutočníme pomocou čiernobielej CCD kamery s možnosťou 

analógového nastavenia zosilnenia. Na digitalizáciu obrazu použijeme softvér SMTV II. 
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Postup nastavenia CCD kamery 
– Vzorku umiestnime do držiaka na stolčeku mikroskopu a zaostríme na vhodné zvolené miesta prepa-

rátu. 
– CCD kameru s nástavcom pre okulár zasunieme na miesto jedného z okulárov. Zosilnenie kamery 

nastavíme na minimum a zapneme napájanie kamery.  
– Inicializujeme program SMTV II 
– Zapneme živý mód, upravíme analógové zosilnenie kamery tak, aby sme optimalizovali dynamický 

rozsah obrázku (vyvarovať sa pre- alebo podexponovaných plôch) 
– Zaostríme preparát v závislosti na signále na obrazovke 
– Zosnímame a uložíme obrázok 

Kalibrácia objektívu 
Pre kalibráciu objektívu použijeme Bürkerovu komôrku, vzdialenosti vrypov mriežky sú 50 a 200 µm. 

Opakujeme postup ako pri snímaní obrázku tkaniva a uložíme referenčný obrázok mriežky. V programe 
IMPOR v móde „Kalibrácia“ okalibrujeme daný objektív. 

Meranie dĺžky sarkoméry a šírky myocytov 

Opakujeme postup ako pri kalibrácii, ale v programe IMPOR použijeme mód „Meranie“. Meranie 
šírky myocytov uskutočníme 10 ×. Výsledné hodnoty štatisticky spracujeme (priemer, štandardná 
odchýlka). Analogicky určíme dĺžku sarkoméry myocytov. Nakoľko dĺžka sarkoméry je relatívne malá, 
pre každé z desiatich meraní je vhodné odmerať naraz 10 za sebou nachádzajúcich sa sarkomér. 

Protokol 
Do reprezentatívneho obrazu vnesieme ako fóliu (program IMPOR, podmenu „Popisy“) indikáciu 

šírky myocytu a dĺžky 10-tich sarkomér (obr. 6). Namerané hodnoty spracujeme vo forme tabuľky. 
Získané hodnoty porovnáme s údajmi udávanými v literatúre. 

 

Obr. 6  Snímka pozdĺžneho rezu myokardu bravčového srdca s vyznačením šírky myocytu a dĺžky 
desiatich sarkomér. Kalibračná úsečka: 20 µm. 
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ELEKTRÓNOVÁ MIKROSKOPIA 

1  Teoretická časť 

Vzniku elektrónovej mikroskopie predchádzal poznatok o vlnovom charaktere urýchlených elektrónov, 
ktorý dokázal Louise de Broglie v roku 1924. V roku 1926 zistil Busch, že magnetické pole vychyľuje 
prúd elektrónov a Ernst Ruska v rokoch 1928–1933 navrhol elektromagnetickú šošovku. Neskôr ju spolu 
s ďalším členom skupiny fyzikov vedených Maxom Knollom, Bodom von Borriesom aj skonštruoval. 
Prvý elektrónový mikroskop sa začal sériovo vyrábať v roku 1939 (firma Siemens und Halske). Súčasne 
prebiehal vývoj elektrónového mikroskopu aj v USA. Sériovú výrobu zahájila v roku 1940 firma Radio 
Corporation of America. V ČSSR bol vyrobený prvý elektrónový mikroskop národným podnikom 
Tesla Brno v roku 1956. So vznikom elektrónového mikroskopu súvisí vznik aj rozvoj preparačných 
techník pre prípravu vhodných preparátov, ktoré musia spĺňať určité špecifické podmienky. 

Prvé fotografie získané elektrónovým mikroskopom sa objavili v technických a prírodovedných 
publikáciách v roku 1939. Od tej doby ovplyvňuje elektrónová mikroskopia vývoj vedeckých poznat-
kov stále vo väčšej miere. Elektrónová mikroskopia rozšírila a doplnila poznatky získané svetelným 
mikroskopom. Umožňuje priame pozorovanie niektorých makromolekúl, vírusov a baktérií, jej zásluhou 
sme spoznali vnútornú štruktúru buniek a jej organel. Dôkazom je celý rad štruktúr, ktoré boli pomocou 
nej odhalené. Rozlišovacia schopnosť sa natoľko priblížila k makromolekulárnej stavbe živej hmoty, že 
je možné na zodpovedajúcej úrovni riešiť problémy spojené s dialektickým vzťahom štruktúry a funkcie. 
Tým sa elektrónová mikroskopia dostáva do tesnej väzby s biochémiou, biofyzikou a fyziológiou. 

Princíp elektrónového mikroskopu 

Rozlišovacia schopnosť svetelného mikroskopu (0,2 µm) je obmedzená vlnovou dĺžkou svetla. 
Jediným spôsobom zväčšiť rozlišovaciu schopnosť je použitie zdroja s kratšou vlnovou dĺžkou. Elek-
trónová mikroskopia využíva urýchlené elektróny. Urýchlené elektróny sú hmotnými časticami, ale 
podľa de Broglieho vzťahu majú aj vlnové vlastnosti. Z tohto vzťahu dostávame pre vlnové dĺžky 
elektrónov urýchlených elektrickým poľom pod napätím U 

emU

h

2
=λ  

Z tohto vzťahu vyplýva rozlišovacia schopnosť 0,25 nm. Teoretickú rozlišovaciu schopnosť úmernú 
vlnovej dĺžke prakticky nemôžeme dosiahnuť. Konečná hodnota rozlišovacej schopnosti elektrónového 
mikroskopu (EM) je obmedzená chybami elektrónoptického systému, stabilitou urýchľovacieho napätia 
a stabilitou prúdu jednotlivých šošoviek. Stredné mikroskopy používané pre rutinnú prácu majú rozlišo-
vaciu schopnosť 0,5 – 0,7 nm. Pri špičkových EM sa uvádza rozlišovacia schopnosť medzi hodnotami 
0,25–0,3 nm. 

Podľa pracovného režimu delíme EM na rastrovacie (skenovacie) a presvecovacie (transmisné). 
Transmisný EM (TEM) využíva na tvorbu obrazu rozptyl elektrónov prechádzajúcich cez preparát, kým 
rastrovací EM vytvára obraz zo sekundárnych elektrónov, ktoré sa uvoľňujú z povrchu preparátu pri 
dopade urýchlených elektrónov. Sekundárne elektróny opúšťajú preparát s malou energiou. Môžu sa 
tu však využiť aj primárne odrazené elektróny s veľkou energiou. Nakoľko náplňou tohto praktika je 
TEM, rastrovaciou elektrónovou mikroskopiou sa ďalej podrobnejšie zaoberať nebudeme. 

Prechod elektrónových lúčov optickým systémom TEM 

Rámcová schéma zloženia elektrónového a svetelného mikroskopu je v podstate identická. Základné 
časti optického mikroskopu sú zdroj svetla, kondenzor, objektív a okulár. Pri TEM je situácia obdobná: 
optická sústava sa delí na osvetľovaciu a zobrazovaciu sústavu. 
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Osvetľovacia sústava TEM vytvára elektrónový zväzok, ktorý prežaruje študovaný objekt (obr. 1). 
Po prechode cez objekt je elektrónový zväzok nositeľom informácie o tomto objekte. Na obraz objektu 
aj na samotný objekt majú vplyv nasledujúce vlastnosti: 

1. Prúdová hustota elektrónových lúčov v predmetovej rovine objektívu, ktorá zabezpečuje dostatočný 
jas konečného obrazu 

2. Uhlová apertúra osvetľovacieho zväzku má vplyv na obraz v dôsledku optických vlastností 
zobrazovacieho systému 

3. Veľkosť osvetľovacej plochy, ktorá pri danej prúdovej hustote a energii dopadajúceho zväzku 
určuje teplotu a tým aj mieru jeho zaťaženia 

4. Energia elektrónov, na ktorej závisí vplyv elektrónov na pozorovaný objekt a kontrast obrazu. 

 

Obr. 1  K – ohnisko elektrónovej trysky, K I – kondenzor s krátkou ohniskovou vzdialenosťou, K II – kon-
denzor s veľkou ohniskovou vzdialenosťou, P – preparát, O – objektív, PP – pomocný projektor, HP – hlavný 

projektor, KO – konečný obraz. 

Osvetľovacia sústava sa skladá z elektrónovej trysky (analógia zdroja svetla pri svetelnej mikroskopii)  
a kondenzora. Elektrónová tryska pozostáva z katódy, Wehneltovho valca a anódy. Ako katóda sa používa 
volfrámové vlákno v tvare písmena V. Je spojené so záporným pólom urýchľovacieho napätia. Vlákno 
sa žeraví a termoemisiou sa z neho uvoľňujú elektróny. Záporné predpätie a tvar Wehneltovho valca 
ovplyvňujú elektrické pole. Elektrónové lúče sa pred anódou zužujú a vytvárajú ohnisko. Po prechode 
cez anódu sa zväzok rozširuje a dostáva sa pod vplyv magnetického poľa kondenzora. Ten sústreďuje 
elektróny na preparát. Na ochranu preparátu pred nadmerným zahriatím sa používa zostava dvoch kon-
denzorov. Kondenzor s krátkou ohniskovou vzdialenosťou je potrebný pre získanie malého priemeru 
osvetleného miesta preparátu a kondenzor s veľkou ohniskovou vzdialenosťou sa používa, aby magne-
tické pole prvého kondenzora neovplyvňovalo magnetické pole objektívu. 

Zobrazovacia sústava EM vytvára zväčšený obraz pozorovaného objektu. Skladá sa z objektívu 
preparátu a projektora (analóg okulára pri svetelnom mikroskope). Objektív vytvára základný elektró-
nový obraz. Úlohou projektora je zväčšiť elektrónový obraz vytvorený objektívom. Podľa počtu projek-
torov majú EM dvojstupňovú, trojstupňovú alebo štvorstupňovú optickú sústavu. Najčastejšie sa používa 
trojstupňová sústava (obr. 2). 
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Obr. 2  Vľavo: dvojstupňová optická sústava : RP – rovina preparátu, O – objektív, P – projektor,  
KO – konečný obraz. Vpravo: trojstupňová optická sústava: P – preparát, O – objektív, PP – pomocný 

projektor, HP –hlavný projektor, KO – konečný obraz. 

Konečný obraz vytvorený projektorom sa premieta na platničku pokrytú luminoforom. Luminofor 
premieňa elektrónový obraz na viditeľný. Priame pozorovanie je dôležité na zaostrenie obrazu a vyhľa-
dávanie vhodného objektu. Na trvalý záznam sa používa fotografia. Fotografický materiál sa umiestňuje 
priamo do vákua a elektróny, ktoré vytvárajú obraz ho aj priamo exponujú. Fotografické emulzie pre 
eletrónovú mikroskopu sú vyrábané tak, že na expozíciu viditeľným svetlom sú málo citlivé, reakcia 
urýchlených elektrónov je oveľa intenzívnejšia. 

Pochopiteľne, v dnešnej dobe sa už pre snímanie obrazu v elektrónových mikroskopoch omnoho viac 
využívajú CCD kamery. Musia byť však konštruované špeciálne, aby citlivý čip odolal pôsobeniu vyso-
kého vákua. Aj konštrukcia čipu je rozdielna, lebo čip zachytáva priamo elektróny a nie viditeľné svetlo. 

Vákuový systém 

Vákuový systém EM je dvojstupňový. Rotačná výveva znižuje tlak na 0,1 Pa. Pripravuje tak pod-
mienky pre prácu difúznej vývevy, ktorá odparovaním a spätnou kondenzáciou špeciálneho oleja znižuje 
tlak rotačnej vývevy na 10−2–10−3 Pa. 

Elektromagnetické šošovky 

V elektrónovom mikroskope sa namiesto sklených šošoviek, ktoré sa používajú v svetelnom mikro-
skope, používajú elektromagnetické šošovky (obr. 3). 

 

Obr. 3  1 – dráha indukčného toku, 2 – pólové nástavce, 3 – cievka,  
4 – os šošovky, 5 – nemagnetický priestor. 
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Cievka sa nachádza v plášti z mäkkého železa. Cez pólové nástavce, ktoré sú vo vnútri cievky preteká 
indukčný tok. Elektrónoptická funkcia prebieha v malom priestore medzi pólovými nástavcami. 

Magnetické pole sa môže uplatniť ako šošovka, lebo má schopnosť vychyľovať elektrónové lúče. Má 
fokusačné vlastnosti a pôsobí ako spojná šošovka. Magnetické pole sa vytvára prietokom jednosmer-
ného elektrického prúdu. Siločiary rotačne symetrického magnetického poľa tvoria uzavreté krivky. 
Elektromagnetické účinky majú len tie, ktoré prebiehajú vnútri cievky. Elektróny sa vo vnútri cievky 
pohybujú po špirále. Špirály sa pretínajú v rovnakom mieste pre všetky elektróny, ktoré vyleteli z jed-
ného bodu. To znamená, že elektróny po prechode magnetickým poľom cievky, ktoré vyleteli z ktorého-
koľvek bodu predmetu sa opäť sústreďujú v jednom bode. Týmto spôsobom sa získava elektrónový 
obraz bodu predmetu. Zväčšený obraz dostaneme len vtedy, ak použijeme krátku cievku s mnohými 
závitmi. Pri dlhej cievke získame len obraz rovnako veľký ako predmet. Obraz sa totiž zväčšuje tak, že 
elektróny, ktoré prešli magnetickým poľom nestihnú opísať celú špirálu a vystupujú zo šošovky odchýlené 
od pôvodného smeru. 

Chyby elektromagnetických šošoviek: 
1. Sférická chyba. Ide o neschopnosť šošovky sústrediť elektrónové lúče vychádzajúce z jedného 

bodu opäť do jedného bodu. Okrajové časti šošovky majú inú ohniskovú vzdialenosť ako centrálna 
časť šošovky. Okrajové časti šošovky zaostrujú lúče do bodu ležiaceho bližšie k šošovke a centrálna 
časť do bodu ležiaceho ďalej od šošovky. Vplyv tejto chyby sa obmedzuje použitím clony s malým 
priemerom, čím sa zmenšuje uhlová apertúra šošovky. 

2. Chromatická chyba je zapríčinená rôznou energiou jednotlivých elektrónov. Rýchlejšie elektróny 
sa budú fokusovať ďalej od šošovky. Účinok sa znižuje stabilizáciou urýchľovacieho napätia. 

3. Osový astigmatizmus vyplýva z asymetrie elektromagnetických šošoviek. Asymetria šošoviek je 
spôsobená nedokonalosťou pólových nástavcov (nehomogenitou materiálu, nedokonalým vybrúsením). 
Odchýlky magnetického poľa sa vyrovnávajú pomocou stigmátora, ktorý je zabudovaný v dolnej časti 
objektívu. 

Tvorba obrazu v EM 

Tvorba obrazy v EM je spôsobená javmi, vyskytujúcimi sa pri prechode elektrónov preparátom. 
Pružný rozptyl. Urýchlený elektrón prechádza elektrostatickým poľom atómu a je vychyľovaný  

o určitý uhol. Tento uhol je tým väčší, čím bližšie elektrón míňa jadro a čím je väčší jeho náboj. Pre 
elektrón, ktorý sa pohybuje v blízkosti jadra, je prenos energie nepatrný vzhľadom k veľkej hmotnosti 
jadra. Taký elektrón sa pohybuje prakticky bez straty energie a vzhľadom k veľkej príťažlivej sile, 
ktorou jadro na elektrón pôsobí, je vychýlený o veľký uhol. Počet elektrónov vychýlených mimo urči-
tého priestorového uhla závisí na súčine hustoty a hrúbky preparátu. Tieto elektróny sa nezúčastňujú 
tvorby obrazu a sú zachytené objektívovou clonou. 

Nepružný rozptyl vzniká zrážkou urýchlených elektrónov s elektrónmi preparátu. Urýchlené elek-
tróny strácajú časť svojej energie. Zmena energie a rýchlosti sa prejaví aj v zmene vlnovej dĺžky. Táto 
zmena vplýva na ostrosť obrazu. Nepriaznivý vplyv nepružného rozptylu rastie s hrúbkou preparátu, 
klesajúcim urýchľovacím napätím a klesajúcim atómovým číslom. 

Elektrónová difrakcia. Elektrónové mikroskopy majú okrem zväčšovacích stupňov aj polohu 
prepínača na difrakciu. Elektrónová difrakcia prináša informáciu o stavbe kryštalickej mriežky. Má 
význam pre štúdium kryštálov, aj biologického pôvodu (vírusy). 

Príprava preparátov pre TEM 

Dôležitou podmienkou, od ktorej závisí využitie rozlišovacej schopnosti TEM je technika prípravy 
preparátov. Preparáty pre TEM musia spĺňať nasledovné podmienky: 

1. pri urýchľovacom napätí 50–100 kV nemá ich celková hrúbka presahovať 100 nm, 
2. preparáty musia byť dokonale stabilné, aby vydržali dlhodobý pobyt vo vákuu a pôsobenie elek-

trónových lúčov, 
3. kontrast preparátov musí byť upravený a zvýšený tak, aby mikroskop zobrazil jeho submikrosko-

pickú štruktúru. 
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Tieto podmienky nespĺňa takmer žiadny biologický objekt. Transmisná elektrónová mikroskopia 
preto pracuje s týmito druhmi preparátov: 

1. disperzné systémy – totálne preparáty 
2. repliky – odtlačky 
3. ultratenké rezy 
Nakoľko v tomto praktiku budeme používať preparát svalového tkaniva m. soleus myši, stručne 

uvádzame postup prípravy ultratenkých rezov tkaniva. Postup ich prípravy je nasledujúci: 
1. fixácia – chemická, fyzikálna alebo kombinácia obidvoch typov, 
2. odvodňovanie (dehydratácia), 
3. zalievanie do zalievacích médií, 
4. kontrast preparátov – pozitívne kontrastovanie, negatívne kontrastovanie a metóda tienenia, 
2. rezanie preparátu ultramikrotómom, 
3. umiestnenie rezov na sieťky. 

2  Praktická časť 

Pomôcky: 
Transmisný elektrónový mikroskop TESLA BS250 s príslušenstvom, preparát tkaniva m. soleus myši 

kontrastovaný uranylacetátom, sieťky na uchytenie preparátov rôznych typov, pinzeta 

3  Úlohy 

1. elektrónmikroskopická vizualizácia preparátu svalového tkaniva myši pri rôznych zväčšeniach, 
2. výmena preparátu bez narušenia vákua, 
3. demonštrácia výmeny žeraviaceho vlákna katódy. 

4  Postup 

1. oboznámime sa s jednotlivými časťami a ovládaním elektrónového mikroskopu, 
2. po spustení mikroskopu nastavíme najmenšie zväčšenie, prezrieme celú sieťku a lokalizujeme pre-

parát, 
3. pozorujeme preparát tkaniva svaloviny srdca myši. Začneme pri malom zväčšení, všímame si mikro-

skopickú štruktúru tkaniva, 
4. postupne prepíname na väčšie zväčšenia, sledujeme najprv štruktúru myocytov, následne štruktúru 

bunkových organel – mitochondrií, aktínu a myozínu, 
5. elektrónový mikroskop je konštruovaný tak, aby bolo možné vymeniť preparát aj bez narušenia 

vákua. Prevedieme výmenu preparátu, 
6. na náhradnom držiaku volfrámovej katódy si demonštrujeme výmenu žeraviaceho volfrámového 

vlákna 

5  Odporúčaná literatúra 

 1. SMÉKAL, P.: Experimentální metody biofyziky. Ostrava : Ostravská universita, 1995. 
 2. MRÁZ, P., POLÓNYI, J.: Metódy elektrónovej mikroskopie živočíšnych tkanív. Bratislava : VEDA, 1988. 
 3. HUNTER, E.: Practical Electron Microscopy. Cambridge University Press, 1993. 
 4. BUTLER, E. P., HALE, K. F.: Dynamic Experiments in the Electron Microscope. North Holland Publishing 

Company, 1981. 
 5. BOZZOLA, J. J., RUSSELL, L. D.: Electron Microscopy: Principles and Techniques for Biologists. Academic 

Press, 1998. 
 6.  WATT, I. M.: The principles and practice of electron microscopy. Cambridge University Press, 2003. 
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METÓDA PAPIEROVEJ CHROMATOGRAFIE 

1  Teoretická časť 

Chromatografia je technika, ktorá je široko využívaná klinickými laboratóriami pre separáciu a ana-
lýzu zložiek zmesi. Má využitie nielen v skríningu a potvrdení prítomnosti farmakologicky (biologicky) 
účinných látok, ale aj v profilovaní metabolizmu, príprave a čistení látok a pod. (pozri časť Využitie 
chromatografie). 

Chromatografiu môžeme definovať ako separačnú metódu, ktorá je založená na odlišnej interakcii 
zložiek zmesi v systéme dvoch fáz – fixovanej nerozpustnej (stacionárnej) fázy a pohyblivej (mobilnej) 
fázy (eluente) počas ich migrácie cez nosič (supporting medium). Rozdelenie je teda výsledkom rozdiel-
nej afinity separovaných látok k stacionárnej a mobilnej fáze v mnohonásobne opakovanom ustaľovaní 
rovnováhy medzi nimi.  

Vzorka je aplikovaná na kolónu, ktorá obsahuje tuhý nosič pokrytý/kombinovaný s danou chemickou 
vrstvou (stacionárna fáza).  

Ako stacionárne fázy sa používajú: povrchovo aktívne látky – adsorbenty; chromatografický 
papier; ionexy alebo kvapaliny nanesené na vhodný pórovitý nosič. Ako adsorbenty sa používajú látky 
s čo najväčším povrchom. Podľa chemických vlastností sa delia na hydrofilné a hydrofóbne. Do prvej 
skupiny patria oxid hlinitý, silikagél, oxid horečnatý, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, uhličitan vá-
penatý, celulóza a iné. Na týchto adsorbentoch sú najsilnejšie viazané polárne látky takmer nezávisle od 
ich mólovej hmotnosti. Pevnosť adsorpcie na polárnych adsorbentoch klesá v poradí: a) karboxylové 
kyseliny, b) alkoholy, amíny, tioly, c) aldehydy, ketóny, estery, d) organické halogénderiváty, e) nena-
sýtené uhľovodíky, f) nasýtené uhľovodíky. Druhou skupinou adsorbentov sú nepolárne látky, napríklad 
aktívne uhlie a organické živice. Tieto adsorbenty pevnejšie viažu na svojom povrchu nepolárne látky, 
pričom adsorpcia závisí od ich mólovej hmotnosti.  

V systéme je prítomný aj roztok (mobilná fáza), ktorý je aplikovaný kontinuálne. Najčastejšie 
obsahuje vzorku už pred aplikáciou. Na vymývanie (elúciu) látok z povrchu adsorbenta sa používajú 
čerstvo predestilované rozpúšťadlá alebo ich zmesi. Rozpúšťadlá používané v chromatografii sú zoradené 
podľa stúpajúcej polarity do eluotropického radu: petroléter, izohexán, cyklohexán, tetrachlórmetán, 
benzén, chloroform, dietyléter, octan etylový, acetón, butanol, etanol, metanol, voda, kyselina octová, 
pyridín. Pri výbere elučného činidla sa postupuje tak, že sa najprv vyskúša stredne polárne rozpúšťadlo  
a podľa výsledkov testu sa postupuje k rozpúšťadlám polárnejším alebo menej polárnym. 

Klasifikácia chromatografie podľa fázy: 

– kvapalinová chromatografia, liquid chromatography (LC), 
– kvapalina-kvapalina, liquid-liquid chromatography (LLC), 
– kvapalina-tuhá látka, liquid-solid chromatography (LSC), 
– plynová chromatografia, gas chromatography (GC), 
– plyn-kvapalina, gas-liquid chromatography (GLC), 
– plyn-tuhá látka, gas-solid chromatography (GSC). 

Podľa princípu separácie poznáme chromatografiu: 

– adsorpčnú, adsorption chromatography (-), s hydrofilným alebo hydrofóbnym adsorbentom, 
– rozdeľovaciu, partition chromatography (-), v systéme tuhá látka, napr. silufolová platňa, papier – 

kvapalina alebo kvapalina fixovaná na nosič – kvapalina, 
– v obrátenej fáze, reversed-phase chromatography (RPC), 
– iónovovýmennú chromatografiu na ionexoch, ion-exchange chromatography (IEC), na katexoch  

s kyslými funkčnými skupinami alebo anexoch so zásaditými funkčnými skupinami, 
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– gélovú, gel permeation chromatography (GPC), na molekulových sitách, size exclusion chromato-
graphy, 

– afinitnú, affinity chromatography (AC), na polysacharide s veľkým počtom (−OH) skupín, napr. 
Sepharose 4B alebo 2B, 

– vysokoúčinnú kvapalinovú, high performance liquid chromatography (HPLC). 
Pri separácii je rozhodujúci charakter síl, ktoré určujú distribúciu zložiek medzi dve navzájom nemie-

šateľné fázy. Pôsobia tu sily fyzikálne (elektrostatické interakcie medzi iónmi; mezi dipólmi; medzi 
iónmi a dipólmi; π – interakcie; van der Waalsove sily atď.) a chemické, keď sa tieto sily svojím charak-
terom blížia k chemickej väzbe. Na molekulových sitách dochádza k deleniu látok podľa tvaru a veľkosti 
molekúl. Afinitná chromatografia sa zakladá na špecifickej nekovalentnej interakcii biopolyméru s vhod-
nou látkou, tzv. ligandom viazaným na makromolekulovom nosiči (enzým-substrát, protilátka-antigén), 
čo umožňuje látku izolovať zo zmesi prakticky v čistom stave, bez zníženia jej biologickej aktivity. 

Podľa experimentálneho usporiadania rozlišujeme chromatografiu: 

– stĺpcovú, colon chromatography (CC), na kolóne, 
– v plošnom usporiadaní, flat bed chromatography (FBC), 
 i) na tenkej vrstve, thin layer chromatography (TLC), 
 ii) papierovú, paper chromatography (PC). 
Ďalej rozlišujeme chromatografiu jednorozmernú, dvojrozmernú a viacrozmernú. 

Využitie chromatografie 

Chromatografia sa používa na analýzu, preparáciu a kvantitatívne meranie veľkého počtu molekúl 
alebo prvkov v roztoku. Využíva sa najmä tam, kde nemožno použiť iné separačné a čistiace metódy 
(kryštalizácia, destilácia, extrakcia) vzhľadom na malé množstvo delenej zmesi, vysokú teplotu varu 
zložiek, ich termolabilitu a podobne. 

V priemysle sa používa k testovaniu čistoty výrobkov alebo k identifikácii neznámych látok porovna-
ním so známymi chemickými látkami. Chromatografiu na kolóne možno v priemysle použiť na separáciu 
veľkého množstva materiálu. 

GLC a HPLC sú rýchle metódy používané v súdnom lekárstve (napr. stanovenie etanolu v krvi 
vodičov) a v antidopingových testoch v športe (prítomnosť steroidov v moči športovcov). Iónomeniče 
sa používajú na odstraňovanie anorganických solí z biologického materiálu (odsolenie) a v medicíne 
(napr. pri vyšetrení acidity žalúdočnej šťavy bez zavedenia sondy). Adsorpčná chromatografia slúži na 
oddelenie látok z prirodzených zmesí a na analýzu sacharidov, vitamínov, antibiotík atď. Rozdeľovacia 
chromatografia sa využíva vo farmácii a klinickej biochémii, pretože umožňuje rýchlu a jednoduchú 
analýzu zloženia zmesi látok. 

Chromatografický záznam 

Typický chromatografický záznam vidíme na obr. 1. Detektor je spojený s registračným zariadením. 
Každému maximu na chromatografickej krivke odpovedá určitá zložka zmesi a plocha pod krivkou 
každého maxima je úmerná množstvu látky. Množstvo každej detegovateľnej zložky, ktorá eluuje  
z kolóny, je vyjadrené ako funkcia času. Tento graf môže byť predstavený tiež ako funkcia objemu 
mobilnej fázy, ktorý je potrebný k elúcii zložky z kolóny. Čas tm (resp. objem Vm) sa nazýva prázdny 
(void) čas alebo objem kolóny. Je to čas, za ktorý prejde mobilná fáza celú dĺžku kolóny. Ak má naprí-
klad kolóna celkový objem 100 ml a stacionárna fáza zaberá 40 ml, pri rýchlosti 5 ml/min bude mobilnej 
fáze trvať 12 minút, kým opustí kolónu. Čas tm môže byť určený napríklad stanovením elučného času 
vzorky, ktorá nie je zadržiavaná stacionárnou fázou. Hodnoty tm ovplyvňuje aj dĺžka a priemer trubice 
kolóny, ktorá spája injektor a detektor. 
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Obr. 1  Záznam separácie ako funkcia signálu detektora v čase 

Každá analyzovaná látka strávi v mobilnej fáze čas ekvivalentný času tm. Separáciu umožňuje teda 
čas strávený v stacionárnej fáze 

tr: retenčný čas, resp. čas potrebný k elúcii látky z kolóny, 
tr': adjustovaný retenčný čas, ktorý strávi látka počas separácie v stacionárnej fáze, 
k': kapacitný faktor určený rovnicou 
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Využíva sa na porovnanie separácie analytu na tej istej kolóne pripojenej k dvom rôznym systémom 
(tm sa mení a k' by mal zostať rovnaký). Číselná hodnota faktora tiež určuje pre mobilnú fázu počet 
„objemov kolóny“ potrebných k elúcii analyzovanej vzorky. Ak k' = 1, potrebujeme 2 „objemy“, ak  
k' = 5, potrebujeme 6 „objemov“ a pod. 

Vr: retenčný objem je úmerný retenčnému času. Rýchlosť toku uv je udávaná v ml/min. 

vrr utV ×=  

Vm: objem mobilnej fázy (void volume) 

vmm utV ×=  

Relatívna retencia (α): pomer kapacitných faktorov (k') resp. adjustovaných retenčných časov (tr') 
pre dve analyzované látky. Konvenčne α > 1. 
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Rozlíšenie (Resolution): stupeň separácie dvoch analytov na chromatografickom systéme. Na obr. 1 
je zložka A úplne rozlíšená (baseline resolved) od zložky B, zatiaľčo zložky B a C sú rozlíšené len 
čiastočne. 
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kde wave je priemer šírok dvoch pikov v jednotkách času. 
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Princíp papierovej chromatografie 

Za svoj rozvoj a frekventované využitie vďačí papierová chromatografia 1. jednoduchej technike, 
aparatúre a materiálu, 2. možnosti deliť zmesi, ktorých delenie inými metódami je komplikované 
a/alebo zdĺhavé, 3. možnosti vykonávania mikroanalýz. 

Papierová chromatografia je metóda, ktorá separuje jednotlivé zložky, ale nezmení ich. Je vlastne 
špeciálnym typom rozdeľovacej chromatografie, pri ktorej je jedna kvapalina zakotvená na molekulách 
nosiča (celulóza, kremelina, silikagél), čím sa stáva stacionárnou fázou. Ako nosič sa používa najčas-
tejšie špeciálne upravený filtračný papier o veľkej čistote a rovnomernosti vlákna (napr. Whatman 1, 
ktorý umožňuje stredne rýchly tok), kde sa molekuly celulózy viažu s molekulami vody cez vodíkové 
mostíky. Chromatografické papiere majú rôznu veľkosť vláken, takže ich voľba ovplyvňuje rýchlosť 
pohybu látok na papieri. Papier môže adsorbovať od 115 % vody (pomalý tok) do 180 % vody (rýchly 
tok). Nepravidelnosti v štruktúre papiera, nečistoty vo vzorke, koncentračné efekty môžu ovplyvniť 
tvar škvrny.  

Stacionárnou fázou býva obyčajne polárne rozpúšťadlo (voda) a mobilnou nepolárne (organické) 
rozpúšťadlo, či už čisté alebo zmiešané, po nasýtení stacionárnou fázou (vodou). Ak stacionárnu fázu 
tvorí rozpúšťadlo organické a mobilnú polárne, ide o chromatografiu na obrátených fázach. Pre úspešnú 
separáciu je správny výber rozpúšťadla veľmi dôležitý. Keďže rozpustnosť látky v danom prostredí/ 
/rozpúšťadle diktuje najmä „zákon podobnosti“ (like dissolves like), vyberáme rozpúšťadlo s podobnými 
či predpokladanými chemickými vlastnosťami, najmä čo sa týka polarity. Chromatografovaná látka by 
mala byť viac rozpustná v stacionárnej fáze, ak „uteká“ s mobilnou fázou, znížime obsah vody v mobilnej 
fáze alebo použijeme rozpúšťadlo s nižšou polaritou. V prípade, že sa škvrna drží pri štarte, postupujeme 
opačne.  

Najčastejšie sa ako mobilná fáza používa kolidín (2,4,6-trimetylpyridín), lutidín (2,4-dimetylpyridín), 
fenol a butanol. Pre silne hydrofilné látky používame propanol, butanol ai. s rôznym obsahom vody 
(10–40 %). Pre stredne hydrofilné látky: butanol, metyloctan, benzén a pre nepolárne látky sa využíva 
reverzia fáz. Kyseliny a zásady sa v dôsledku disociácie delia nedokonale, škvrny migráciou tvoria 
„chvost“. Disociáciu inhibujeme pridaním kyseliny (zásady) do mobilnej fázy podľa toho, aké látky sa 
delia. Obvykle to vyžaduje niekoľko vstupných experimentov. 

Distribúcia medzi oboma fázami prebieha podľa Nernstovho rozdeľovacieho zákona a je vyjadrená 
koeficientom rozdelenia: 

α = cs /cm 

kde cs je koncentrácia látky v stacionárnej fáze a cm je koncentrácia v mobilnej fáze. 
Dôležitou podmienkou pre úspešné vykonanie rozdeľovacej (papierovej) kvapalinovej chromatografie 

je vzájomná nasýtenosť použitých kvapalných fáz, preto sa vyvíjanie uskutočňuje v chromatografic-
kom tanku po tzv. kondicionovaní papiera (30 min. až 2 hod), pri ktorom sa ustáli rovnováha medzi 
molekulami mobilnej fázy v atmosfére tanku a v stacionárnej fáze.  

Technika papierovej chromatografie 

– Kvapka zmesi (2–20 µl) sa umiestni do rohu štvorca chromatografického papiera. Odporúčaná 
koncentrácia roztoku je 0,1–5 % resp. 1–50µg skúmanej látky v jednej škvrne a priemer škvrny 
maximálne 3–4 mm. V prípade potreby koncentrovania zmesi nanášame ďalšiu vrstvu po predchá-
dzajúcom vysušení škvrny. Ak nanášame pozdĺž hrany viac škvŕn, dodržujeme vzdialenosť okolo  
3 cm. 

– Hrana papiera sa ponorí do rozpúšťadla tak, aby vzorka nebola ponorená (a).  
– Rozpúšťadlo migruje smerom nahor listu papiera čisto kapilárnymi silami na dráhe okolo 20 cm.  
– Súčasne unáša rôzne zložky z nanesenej zmesi rôznou rýchlosťou (b).  
– Migračný čas každej zložky odzrkadľuje  

1. veľkosť jej molekúl  
2. jej rozpustnosť v rozpúšťadle. 
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– Polohu jednotlivých zložiek vyjadríme ako retardačný faktor Rf, čo je pomer vzdialenosti prejdenej 
danou zložkou k vzdialenosti prejdenej mobilnou fázou (rozpúšťadlom) za daný čas. Pre definované 
podmienky je Rf pre danú zložku charakteristický a môže preto slúžiť na identifikáciu látky v zmesi. 

– Ak je to potrebné pre odlíšenie, po prvej separácii sa prevedie druhá otočením listu o 90° s použitím 
iného rozpúšťadla. Pri dvojrozmernom vyvíjaní umiestňujeme zmes vždy do rohu papiera. Po sepa-
rácii dostávame chromatogram so zložkami rozptýlenými po ploche (c).  

– Identifikácia zložiek sa obyčajne uskutočňuje porovnaním ich polohy s polohami známych zložiek 
separovaných za tých istých podmienok.  

– V prípade potreby sa fragment papiera so zložkou vystrihne a podrobí fyzikálnej, chemickej alebo 
biologickej analýze.  

 

Zdroj: http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/C/Chromatography_paper.html 

Detekcia farebných zlúčenín si obvykle nevyžaduje žiadne zvláštne postupy. Na vyvolanie chroma-
togramu obvykle používame 3 hlavné metódy: fyzikálnu, chemickú a biologickú. 

1. Fyzikálne metódy využívajú najčastejšie absorpciu svetla, fluorescenciu alebo autorádiografiu. 
Na detekciu bezfarebných zlúčenín sa používajú špeciálne analytické lampy s príslušnými filtrami 
(špeciálne tenké vrstvy s indikátorom pre UV detekciu pri 254, respektíve 366 nm, Mineral light lampa, 
Woodov filter a pod.). Koncentrácia vzorky sa stanovuje spektrofotometricky v eluáte.  

Fluorescenčná metóda využíva fluorescenčné vlastnosti vybraných látok, napr. Riboflavínu, chinínu, 
fluoresceínu, ktorými sa nasýti chromatografický papier, alebo sa využijú priamo fluorescenčné vlast-
nosti delených látok alebo ich derivátov.  

Autorádiografia je metóda, ktorá využíva značenie molekúl zmesi rádioaktívnym izotopom, čo 
umožnilo znížiť prah detekcie pod 1µg. Chromatogram sa po separácii látok umiestni blízko fotografic-
kého filmu pre X-žiarenie a po vyvolaní sa zisťuje lokalizácia tmavých škvŕn, alebo sa čítačom impulzov 
detekuje intenzita žiarenia vysielaného vzorkou priamo z chromatogramu alebo eluátu. 

2. Chemické postupy sa pri vyvolávaní chromatogramu využívajú na premenu bezfarebných zložiek 
zmesi na farebné látky. Chromatogram sa môže umiestniť v komore s parami vyvolávajúcej látky alebo 
sa ponorí do roztoku vývojky, alebo sa ňou môže postriekať priamo z aplikátora. Vývojky sa delia na 
špecifické pre jednotlivé zložky a skupinové, napr. ninhydrín pre skupinu aminokyselín, pary jódu 
(najmä detekciu nenasýtených zlúčenín, prítomnosť amyláz apod.) kyseliny dusičnej, zuhoľnatenie 
organickej zlúčeniny postriekaním platničky 10 % roztokom kyseliny sírovej alebo 5 % roztokom man-
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ganistanu draselného a následným zohriatím v sušiarni alebo na variči. Ak sú po vyvolaní vzniknuté 
látky nestále, používa sa ďalšie činidlo na ustálenie. 

Pri preparatívnej chromatografii je na detekciu najvýhodnejšie použiť UV svetlo. Ak sa na detekciu 
použije iná metóda, detekuje sa len úzky pásik chromatogramu, aby sa látka nezničila. Jednotlivé pásy na 
vrstve sa vyznačia, zoškrabú alebo vysajú. Organická látka sa potom z nosiča alebo adsorbenta extrahuje 
do vhodného rozpúšťadla.  

3. Biologické postupy zahŕňajú enzymatické metódy a bioautografiu (testovanie biologickej aktivity 
separovaných látok napr. prítomnosť antibiotík). 

2  Praktická časť 

Materiál a pomôcky 

1. Listy ľubovoľnej zelenej rastliny, porcelánová trecia miska, chromatografický papier, nožnice, 
mikropipeta, odmerné banky, skúmavky s uzáverom, digestor. 

2. Niekoľko pier (mikrofixov) rôzneho typu s čiernym atramentom, chromatografický papier, nožnice, 
skúmavky s uzáverom, digestor. 

3. Kúsok ovocia a/alebo zeleniny, strúhadlo a gáza na vytlačenie šťavy, lievik, riedky filtračný papier, 
gumové rukavice. 

Chemikálie 

1. acetón, petroléter, benzín, benzén. 
2. destilovaná voda, propán-2-ol 
3. etanol, vyvíjajúci roztok: 24 ml bután-1-ol a ľadová kyselina ethánová, destilovaná voda, propán-2-ol 

3  Úlohy 

1. Metódou vzostupnej chromatografie rozdeľte na zložky rastlinné farbivá. Zakreslite tvary škvŕn  
a vypočítajte hodnoty RF. 

2. Podobným spôsobom analyzujte farebné zložky obyčajného a permanentného čierneho atramentu. 

Alternatívna úloha: Rozdeľte (a identifikujte) aminokyseliny v ovocnom/zeleninovom džúse 

4  Postup 

1. Rozdrvte dva malé listy vybranej rastliny v trecej miske a nechajte ich vylúhovať s 2 ml acetónu. 
Vystrihnite z chromatografického papiera štyri prúžky asi 1 cm široké a 15 cm dlhé a na konci ich za-
špicaťte. Do skúmaviek pripravte mobilnú fázu v objeme asi 1 ml. Ako mobilnú fázu použite postupne 
petroléter, benzín, benzén a zmes týchto rozpúšťadiel v pomere 1:1:1. Štart zvoľte približne vo výške 
1 cm nad hladinou rozpúšťadla. Mikropipetou naneste na štartové body vzorky rastlinného farbiva, 
rozpúšťadlo (acetón) nechajte odpariť a chromatografické prúžky ponorte do skúmaviek s príslušnými 
rozpúšťadlami. Vyvolávanie vzoriek ukončite, keď čelo rozpúšťadla dosiahne líniu asi i cm pod miestom 
upevnenia prúžka. Ihneď ceruzkou obkreslite profil čela. V digestore vysušte chromatogram, obkreslite 
škvrny ceruzkou a vypočítajte hodnoty RF. Porovnajte výsledky získané použitím jednotlivých mobil-
ných fáz.  

2. Na prúžky pripravené podobným spôsobom ako v prvej úlohe naneste na štartové body vzorky 
rôznych čiernych atramentov. Ako mobilnú fázu použite destilovanú vodu. Rozdelené farebné pigmenty 
vyhodnoťte podobne ako v prvej úlohe. Porovnajte polohu, tvar a intenzitu škvŕn analyzovaných zmesí 
pigmetov. 
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3. Vytlačte a zmiešajte 1 ml čerstvej ovocnej šťavy s 3 ml etanolu, premiešajte a prefiltrujte. Zmes 
aplikujte v rukaviciach, aby sa zamedzilo kontaminácii aminokyselinami potu. Pripravte pásik filtrač-
ného papiera s vhodnými rozmermi a potrebný objem vyvolávajúceho roztoku. Nalejte pripravený roz-
tok do skúmavky do výšky asi 1 cm. Na papier naneste malú škvrnu vzorky do výšky 2 cm od špičky  
a nechajte vysušiť. V prípade potreby opakujte postup nanášania a sušenia viackrát, aby sa vzorka zahustila. 
Vložte papier so vzorkou do skúmavky tak, aby papier nebol deformovaný a aby vzorka zostala nad 
hladinou rozpúšťadla. Uzavrite skúmavku a nechajte vyvíjať, kým sa rozpúšťadlo nedostane pod horný 
okraj skúmavky. Odstráňte papier, označte výšku, do ktorej sa dostalo rozpúšťadlo a nechajte vysušiť. 
Postriekajte chromatogram ninhydrínom a znova nechajte vysušiť. Označte stredy škvŕn a zapíšte 
počet škvŕn a príslušné retardačné faktory. V prípade dostupnosti referenčného roztoku aminokyselín 
nechajte tento vyvíjať spoločne so vzorkou, po nanesení vedľa vzorky alebo umiestnením do inej 
skúmavky za zachovania tých istých podmienok vyvíjania. Po vyvolaní chromatogramu identifikujte 
aminokyseliny vo vzorke. 

5  Odporúčaná literatúra 

 1. FERENČÍK, M., ŠKÁRKA B. a kol.: Biochemické laboratórne metódy. Bratislava : Alfa, 1981. 
 2. HRNČIAROVÁ, M. a kol.: Lekárska chémia, laboratórna časť. VŠ skriptá LF UK. Bratislava : Univerzita 

Komenského, 1999. 
 3. SCHOEFF, L. E., WILLIAMS, R. H.: Principles of laboratory instruments. St. Louis : Mosby Inc., 1993.  
 4. ŠIPÖCZ, T. a kol.: Praktikum k experimentálnym metódam biofyziky. VŠ skriptá. Bratislava : Univerzita 

Komenského, 1989. 
 5. KOLEKTÍV AUTOROV: Ćwiczenia z biochemii. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. 
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UV VIS ABSORPČNÁ SPEKTRÁLNA ANALÝZA BIELKOVÍN 
A NUKLEOVÝCH KYSELÍN 

1  Teoretická časť 

Absorpčná UV VIS spektroskopia je fyzikálnou metódou využívajúcou interakciu elektromagnetického 
žiarenia v oblasti UV (ultrafialový, z anglického UltraViolet) a VIS (viditeľný, z anglického Visible)  
s látkou, pričom sa skúmaná látka nemení, ale čiastočne absorbuje dopadajúce elektromagnetické žia-
renie a poskytuje tak informáciu o látke (hmote). UV VIS spektroskopia sa využíva ako na kvalitatívnu 
analýzu (detekcia štruktúry látok) tak na kvantitatívnu analýzu (detekcia množstva látky). Je to metóda 
nedeštruktívna, presná, citlivá a finančne pomerne dostupná. Je preto široko aplikovaná vo fyzike, ché-
mii, biológii, medicíne a priemysle. Príkladom jej bežnej aplikácie je spektrofotometrické sledovanie 
prítomnosti bielkovín a nukleových kyselín v biologických materiáloch.  

a) UV VIS absorpčné spektrá molekúl  

Exaktná interpretácia spektier získaných UV VIS spektoskopickou metódou vyžaduje aplikáciu 
metód a postupov kvantovej mechaniky. Ale praktické využitie spektroskopie pri riešení úzkeho kon-
krétneho problému je možné v niektorých špecifických úlohách s využitím len jednoduchých výsledných 
vzorcov a katalogizovaných experimentálnych spektrálnych charakteristík. 

Absorpčná spektroskopia skúma interakcie medzi absorbujúcimi molekulami a dopadajúcim elektro-
magnetickým žiarením. K absorpcii energie molekulou môže dôjsť len ak energia dopadajúceho žiare-
nia (fotónov) odpovedá rozdielu medzi dvomi energetickými hladinami (stavmi) molekuly. Absorpciou 
žiarenia prechádza molekula z energeticky nižšieho stavu do energeticky vyššieho (excitovaného) stavu. 
Energia absorbovaného žiarenia je daná Bohr-Einsteinovým vzťahom:  

 ∆E = Ej − Ei = hν (1) 

kde Ej, Ei sú energie j-tej a i-tej hladiny (stavu) molekuly; ν je frekvencia absorbovaného žiarenia;  
h = 6,6261·10−34 J ·s = 4,1357·10−15 eV·s je Planckova konštanta. 

V UV VIS spektroskopii sa pre charakterizovanie absorbovaného žiarenia bežne používa vlnová 
dĺžka λ (vyjadruje sa v nanometroch, nm) a vlnočet ν� (vyjadruje sa v cm−1). Vlnočet je priamo úmerný 
energii.  

 ν � = 1/λ = v/c = ∆E/(hc), (2) 

kde c = 2,998·108 m/s je rýchlosť svetla vo vákuu.  
Energetický stav molekuly možno podľa Born – Oppenheimerovej aproximácie (aproximácia je 

dostatočná pre UV VIS spektroskopiu) vyjadriť súčtom energie elektrónov Ee, energie vibrácií Ev a ro-
tácií Er molekúl:  

 E = Ee+ Ev + Er  (3) 

Elektrónové, vibračné a rotačné energie molekuly sú kvantované (nadobúdajú diskrétne hodnoty). 
Podl'a Born-Openheimerovej aproximácie elektrónový, vibračný a rotačný pohyb nezávisia jeden od 
druhého, aj k zmene energie molekuly prispievajú jednotlivé druhy energie nezávisle. Vel'kosť týchto 
energetických zmien je rôzna. Najväčšia je zmena energie elektrónov, najmenšia je zmena rotačnej 
energie molekúl (obr. 1) 

 ∆Ee/∆Ev ≅ 103 

 ∆Ee/∆Er ≅ 106 
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Pre organické molekuly sú hodnoty rozdielov energií medzi jednotlivými elektrónovými hladinami 
väčšinou v obore energií UV VIS elektromagnetického žiarenia (tab. 1). Teda energie z UV VIS oblasti 
elektromagnetického spektra sú dostatočné na exitáciu molekulových elektrónov na vyššie energetické 
hladiny (orbitály). Preto je UV VIS spektroskopia nazývaná aj ako elektrónová. 

Potom UV VIS (elektrónová) absorpčná spektroskopia skúma interakcie medzi molekulami a fotónmi  
z UV VIS oblasti žiarenia, pričom molekuly prechádzajú z energeticky nižšieho elektrónového stavu 
do elektrónového stavu energeticky vyššieho. Fyzikálne nie je kvalitatívny rozdiel medzi viditel'nou  
a ultrafialovou oblasťou svetla. Toto rozlíšenie je len fyziologického pôvodu. Ľudské oko je citlivé na 
svetlo s vlnovými dĺžkami od 400 (390) po 700 (790) nm, čo sa označuje ako VIS oblasť. Za fialovou 
časťou spektra nasleduje ultrafialová (UV) oblasť, ktorá zasahuje až do oblasti nízkoenergetického 
röntgenového žiarenia. Konvenčne sa UV oblasť delí na čast „blízku“ UV (190–390 nm) a „ďalekú“ 
(„vákuovú“) UV (< 190 nm). Príčinou tohoto rozdelenia je skutočnosť, že atmosférický kyslík začína 
absorbovať pri 190 nm. Pre vlnové dĺžky kratšie ako 190 nm sa musí kyslík vytlačiť dusíkom, alebo 
pracovať s použitím vákua.  

 

Obr. 1.  Hladiny (stavy) energií molekuly spojené s elektrónovými, vibračnými a rotačnými pohybmi. 

Názov vlnová dĺžka (nm) frekvencia (Hz) 

IR (infračervené) 300 000 – 790 1·1012 – 3,8·1014 
VIS (viditeľné) 790 (700) – 390 (400) 3,8·1014 – 7,9·1014 

UV (ultrafialové) 390 – 20 (100/10) 7,9·1014 – 1,5·1016 

Tab. 1  Spektrálne oblasti svetelného žiarenia. 

Elektrónové spektrum molekúl sa neskladá z jednej absorpčnej čiary, ale z absorpčného pásu, pretože 
každému elektrónovému stavu molekúl prislúcha rad vibračných stavov. K vibračným stavom patrí rad 
rotačných stavov. Preto sa pásy patriace elektrónovým excitáciám vyznačujú vibračnou štruktúrou (je 
dobre rozoznateľná len na prístrojoch s vysokým rozlíšením). Tak vznikajú jednotlivé elektrónové pásy 
spektra molekúl, v ktorých sú diskrétne čiary uložené tesne pri sebe. Prechody elektrónu môžu nastať 
medzi ktorýmkoľvek vibračno-rotačným stavom v nižšom elektrónovom stave a ktoroukoľvek rotačno- 
-vibračnou hladinou vo vyššom elektrónovom stave (obr. 2). 

Lambert-Beer-Bouguerov zákon  
Kvantitatívne absorpciu žiarenia určujeme podl'a Lambert-Beer-Bouguerovho zákona: 

 Φ = Φ0·10−εcl (4) 

kde Φ0 je žiarivý tok vstupujúci do vzorky,  
Φ je žiarivý tok vystupujúci zo vzorky (namiesto „žiarivého toku“ sa používa aj „intenzita svetla“), 
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ε je mólový absorpčný (zastaralo extinkčný) koeficient, 
c je mólová koncentrácia absorbujúcej látky vo vzorke, 
l je hrúbka absorbujúcej vrstvy. 

 

Obr. 2  Schematické znázornenie tvorby elektrónového absorpčného pásu 

Vzťah medzi veľkosťou absorpcie, koncentráciou absorbujúceho prostredia a jej hrúbkou sa najčas-
tejšie udáva výrazom  

 A = εcl (5) 

kde A je absorbancia (v zahraničnej literatúre absorbance alebo extinction – zastaralo). Pomer prepus-
teného žiarivého toku k dopadajúcemu sa nazýva transmitancia (priepustnosť) T 

 T = Φ/Φ0 (6) 

 A = −log T (7) 

Niekedy sa udáva absorptancia a  

 a = 1 − T (8) 

Lambert-Beer-Bouguerov zákon platí  
– pre vzoky so zanedbateľným rozptylom a/alebo odrazom v porovnaní s absorpciou svetla (možno 

korigovať experimentálne výsledky na rozptyl alebo odraz); 
– pre monochromatické svetlo (táto podmienka môže byť v experimentálnych zariadeniach dodržaná 

len ako λ ± ∆λ); 
– pre izolované (neinteragujúce) náhodne absorbujúce molekuly; čo sa prakticky dá považovať za 

splnené pre veľmi nízke koncentrácie (častokrát do 10−6 mol/l); 
– pre štatistickú nezávislosť elementárnych absorpcií fotónov (nebýva splnené pri použití vysokovýkon-

ných laserov ako svetelných zdrojov). 

Absorpčné spektrum sa môže znázorniť viacerými spôsobmi: Najčastejšie sa sleduje závislosť absor-
bancie od vlnovej dĺžky alebo vlnočtu A = f(λ), A = f(ν�), prípadne transmitancie od vlnovej dĺžky alebo 
vlnočtu T = f(λ), T = f(ν�). Takýto spektrofotometrický záznam sa musí doplniť údajom o hrúbke absor-
bujúcej vrstvy a o koncentrácii absorbujúcej látky. Pre interpretáciu spektra je zaužívané publikovať 
závislosť mólového absorpčného koeficienta od vlnovej dĺžky alebo vlnočtu ε = f(λ), ε = f(ν�). 

Analytické merania pri konštantnej vlnovej dĺžke (najvhodnejšie je zvoliť vlnovú dĺžku absorpčného 
maxima λmax) sa zakladá na zostrojení kalibračnej krivky závislosti absorbancie od koncentrácie štan-
dardu A = f(c).  
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V roztoku s viacerými absorbujúcimi zložkami je výsledná absorbancia súčtom absorbancií jednot-
livých zložiek  

 ∑∑ ==
i

ii

i

i clAA ε  (9) 

Neznámu koncentráciu zložiek v dvojzložkovej (resp. viaczložkovej) sústave možno jednoducho 
stanoviť tak, že sa odmeria absorbancia pri dvoch (resp. viacerých) vlnových dĺžkach. Pritom absorbu-
júce zložky nesmú navzájom interagovať. 

Poznámka: Zaužívanou jednotkou pre mólový absorpčný koeficient ε je mol−1 · l ·cm−1, ktorá sa 
častokrát v knihách ani časopisoch neuvádza.  

b) Absorpcia UV VIS svetla bielkovinami a nukleovými kyselinami  

Bielkoviny intenzívne absorbujú svetlo v UV oblasti. Ultrafialové absorpčné spektrum proteínu je 
sumou spektier aminokyselín, z ktorých sa proteín skladá. Hoci proteíny ako polyamidové kondenzované 
polyméry majú veľmi intenzívne absorpčné pásy pri približne 190 nm (charakteristické pre amidové 
skupiny), táto oblasť sa zvyčajne nevyužíva na detekciu ani výskum, pretože môže spôsobiť fotopoško-
denie bielkovín. Na detekciu proteínov sa určuje absorpcia pri 280 nm, ktorá charakterizuje chromofóry 
bočných skupín reťazcov bielkovín (obr. 3), a to zvyškov aromatických aminokyselín tyrozínu a trypto-
fánu. Fenylalanín absorbuje pri 260 nm, disulfidická skupina cystínu pri 240 nm. Fenylalanín vytvára 
slabé absorpčné pásy, ktoré sú obyčajne prekryté silnými pásmi tyrozínu a tryptofánu. Tryptofán je 
najsilnejšie absorbujúca aromatická aminokyselina bielkovín.  

 

Obr. 3  Absorpčné spektrá vodných roztokov aromatických aminokyselín pri pH = 6. 

Na rýchle stanovenie obsahu proteínov sa konvenčne uvažuje, že jednotka absorbancie A = 1 v 1 cm 
kyvete pri 280 nm zodpovedá koncentrácii 0,5 až 2 g·dm−3 proteínu pre väčšinu globulárnych bielkovín. 

Spektrá aromatických aminokyselín sa vyznačujú absorpčnými pásmi prechodov π→π*. Pri tyrozíne 
pásy vykazujú posun k dlhším vlnovým dĺžkam a zvýšenú intenzitu pre pH ≥ 12 v dôsledku ionizácie 
fenolickej skupiny −OH. Kyslá hydrolýza proteínov pri analýze aminokyselín zapríčiňuje zničenie 
tryptofánu. Preto sa obsah tryptofánu stanovuje vopred pri neatakovaných proteínoch. Absorpcia pri 
pH ≥ 12 sa používa na súčasné stanovenie tryptofánu a tyrozínu. 

Aj nukleové kyseliny poskytujú silnú absorpciu svetla z UV oblasti. Prítomnosť purínových alebo 
pyrimidínových zásad vo všetkých nukleozidoch zapríčinuje silnú absorbanciu v oblasti vlnových 
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dĺžok 240 nm až 280 nm. Tvar spektier je uvedený na obr. 4. Charakteristické mólové absorpčné koe-
ficienty vybraných nukleotidov sú uvedené v tab. 2.  

 

Obr. 4  Spektrá nukleolidov v UV oblasti 

Nukleotid ε260 (mol−1 · l ·cm−1) 

AMP 15 400 
GMP 11 700 
CMP 7 500 
UMP 9 900 
dTMP 9 200 

Tab. 2  Molové absorpčné koeficienty nukleotidov 

Pripojením ribózy v nukleozidoch nenastáva výraznejšia zmena absorpcie, ale viazaním báz do 
polynukleidového reťazca dôjde k zníženiu absorbancie viazaných purínov a pyrimidínov. Obálka 
absorpčných pásov všetkých nukleotidov v nukleových kyselinách poskytuje spektrum s maximom  
v oblasti 255 nm (obr. 5). Tento poznatok sa využíva na spektroskopickú identintifikáciu nukleových 
kyselín pri 260 nm, aby sa dali odlíšiť od bielkovín, ktoré majú v oblasti 260 nm absorpčné minimum 
(obr. 5). Pri meraní absorbancie vzorky v ultrafialovej časti spektra môžu interferovať nukleové kyse-
liny a bielkoviny, ktoré sa v roztokoch často vyskytujú spolu. Spektrá rozličných derivátov nukleových 
kyselín možno zistiť z osobitných katalógov.  

 

Obr. 5  Absorpčné spektrá a) DNAz tymusu 
b) BSA (Hovädzí sérový albumín, z anglického Bovine Serum Albumin). 
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Existuje silná korelácia medzi elektrónovým absorpčným spektrom nukleových kyselín a vznikom 
mutácií prípadne odumieraním buniek. Zistilo sa, že za fotochemické zmeny nukleových kyselín v UV 
oblasti sú zodpovedné dusíkové bázy, pričom pyrimidíny (cytozín, tymín, uracil) sú asi desaťkrát citli-
vejšie ako puríny (adenín, guanín).  

2  Praktická časť 

Prístroje: 

– Dvojlúčový UV VIS absorpčný spektrofotometer s návodom a príslušenstvom (popis a pokyny sú 
uvedené v návode), dva kusy 1 cm kyviet zo skla z optického kremeňa. 

– Analytické váhy. 

Chemikálie: 

– Hovädzí sérový albumín (BSA). 
– Vodné roztoky biologických vzoriek pri pH ≅ 6 (napr. BSA, DNA z tymusu). 
– Redestilovaná voda. 

Laboratórne pomôcky: 

Pipety, kadička 100 ml, destilovaná voda a etanol na čistenie, jar na umývanie kyviet, sušič na 
kyvety, kefka na čistenie skúmaviek, tenký papier na vyleštenie kyviet. 

3  Úlohy 

1. Zmerajte UV (220–300 nm) absorpčné spektrá dvoch neznámych biologických vzoriek. Analyzujte 
tieto spektrá vzhľadom na možný obsah bielkovín a nukleových kyselín. Stanovte absorbancie pre 
skúmané vzorky pri 260 nm a pri 280 nm. 

2. Vypočítajte mólový absorpčný koeficient ε pre vzorku bielkovín so známou koncentráciou z name-
raných spektrálnych údajov. 

4  Postup 

1. Pripravte spektrofotometer na meranie podľa návodu. 
2. Do priestoru spektrofotometra pre vzorku vložte kyvetu s neznámou (vopred pripravenou) vzorkou 

a kyvetu s referenčnou vzorkou (redestilovaná voda). 
3. Premerajte spektrá neznámej vzorky v oblasti vlnových dĺžok 220 nm–300 nm. Určite polohu absorp-
čných maxím a porovnajte s tabuľkovými hodnotami. Kvalitatívne vyhodnoťte možnú prítomnosť 
bielkoviny alebo nukleovej kyseliny vo vzorke. 

4. Vzorku vylejte a kyvetu umyte, osušte a vyleštite. 
5. Odvážte na analytických váhach potrebné množstvo dodanej bielkoviny (napr. albumínu) a pripravte 

2–3 ml roztoku bielkoviny v redestilovanej vode tak, aby ste získali koncentráciu z intervalu  
0,5 g·l−1–1,0 g·l−1. 

6. Pripravenú (podľa bodu 5) vzorku v kyvete vložte do kyvetového priestoru spektrofotometra. Pone-
chajte kyvetu s referenčnou vzorkou – redestilovanou vodou. 

7. Zmerajte spektrum pripravenej vzorky a v absorpčnom maxime určite mólový absorpčný koeficient ε.  
8. Diskutujte získané výsledky. Porovnajte experimentálne získané hodnoty vlnových dĺžok absorpčných 

maxím a mólového absorpčného koeficienta s tabuľkovými hodnotami (použite internet) a odhadnite 
zdroje chýb prípadných rozdielov.  



Vydané len pre vnútornú potrebu FMFI UK ako elektronický učebný text PJK 

 43

5  Odporúčaná literatúra 

 1. FERENČÍK, M., ŠKÁRKA, B., a kol.: Biochemické laboratórne metódy. Bratislava : Alfa, 1981. 
 2. PROSSER, V. a kol.: Experimentální metody biofyziky. Praha : Academia, 1989. 
 3. CHANG, R.: Physical Chemistry for the Chemical and Biological Sciences. 3rd Edition. Sausalito, California : 

University Science Books, 2000. 
 4. HAMMES, G. G.: Spectroscopy for the biological sciences, New York : John Wiley & Sons, 2005. 
 5. ALBANI, J. R.: Structure and Dynamic of Macromolecules: Absorption and Fluorescence Studies. Amster-

dam : Elsevier, 2004. 
 



Vydané len pre vnútornú potrebu FMFI UK ako elektronický učebný text PJK 

 44 

MERANIE KVANTOVÉHO VÝŤAŽKU FLUORESCENCIE 

1  Teoretická časť 

Štúdium fluorescencie a luminiscencie vôbec sa v biofyzike a biomedicíne uplatňuje ako citlivá 
nedeštruktívna spektroskopická metóda v dvoch základných smeroch. Jednak sa skúmajú vlastnosti 
excitovaných stavov biologicky dôležitých molekúl (vnútromolekulárny a medzimolekulárny prenos 
energie, náboja, atď.). V druhej oblasti sa fluorescencia využíva na výskum dynamickej štruktúry bio-
logických objektov (výskum aktívnych miest enzýmov, štúdium konformačných zmien v biologických 
makromolekulách, v bunkových membránach a pod.). V tejto oblasti sa často aplikujú tzv. fluorescenčné 
sondy, t. j. molekuly fluorescenčných farbív, ktoré sa k biologickému médiu pridávajú zvonku, a pretože 
majú vysokú afinitu k bielkovinám alebo lipidom, zabudujú sa do jeho bielkovinovej, resp. lipidovej 
časti biologickej vzorky. Optické vlastnosti fluorescenčných sond sa výrazne menia v závislosti na 
zložení, polarite, viskozite, pH gradientoch a elektrickom potenciálovom spáde ich bezprostredného 
okolia. 

1.1  Fyzikálna podstata luminiscencie 

Luminiscencia je žiarenie, predstavujúce prebytok nad tepelným žiarením vtedy, keď toto „prebytočné“ 
žiarenie má dobu trvania, ktorá značne prevyšuje periódu svetelných kmitov. Mechanizmus luminiscen-
cie má tri etapy: 

1. absorpcia energie v tzv. absorpčných centrách látky, 
2. prenos energie medzi absorpčným a luminiscenčným centrom (najjednoduchší prípad nastane, 

keď absorpčné centrum plní súčasne funkciu luminiscenčného centra), 
3. vyžiarenie energie vo forme svetelného kvanta (z luminiscenčných centier látky). 
Po absorpcii energie sa molekula dostane do excitovaného stavu, v ktorom má vyšší obsah energie 

než v základnom stave. Je preto nestabilná a má tendenciu opäť prejsť do stavu s nižšou energiou. 
Tento prechod môže byť: 

a) nežiarivý prechod, pri ktorom sa energia odčerpáva na zvýšenie tepelného pohybu molekúl, 
b) žiarivý prechod, t. j. luminiscencia, keď dôjde k vyžiareniu kvanta svetla, 
c) prenos energie, keď molekula odovzdá svoju energiu inej molekule, 
d) energia sa môže premeniť na chemickú behom fotochemickej reakcie. 
Pre pochopenie luminiscenčných javov v molekulách je dôležité poznať, aké elektrónové prechody 

môžu v týchto molekulách prebiehať. Na obr. 1 je uvedená schéma principiálnych prechodov medzi 
energetickými hladinami zložitej molekuly. Na ľavej strane obrázku je systém energetických hladín 
molekuly, pre ktoré celkový súčet spinových čísel pre všetky elektróny je rovný nule. Tieto stavy nazý-
vame singletné stavy a označujeme ich S (S0 – základný singletný stav, S1 (S2, S3,…) – prvý (druhý, 
tretí,…) vzbudený singletný stav). Na pravej strane schémy v obrázku je systém hladín, ktoré zodpove-
dajú celkovému spinu rovnajúcemu sa 1. Tieto stavy označujeme ako tripletné (T). Prechod sprevádzaný 
zmenou celkovej hodnoty spinu, t.j. prechod Si → Tj je málo pravdepodobný (aj keď vyskytujúci sa 
prechod). Oba systémy (singletný aj tripletný) sú tvorené kombináciou elektrónových, vibračných a 
rotačných stavov molekuly. 

Pre prechody elektrónov medzi hladinami platí Frankov-Condonov princíp, podľa ktorého počas 
elektrónového prechodu môžeme zanedbať každú zmenu polohy vibrujúcich jadier. 

Na obr. 1 priame šípky označujú žiarivé prechody a vlnité nežiarivé prechody. Nežiarivé prechody sú: 
a) vibračná relaxácia – je medzimolekulový proces, pri ktorom je v kondenzovanej forme do 

okolia molekuly rozptyľovaný nadbytok vibračnej energie, ktorý molekula získala prechodom do 
excitovaného stavu, 
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b) vnútorná konverzia – izoenergetický vnútromolekulový prechod, pri ktorom sa hodnota spinu 
zachováva, 

c) medzisystémový prechod – izoenergetický vnútromolekulový prechod, pri ktorom dôjde k zmene 
spinu. 

 

Obr. 1  Schéma elektrónovo-vibračných hladín zložitej molekuly a prechodov medzi nimi (Jablonského 
diagram; ▬ elektrónové hladiny, ─ vibračné hladiny). Rovné vertikálne šípky predstavujú žiarivé pre-
chody (absorpciu, fluorescenciu a fosforescenciu); vlnovkové šípky predstavujú nežiarivé prechody (vib-

račnú relaxáciu, vnútornú konverziu a medzisystémový prechod). 

Žiarivé prechody (pri ktorých dôjde k vyžiareniu alebo absorpcii kvanta svetla) sú možné tieto: 
a) absorpcia – prechod spravidla z rovnovážnej vibračnej hladiny základného stavu S0 na niektorú 

z vibračných hladín vzbudeného singletného stavu S1, S2,… alebo tripletného stavu T1, T2,…; 
b) fluorescencia (t. j. luminiscencia s krátkym doznievaním) – prechod spravidla z rovnovážnej vib-

račnej hladiny vzbudeného singletného stavu S1 do niektorej z vibračných hladín základného stavu S0; 
c) fosforescencia (t. j. luminiscencia s dlhým doznievaním) – prechod spravidla z rovnovážnej 

vibračnej hladiny tripletného stavu T1 do niektorej vibračnej hladiny základného singletného stavu S0. 
Tento prechod je “spinovo zakázaný” (malá pravdepodobnosť prechodu), preto doba života tripletných 
stavov je ďaleko väčšia než singletných stavov a má za následok dlhšie dohasínanie luminiscencie; 

Typ luminiscencie Spôsob excitácie 

Fotoluminiscencia UV alebo viditeľné žiarenie 
Röntgenoluminiscencia RTG lúče 
Rádioluminiscencia γ lúče, častice rádioaktívnych rozpadov 
Katódoluminiscencia prúd elektrónov 
Sonoluminiscencia akustické kmity, ultrazvuk 
Chemoluminiscencia energia chemických reakcií 
Bioluminiscencia energia biochemických reakcií 
Triboluminiscencia plastická deformácia pevných látok 
Elektroluminiscencia elektrické pole 
Termoluminiscencia tepelná energia 
Galvanoluminiscencia elektrický prúd 

Tab. 1  Klasifikácia typov luminiscencie v závislosti od spôsobu excitácie vzbudeného stavu 
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d) oneskorená fluorescencia – je prechod rovnakého typu ako fluorescencia (má rovnaké spektrum). 
Oneskorenie procesov vyžiarenia fotónu je spôsobené tým, že molekula istú dobu zotrváva v metasta-
bilnom tripletovom stave, potom znova prechádza do vzbudeného singletného stavu, odkiaľ dôjde  
k emisii fotónu; 

e) triplet – tripletová absorpcia je dovolený optický prechod medzi vzbudenými tripletovými 
stavmi. 

Luminiscenciu môžeme klasifikovať podľa spôsobu budenia (tab. 1). 

1.2  Kvantový výťažok fluorescencie 

Kvantitatívny vzťah medzi absorpciou a fluorescenciou možno vyjadriť kvantovým výťažkom 
fluorescencie QF, ktorý je všeobecne definovaný vzťahom 
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Jednotkový objem materiálu je excitovaný v čase od 0 až t1, nF a nA sú okamžité počty emitovaných  
a absorbovaných svetelných kvánt. Pre určenie kvantového výťažku fluorescencie podľa vzťahu (1) je 
teda potrebné poznať celkový počet svetelných kvánt absorbovaných vzorkou a celkový počet kvánt 
vyžiarených vzorkou fluorescenciou všetkých vlnových dĺžok a do všetkých možných smerov. To je 
experimentálne veľmi náročné. Prakticky sa preto kvantové výťažky stanovujú komparatívnou me-
tódou, ktorá vyžaduje použitie dobre charakterizovanej štandardnej vzorky fluorescenčného farbiva 
(fluorescenčného štandardu), pre ktorú je absolútna veľkosť kvantového výťažku známa. Potom kvantový 
výťažok skúmanej látky určíme podľa vzťahu: 
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QŠ je kvantový výťažok štandardnej vzorky, S a SŠ sú plochy pod krivkami fluorescenčných spektrálnych 
pásov skúmanej a štandardnej zlúčeniny, zmeranej v rovnakých podmienkach (kyveta, koncentrácia, 
rozpúšťadlo, teplota,…) na rovnakom prístroji. Rovnica (2) platí pre malé koncentrácie, keď absorban-
cia je < 0,1 a v prípade, že tieto dva roztoky mali približne rovnakú polohu excitujúceho a emitujúceho 
pásu v spektre vlnových dĺžok svetla. Jednoduchý vzorec (2) je potrebné modifikovať pre prípady rôznych 
mólových absorpčných koeficientov vzorky (ε) a štandardu (εŠ), rôznych koncentrácií vzorky (c) a štan-
dardu (cŠ), prípadne pre použitie rôznych rozpúšťadiel s indexom lomu n pre vzorku a nŠ pre štandard: 
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Niektoré štandardné roztoky so známymi veľkosťami kvantového výťažku uvádza tab. 2. Štruktúrne 
vzorce niektorých fluorescenčných farbív používaných v biofyzikálnom výskume zobrazuje obr. 2. 

Farbivo Rozpúšťadlo QF 

Eozín 0,01 mol/l NaOH v zmesi etanol-voda (85:15) 0,76 
Antracén Etanol 0,27 
Rodamín B Etanol 0,97 
Chinín sulfát 0,1 mo/l H2SO4 0,54 
Fluoresceín 0,1 mol/l NaOH 0,79 
Chlorofyl A Éter 0,32 
Tryptofán Voda, pH 7,2; 25ºC 0,14 

Tab. 2  Štandardné vzorky so známymi veľkosťami kvantového výťažku fluorescencie. 
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Obr. 2  Štruktúrne vzorce niektorých fluorescenčných farbív 

1.3  Prístrojová technika pre zaznamenávanie fluorescencie 

Princíp konštrukcie prístrojov pre meranie fluorescencie možno znázorniť blokovou schémou podľa 
obr. 3. 

Ako zdroj excitujúceho žiarenia sa najčastejšie používajú xenónová výbojka (spojité spektrum 
200–900 nm), volfrámová lampa (spojité spektrum 360–750 nm), deutériová lampa (spojité spektrum 
200–400 nm) a ortuťová výbojka s diskrétnym spektrom. Zdroje svetla je potrebné napájať vysoko 
stabilizovaným zdrojom napätia. 

Žiadaná časť spektra sa vydeľuje mriežkovým alebo hranolovým monochromátorom alebo filtrami 
(absorpčnými, interferenčnými). Filtre nedosahujú taký vysoký stupeň monochromatičnosti (interferenčné 
majú pološírku priepustnosti 7–15 nm, absorpčné viac, podľa konkrétneho druhu), ale prepúšťajú 
niekoľkonásobne vyšší tok žiarenia ako monochromátor s takou istou spektrálnou šírkou priepustnosti. 
Kyvety sa používajú sklenené (300–2 000 nm) alebo kremenné (190–2 600 nm). Kremenné kyvety 
majú vlastnú fluorescenciu v oblasti 420–470 nm pri excitácii žiarením 240–330 nm. Tento fakt je 
nutné zohľadniť vo výsledkoch merania pre slabo fluoreskujúce vzorky. 

 

Obr. 3  Schéma konštrukcie zariadenia na meranie fluorescencie. Z – zdroj žiarenia, 
M1 – excitačný monochromátor, V – vzorka, M2 – emisný monochromátor, D – detektor. 

Zatiaľ čo pre meranie absorpcie je detektor žiarenia v smere šírenia excitujúceho svetla, pre meranie 
fluorescencie sa detektor umiestňuje zásadne v smere kolmom na smer excitujúceho svetla, aby sa 
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budiace žiarenie nedostávalo priamo do detektora. Pre elimináciu rozptýleného svetla sa zvyčajne pred 
detektor zaraďuje sklenený filter. Ako detektor môže slúžiť fotonásobič, fotodióda alebo fotoodpor. 
Signál z detektora sa zosilní a zaregistruje. 

Komerčne vyrábané spektrofluorimetre alebo luminometre zaznamenávajú jednak excitačné fluores-
cenčné spektrum, čo je závislosť intenzity fluorescencie od vlnovej dĺžky (vlnočtu) excitačného svetla 
pri konštantnej vlnovej dĺžke (vlnočte) emitovaného svetla; a tiež emisné fluorescenčné spektrum, teda 
závislosť intenzity fluorescencie od vlnovej dĺžky (vlnočtu) emitovaného svetla pri konštantnej vlnovej 
dĺžke (vlnočte) excitačného svetla. Vzťah medzi vlnočtom ν � a vlnovou dĺžkou λ udáva rovnica (4) 

 
ν

λ ~
1

=  (4) 

λ aj ν� súvisia s energiou E podľa vzťahu (5) 
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ν
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kde h je Planckova konštanta a c je rýchlosť svetla vo vákuu. 

2  Praktická časť 

Prístroje: 
Spektrofluorimeter (luminometer) s návodom a príslušenstvom (popis a pokyny sú uvedené v návode), 

kyveta z optického kremeňa  

Chemikálie: 
Roztoky fluoreskujúcich vzoriek, fluorescenčný štandard pre určenie kvantového výťažku fluores-

cencie, redestilovaná voda, etanol alebo metanol pre UV spektroskopiu 

Pomôcky: 
Pipety, kadička 100 ml, destilovaná voda a etanol na čistenie, jar na umývanie kyviet, sušič na 

kyvety, kefka na čistenie skúmaviek, tenký papier na vyleštenie kyviet  

3  Úlohy 

Určte kvantový výťažok fluorescencie vzorky. 

4  Postup 

1. Pripravte spektrofluorometer na meranie podľa návodu. 
2. Do priestoru spektrofluorometra pre vzorku vložte kyvetu so známou vzorkou (známou vlnovou 

dĺžkou absorpčného maxima, mólovým absorpčným koeficientom a koncentráciou). 
3. Premerajte emisné fluorescenčné spektrá vzorky vo VIS oblasti vlnových dĺžok. Aplikujte spektrálne 

korekcie podľa návodu spektrofluorimetra. Vyhodnoťte plochu pod korigovaným fluorescenčným 
spektrom (integrovanú flourescenčnú intenzitu).  

4. Vzorku rozrieďte a zopakujte pre ňu postup z bodu 3. 
5. Vzorku vylejte a kyvetu umyte, osušte a vyleštite. 
6. Do kyvety nalejte roztok fluorescenčného štandardu a pre štandard zopakujte postup z bodu 3 a 4. 
7. Oceňte kvantový výťažok fluorescencie pre skúmané vzorky podľa vzťahu (2) a vzťahu (3). 
8. Diskutujte získané výsledky a odhadnite zdroje chýb.  
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