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PREDHOVOR 
 
 

Toto skriptum je určené študentom prírodných a lekárskych vied v pregraduálnom 

a doktorandskom stupni štúdia a vzniklo ako doplňujúci učebný text ku praktickým 

kurzom pre doktorandov, ktoré boli realizované vďaka grantovej podpore agentúry 

KEGA, projektom č. 032UK-4/2017. Zameriava sa hlavne na praktické aspekty vedeckej 

práce a jeho cieľom je oboznámiť čitateľa so základmi vybraných molekulárno-

biologických, biochemických a zobrazovacích metód ale aj práce s laboratórnymi 

zvieratami, eukaryotickými bunkami, či baktériami. Úvodné kapitoly sú venované 

zručnostiam, ktoré sú nevyhnutným predpokladom úspešnej laboratórnej práce, 

správnemu pipetovaniu a príprave roztokov. Každá kapitola tiež obsahuje praktické tipy, 

ktoré pomôžu čitateľovi neopakovať chyby, s ktorými sa autori stretli počas svojej 

doterajšej vedeckej kariéry a úlohy, ktoré pomôžu otestovať nadobudnuté vedomosti. 



5  

1. PRÍPRAVA ROZTOKOV A PRAKTICKÉ VÝPOČTY 
 
 

Pri laboratórnej práci sa veľké množstvo reagencií používa vo forme roztokov, ktoré 

musia byť pripravené v laboratóriu, alebo získané komerčne. Vo väčšine prípadov je 

kritické, aby bola koncentrácia danej látky v roztoku a postup jej prípravy čo 

najpresnejší. V tejto kapitole budú uvedené postupy prípravy roztokov, zloženie roztokov 

používaných v metódach z iných kapitol a teoretické znalosti, ktoré sú potrebné 

k narábaniu s najpoužívanejšími typmi chemikálií. Záver kapitoly bude venovaný 

praktickým výpočtom. 

 
1.1 ZÁSADY PRÍPRAVY ROZTOKOV 

 
 

Pri príprave látok, ktoré sú v laboratórnych podmienkach používané v rôznych 

koncentráciách, je praktické si dopredu prichystať tzv. zásobný roztok látky (stock) tak, 

aby sa jeho riedením dali pripraviť všetky používané koncentrácie. Preto je dôležité 

vedieť, v akom rozpúšťadle a v akej maximálnej koncentrácii je daná látka rozpustná. Ak 

nie je názov rozpúšťadla uvedený konkrétne, je za rozpúšťadlo považovaná štandardne 

voda. Pre používanie danej látky je tiež nutné poznať stabilitu látky v zásobnom roztoku 

a vždy uvádzať dátum, kedy bol zásobný roztok pripravený. Ak je to možné, pre 

praktické výpočty sa odporúča zásobný roztok pripraviť v koncentrácii s takou hodnotou, 

s ktorou sa jednoducho operuje (napr. zarobiť roztok tak, aby jeho koncentrácia bola 

násobkom čísla 2, 5, alebo 10). V nasledujúcich odsekoch budú opísané rôzne 

vyjadrenia koncentrácie látky v roztoku a postupy, ako jednotlivé spôsoby vyjadrenia 

koncentrácie látky previesť na iné. Toto skriptum predpokladá, že čitateľ má základné 

znalosti z chémie a nebude preto obsahovať definície a vysvetlenia viacerých pojmov, 

iba opisovať ich praktické využitie. 

 
1.2 DEFINOVANIE KONCENTRÁCIE A RIEDENIE ROZTOKOV 

 
 

1.2.1 Molarita 
 
 

Molarita (M) vyjadruje koncentráciu chemikálie v roztoku a je definovaná ako počet 

mólov látky na 1 liter rozpúšťadla, vo väčšine prípadov vody. Na prípravu 1 l roztoku 

v 1 M koncentrácii je teda potrebné pridať 1 g látky prenásobený mólovou  hmotnosťou 

danej  látky  do čistej  nádoby  ktorá  obsahuje destilovanú  alebo  deionizovanú  vodu v 

menšom objeme a po rozpustení doliať vodu do objemu 1 l (      1). Takže ak napríklad 
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pripravujeme 1 M roztok chloridu sodného, je potrebné pridať 58,44 g NaCl (lebo molová 

hmotnosť NaCl je 58,44 g/mol) do približne 800 ml vody a po úplnom rozpustení soli 

roztok doplniť do objemu 1 l (     2). Molarita roztoku je ohraničená rozpustnosťou látky, 

ktorá je odlišná nielen pre jednotlivé chemikálie, ale tiež pre každé rozpúšťadlo a je ju 

preto dôležité poznať pri príprave akéhokoľvek roztoku (    3). Rozpustnosti látok je 

venovaná samostatná podkapitola. V prípade, že látka, ktorú chceme rozpustiť vo vode 

je hydrát danej zlúčeniny (t.j. obsahuje aj molekuly vody), je výpočet mierne 

komplikovanejší, pretože s príspevkom vody treba rátať nielen pri výpočte molarity danej 

zlúčeniny, ale aj z hľadiska množstva potrebného rozpúšťadla. Ak je napríklad 

v protokole uvedené, že roztok obsahuje 79,81 g na 1 l síranu meďnatého (CuSO4) a v 

laboratóriu je dostupný len pentahydrát síranu meďnatého (CuSO4 . 5 H2O), treba si 

najprv vypočítať koncentráciu síranu meďnatého v móloch (v tomto prípade 0,5 M) 

a následne použiť túto koncentráciu pri počítaní s pentahydrátom síranu meďnatého. 

Keďže mólová hmotnosť CuSO4 . 5 H20 je 249,68 g/mol, na prípravu vyššie uvedeného 

roztoku by sme potrebovali 124,84 g látky. Molekuly vody, ktoré sú súčasťou CuSO4 . 5 

H2O, však tiež prispievajú k celkovému objemu vody v rozpúšťadle a treba preto s nimi 

rátať pri príprave roztoku. Keďže molekulová hmotnosť jednej molekuly vody je 18.015 

g/mol a hustota vody pri izbovej teplote je rovná ~1000 g/l, na každý mól rozpúšťanej 

látky je nutné rátať s hmotnostným príspevkom vody, ktorý sa rovná počtu molekúl vody 

prenásobených molaritou pridávanej zlúčeniny a molekulovej hmotnosti vody. Ak 

vychádzame z faktu, že je 1 g vody sa pri izbovej teplote rovná 1 ml, výsledné číslo 

hmotnostného príspevku je teda zároveň aj objemovým príspevkom v ml. Pri vyššie 

uvedenom príklade s CuSO4 . 5 H2O je to teda približne 45,03 ml vody. Môžeme si 

povšimnúť, že daný výsledok by sme jednoducho získali aj odpočítaním potrebnej 

hmotnosti samotného CuSO4 od hmotnosti CuSO4 . 5 H2O (teda 124,84 - 79,81 =  

45,03). Prepočet objemového príspevku vody v hydráte danej látky k celkovému objemu 

roztoku by sa dal odvodením z predchádzajúceho príkladu zhrnúť do vzorca: 

 
molarita (M) . objem alebo hmotnosť danej látky (V alebo m) . počet molekúl H2O . 

18,015 = potrebný objem H2O 

 

tip 1 - V prípade, že je na prípravu roztoku potrebné odvážiť presné, avšak veľmi malé 

množstvo látky, je namiesto jej postupného pridávania a zdĺhavého váženia analytickými 

váhami jednoduchšie upraviť objem rozpúšťadla tak, aby bola dosiahnutá požadovaná 

koncentrácia. Príklad: ak je potrebné pripraviť inhibítor proteáz PMSF (fenylmetylsulfonyl 
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fluorid) s molekulovou hmotnosťou 174,2 g/mol na pracovnú koncentráciu 1mM a na 

analytických váhach sa nám podarilo navážiť 157 µg PMSF, nie je potrebné snažiť sa 

látku pridať tak, aby jej hmotnosť dosiahla hodnotu 174 µg a následne rozpustiť v 1 ml 

rozpúšťadla. Praktickejšie a presnejšie je prepočítať si objem, ktorý je nutné k už 

odváženému množstvu látky pridať, aby bola jej výsledná koncentrácia v roztoku 

správna. V tomto prípade teda približne 901 µl rozpúšťadla. 

 
tip 2 - Pri presnej príprave akéhokoľvek roztoku je veľmi dôležité, aby bola daná látka 

pridaná najprv do menšieho objemu a až po jej úplnom rozpustení bol roztok doplnený 

rozpúšťadlom na konečný objem, nakoľko pridaním látky sa objem rozpúšťadla vždy 

zvýši. Toto pravidlo je nutné dodržať najmä pri veľmi koncentrovaných roztokoch, kedy 

je množstvo rozpúšťanej látky vo vysokom pomere k rozpúšťadlu. 

 
tip 3 - Rozpustnosť látky definuje maximálne množstvo látky rozpustnej v danom 

rozpúšťadle. U väčšiny komerčne dostupných látok sa tento údaj udáva v pridaných 

informáciách od výrobcu, ktoré popisujú vlastnosti látky. 

 
1.2.2 Podielové vyjadrenie koncentrácie 

 
 

Podielovo môže byť koncentrácia vyjadrená ako objemový (v/v), hmotnostný (w/w) alebo 

hmotnostný na objemový (w/v) zlomok látky v celkovom roztoku. Objemovým zlomkom 

sa koncentrácia väčšinou vyjadruje v prípadoch, keď sú rozpúšťadlo aj rozpúšťaná látka 

tekutiny, napríklad 100 ml 70% etanolu obsahuje 70 ml etanolu a 30 ml vody. U 

vyjadrenia percentuálneho podielu hmotnosti na objem roztoku je v prípade tuhých látok 

výpočet jednoduchý, napr. na prípravu 1 l 10% roztoku NaCl je potrebné 100 g NaCl 

rozpustiť v ~800 ml vody a následne doplniť do 1 ll. Hmotnostným zlomkom je však 

možné vyjadriť aj množstvo kvapaliny v roztoku. Ak teda napríklad pripravujeme 1l 5% 

roztoku kyseliny octovej vo vode, je dodatočná informácia, či sa jedná o koncentráciu 

vyjadrenú objemovým, alebo hmotnostným zlomkom dôležitá. Pri vyjadrení objemového 

zlomku sa do 950 ml vody jednoducho doplní 50 ml kyseliny octovej. Ak sa jedná o 

hmotnostný zlomok, je potrebné rátať s odlišnou hustotou kyseliny octovej (1,049 kg/l) a 

prepočítať pridaný objem tak, že sa požadovaná hmotnosť látky jej hustotou predelí (v 

tomto prípade je výsledok 47,66 ml) a potom doplní s 950 ml vody (     4). Ak je potrebné 

zo zásobného roztoku látky v určitej koncentráciii pripraviť roztok s nižším objemovým 

zlomkom, je pre výpočet možné použiť vzorec c1 . V1 = c2 . v2. Napríklad pre izoláciu 

DNA alebo fixáciu eukaryotických buniek sa často používa 70% roztok etanolu, ktorý sa 
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pripravuje riedením z 96% roztoku. Ak potrebujeme pripraviť 1l takéhoto roztoku, 

potrebný objem 96%, ktorý musíme pridať teda je: 

 
(0,7 . 1) / 0,96 = 0,729 l 

 
 

Následne sa objem doplní do 1 l. Avšak pokiaľ nie je potrebné pripraviť konkrétny objem, 

jednoduchšie je postupovať podľa podobného princípu ako pri prvom tipe a napríklad 

odmerať 70 ml 96% etanolu a doplniť objem do 96 ml. 

 
V niektorých prípadoch je potrebné koncentráciu látky uvedenú percentuálne vyjadriť 

molaritou. Typickým príkladom je peroxid vodíka (H2O2), ktorý je dostupný ako 30% 

roztok, no vo viacerých protokoloch sa uvádza jeho pracovná koncentrácia v počte 

mólov. V tomto prípade je potrebné vedieť, či je podiel vyjadrený hmotnostným, alebo 

objemovým zlomkom. Koncentrácia komerčne dostupného peroxidu vodíka je prevažne 

vyjadrená hmotnostným podielom (w/w) a pri jej prevedení na molárnu koncentráciu je 

teda nevyhnutné poznať aj hustotu 30% roztoku peroxidu (     5), 1,11 kg/l a samozrejme 

molekulovú hmotnosť H2O2), 34,01 g/mol. Koncentrácia  v mol/l je potom vypočítaná 

podľa vzorca: 

c (%) x ρ (g/l) / mw (g/mol) = c (M) 

 
 

Čiže v prípade 30% peroxidu vodíka platí, že: 

0,3 . 1110 / 34,01 = 9,79 M 
 
 
 

tip 4 – U väčšiny koncentrovaných kyselín sa pri koncentrácii uvádza hmotnostný a nie 

objemový zlomok. Ak napríklad nie je konkretizované, o aký druh podielového vyjadrenia 

ide, 85% kyselina fosforečná je vyjadrená hmotnostným podielom kyseliny vo vode. 

 
tip 5 - Často opakovanou chybou je počítať s hustotou látky v jej 100% koncentrácii 

alebo naopak pri výpošte hustotu ignorovať, ak je rozpúšťadlom voda. Pri výpočte 

molárnej koncentrácie je vždy nutné poznať hustotu nariedeného roztoku. 
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1.3 RIEDENIE LÁTOK 
 
 

Pri riedení zásobného roztoku na konečnú koncentráciu je tiež potrebné myslieť na 

praktické aspekty pri pipetovaní roztokov. V prípade, že konečná koncentrácia je 

mnohonásobne nižšia ako koncentrácia zásobného roztoku, neodporúča sa pipetovať 

veľmi malý objem zásobného roztoku do rozpúšťadla, lebo následkom prirodzenej 

variability pipetovania môže dôjsť k výraznej chybe vo výslednej koncentrácii. Ak sa 

napríklad pri 1000-násobnom riedení látky pipetuje 1 µl do roztoku o objeme 999 µl, aj 

okom nepozorovateľná odchýlka 0,2 µl môže zvýšiť alebo znížíť výslednú koncentráciu 

látky o 20%. Pri veľkých riedeniach sa preto odporúča rozdeliť proces medzi väčšie 

množstvo menších riedení, kedy dosahuje pipetovaný objem rozpúšťanej látky aspoň 1- 

5% z celkového objemu rozpúšťadla a zvolený objem je v závislosti od pipety možné 

skontrolovať vizuálne. Ako však stanoviť koncentráciu v prípade, že pri riedení nastala 

chyba a omylom sme zmiešali dva roztoky obsahujúce tú istú látku avšak v iných 

koncentráciách? Ak sme napríklad chybou namiesto ďalšieho riedenia zmiešali 500 µl 5 

mM roztoku z viac koncentrovaným 0,5 M zásobným roztokom v objeme 2 ml, musíme 

výslednú koncentráciu zistiť pomocou výpočtu. V prvom rade je potrebné previesť všetky 

hodnoty na rovnaké jednotky. Následne je s použitím vzorca: 

 
((c1 . v1) + (c2 . v2)) / (v1 + v2) = c3 

 
 

možné vypočítať koncentráciu látky v roztoku, v tomto prípade pre výpočet koncentrácie 

v mM (      6): 

 
((5 . 500) + (500 . 2000)) / (500 + 2000) = 401 mM 

 
 

tip 6 - Pri akomkoľvek počítaní koncentrácie je vždy odporúčané si spraviť mentálnu 

aproximáciu výsledku. V uvedenom príklade bol prvý roztok zmiešaný v pomere 1:5 s 

druhým roztokom, ktorý mal však 100-násobne vyššiu koncentráciu. Ak zanedbáme 

koncentráciu prvého roztoku, koncentrovaný roztok sme v podstate zriedili o ⅕, takže 

výsledný roztok bude mať koncentráciu v hodnote približne ⅘   z pôvodného 0,5 M 

roztoku, čiže ~0,4 M. Ak sa číslo, ktoré sme dostali výpočtom pomocou vzorca značne 

líši (napr. je násobne nižšie, alebo vyššie) je potrebné skontrolovať, či boli všetky 

hodnoty vo vzorci zadané správne. 
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1.4 ROZPUSTNOSŤ A STABILITA LÁTOK 
 

V závislosti od rozpustnosti látky v rozpúšťadle môže dôjsť k trom rôznym výsledkom. Ak 

je množstvo látky menšie, ako maximálne rozpustné množstvo, látka sa v roztoku úplne 

rozpustí. V prípade, že sa množstvo látky rovná kapacite rozpúšťadla, vytvorí sa 

nasýtený roztok. Ak je naopak množstvo látky väčšie ako je maximálne rozpustné 

množstvo, vytvorí sa nasýtený roztok v ktorom zostane nadbytočné množstvo látky 

nerozpustené a v prípade, že je látka, ktorá vypadáva z roztoku schopná kryštalizácie, 

vytvorí sa precipitát. Rozpustnosť látok sa v závislosti od rozpúšťadla značne líši a je 

okrem toho ovplyvnená aj teplotou, polaritou rozpúšťadla, veľkosťou rozpustnej molekuly 

a inými faktormi. Znalosť rozpustnosti látok je kritická najmä vtedy, keď aplikujeme 

skúmanú látku živým organizmom alebo bunkovým kultúram, nakoľko mnohé organické 

rozpúšťadlá sú pre živé organizmy toxické (    7). Rozpustnosť je definovaná množstvom 

rozpúšťadla v ml, ktoré je potrebné na rozpustenie jedného gramu látky a je potrebné 

poznať najmä v prípade, že látku prevádzame z jedného rozpúšťadla do druhého. Ak má 

takáto látka v druhom rozpúšťadle pri danej koncentrácii nižšiu rozpustnosť ako v prvom, 

môže z roztoku precipitovať a analýzy, a takto pripravený roztok je na akékoľvek analýzy 

nevhodný. Ak je pripravený roztok nutné z akýchkoľvek dôvodov sterilizovať, je potrebné 

vedieť, či je možné vystaviť ho vysokým teplotám, alebo naopak prefiltrovať cez filter s 

veľkosťou pórov 0,22 µm. Niektoré organické rozpúšťadlá (ako napríklad DMSO) môže 

byť naopak nevhodné sterilizovať pomocou filtrácie, keďže napríklad filter z celulózy by 

sa v DMSO rozpustil. Vhodnejšie je na tento účel použiť nylónový filter, alebo filtrovať 

DMSO až keď je rozriedené v inom roztoku (napr. v ako súčasť zmrazovacieho média 

pre eukaryotické bunkové kultúry v konečnej koncentrácii 10%). 

 

tip 7 - V biochémii sú často používanými organickými rozpúšťadlami dimetyl sulfoxid 

(DMSO) a dimetyl formamid (DMF), ktoré môžu byť pri vyšších koncentráciách pre živé 

organizmy toxické. Ak nie je možné DMSO alebo DMF nahradiť iným rozpúšťadlom mali 

by sa pri podávaní skúmaných látok podávané dávky nastaviť tak, aby bol subjekt 

vystavený čo najmenšej možnej koncentrácii rozpúšťadla a používať kontrolné skupiny 

zvierat alebo bunkových kultúr, ktoré dostanú rovnakú koncentráciu rozpúšťadla, avšak 

bez skúmanej látky. 
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1.4.1 Teplota 
 

Vo väčšine prípadov stúpa rozpustnosť látky so zvyšujúcou sa teplotou a zahrievanie je 

účinnou stratégiou na urýchlenie alebo umožnenie rozpustenia tuhej látky v roztoku. 

Výnimku tvoria plyny, ktorých rozpustnosť všeobecne v organických rozpúšťadlách 

stúpa so zvyšujúcou sa teplotou , ale vo vode a v iných plynoch so stúpajúcou teplotou 

klesá. Pri zahrievaní akejkoľvek látky je však treba dbať do úvahy aj jej stabilitu. 

Typickým príkladom je dodecylsulfát sodný (sodium dodecylsulfate, sodium laurylsulfate, 

SDS), ionický detergent často používaný v lyzačných roztokoch, ktorý musí byť pre 

prípravu koncentrovaného 10-20% (v/v) roztoku za mierneho miešania zohriaty na 

teplotu 40-50°C (     8). Po úplnom rozpustení je následne možné ho skladovať aj pri 

izbovej teplote, avšak nikdy nie v chladničke, kde by po znížení na teplotu 4°C z roztoku 

vypadol. Pri príprave akéhokoľvek roztoku urýchľuje rozpustenie látky aj mierne 

miešanie roztoku. Aj tu však treba byť opatrný - v prípade SDS príliš rýchle miešanie 

podporuje tvorbu agregátov a jeho rozpúšťanie naopak spomaľuje. 

 

tip 8 - SDS pri zahriatí na teplotu vyššiu ako 70°C alebo pri veľmi dlhom zohrievaní pri 

teplote 50°C podlieha hydrolýze a rozpadá sa na mastné alkoholy a sulfát sodný a nie je 

preto vhodné ho sterilizovať autoklávom. V prípade, že je na konkrétnu aplikáciu 

potrebné pripraviť sterilný roztok SDS, lepšie je namiesto autoklávu na sterilizáciu použiť 

filter s veľkosťou pórov 0,22 µm. 

 
1.4.2 Polarita 

 
 

Všeobecne platí, že rozpúšťadlá rozpúšťajú látky s podobnou polaritou, teda nepolárne 

rozpúšťadlá rozpúšťajú nepolárne látky a naopak. Polarita väzby je definovaná 

rozdielom v elektronegativite atómov vo väzbe a teda aj daná molekula môže byť v 

závislosti od množstva a sily väzieb viac alebo menej polárna. Medzi rozpúšťadlá s 

najmenšou polaritou patrí cyklohexán, benzén alebo éter, typickým príkladom nepolárnej 

látky sú aminokyseliny ako glycín, alanín a iné alebo napríklad aj O2. Najznámejším a 

zároveň najsilnejším polárnym rozpúšťadlom je voda, preto je vhodná na rozpúšťanie 

solí - zlúčenín s iónovou väzbou, ale aj látok, ktoré nie sú až tak veľmi polárne, ako 

napríklad glukózy, ktorej náboj je sprostredkovaný dipólovým momentom na OH 

skupine. Na druhú stranu etanol je len mierne polárnym rozpúšťadlom a je síce schopný 
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rozpustiť glukózu alebo aj iné nepolárne látky ako lipidy, no soli v ňom vypadávajú z 

roztoku a precipitujú (      9). 

 

tip 9 - Etanol sa v biológii často využíva nielen na precipitáciu, ako napríklad pri izolácii 

DNA, ale aj ako fixatívum pre eukaryotické bunky, kde je naopak precipitácii potrebné 

predísť. V prípade, že protokol vyžaduje, aby boli bunky udržiavané v PBS alebo médiu 

(alebo inom roztoku obsahujúcom soli) a následne fixované 70% etanolom, správnym 

postupom je previesť bunky do čo najmenšieho objemu daného soľného roztoku a 

etanol k nim pridávať vo veľkom objeme postupne a pomaly za neustáleho miešania. Ak 

bola fixácia vykonaná správne nemalo by dôjsť k častokrát pozorovateľnému vypadnutia 

soli z roztoku. 

 
1.4.3 pH 

 
 

Pri príprave roztokov používaných v štandardných biochemických analýzach ale aj pri 

práci so živými organizmami alebo bunkami hrá pH kritickú úlohu. Rozpustnosť látky sa 

v závislosti od pH môže výrazne meniť, pretože pH mení náboj rozpúšťanej látky. Ak je 

látka rozpúšťaná v polárnom rozpúšťadle pri takom pH, kedy pri danej koncentrácii 

nenesie žiadny náboj, je jej rozpustnosť len minimálna. Dobrým príkladom je kyselina 

etyléndiamíntetraoctová (EDTA), ktorá je v biológii používaná hlavne kvôli svojim 

chelačným vlastnostiam. Karboxylové skupiny EDTA nie sú pri neutrálnom a nízkom pH 

disociované, a preto je EDTA vo vode prakticky nerozpustná. Na rozpustenie EDTA vo 

vodnom roztoku je možné použiť EDTA vo forme sodíkovej soli (Na-EDTA), alebo 

upraviť pH smerom k zásaditému. V prípade, že je EDTA rozpúšťaná v pufri vo vysokej 

koncentrácii, môže po jej čiastočnom rozpustení klesať pH roztoku a jej rozpúšťanie sa 

tak spomalí alebo zastaví. Preto je potrebné pri jej rozpúšťaní pH neustále sledovať a 

prípadne upraviť pomocou NaOH. Keďže samotná skúmaná látka môže výrazne zmeniť 

pH rozpúšťadla, na praktické účely sa veľa látok rozpúšťa v tzv. pufri - roztoku, ktorý je 

schopný odolať zmene pH po pridaní menšieho množstva kyseliny alebo zásady. Pufor, 

(niekedy nazývaný aj pH pufor alebo pufor vodíkových iónov) je vodný roztok s obsahom 

slabých kyselín a k nim konjugovaných zásad, alebo vice versa. V biológii asi 

najpoužívanejší pufor, PBS, je mierne alkalický, čo znamená, že je pripravený zo slabej 

zásady a jej solí. Pufor funguje na princípe odobrania vodíkových alebo hydroxidových 

iónov, v závislosti od toho, ktorý bol k nemu pridaný a udrží tak pH v nastavenej rovine. 
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Pri úprave pH roztoku je dôležité dodržiavať niekoľko zásad. Roztok treba neustále 

miešať aby pri meraní pH nedochádzalo k lokálnym rozdielom v koncentrácii pridávanej 

zásady alebo kyseliny (najčastejšou kyselinou na úpravu pH je HCl a najčastejšie 

používanou zásadou NaOH). Tiež sa odporúča, aby sa pri vyrovnávaní pH pridávala 

kyselina alebo zásada tým pomalšie a opatrnejšie, čím viac sa aktuálna hodnota pH blíži 

želanej hodnote. Toho je možné dosiahnuť jednak postupným znižovaním objemu látky, 

ktorá upravuje pH, alebo používaním látky z nižšou koncentráciou. V prípade, že bola 

hodnota pH presiahnutá oproti žiadanej hodnote, je potom nutné pH upraviť naspäť 

látkou s opačným pH. Vtedy avšak dochádza k zvyšovaniu koncentrácie NaCl, čo môže 

mať v niektorých prípadoch neželané účinky (    10). Pri úprave pH je tiež dôležité dbať 

na teplotu roztoku, keďže so zmenou teploty sa mení aj koncentrácia vodíkových iónov. 

 

tip 10 - V prípade prípravy elektroforetického roztoku používaného na PAGE je obzvlášť 

kritické nepresiahnuť stanovenú hodnotu pH, keďže soli vzniknuté pri spätnej úprave pH 

majú veľký vplyv na vodivosť a odpor roztoku. Zvýšený odpor roztoku spôsobuje po 

aplikácii prúdu jeho zahrievanie, čo môže poškodiť gél a znemožniť tak dokončenie 

experimentu. 

 
1.4.4 Ďalšie faktory ovplyvňujúce rozpustnosť látok 

 
 

Rozpustnosť látok ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako napríklad v prípade plynov tlak (tento 

vzťah je vyjadrený tzv. Henryho zákonom) alebo kontinuálne miešanie roztoku, ktoré 

však rozpustnosť látok nezvyšuje, iba celý proces rozpúšťania urýchli. Rozpustnosť je 

však závislá od veľkosti molekuly v roztoku a ak vylúčime všetky ostatné faktory, 

môžeme pozorovať, že veľké častice sú ťažšie rozpustné. 

 
1.5 STABILITA LÁTOK 

 
 

Dôležitým faktorom pri príprave roztokov je nielen rozpustnosť, ale aj stabilita 

jednotlivých komponentov roztoku. Najčastejšie reakcie, ktoré vedú k rozloženiu látok sú 

ich hydrolýza, alebo oxidácia. Tieto reakcie sú spúšťané rôznymi faktormi ako napríklad 

pH, obsahom reaktívnych látok v roztoku (e.g. kovmi), svetlom, teplom, vlhkosťou alebo 

prítomnosťou kyslíka. Správne uskladnenie látok je preto kľúčové pre zachovanie ich 

vlastností a nemalo by sa podceňovať, ale malo by byť naštudované pred prvým 

použitím akejkoľvek chemikálie. Napríklad PMSF (fenylmetylsulfonyl fluorid), ktorý je 
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používaný ako ireverzibilný inhibítor proteáz je vo vode veľmi nestabilný a podlieha 

hydrolýze v priebehu minút. Mal by byť preto vždy rozpustený v etanole a do roztoku 

pridaný len tesne predtým, ako je roztok aplikovaný na vzorku, v ktorej chceme proteázy 

inhibovať. Veľké množstvo látok je veľmi senzitívne už len na prítomnosť vlhkosti - 

takého látky by sa mali skladovať v dobre uzatvárateľných nádobách, ktoré by sa mali 

navyše utesniť pomocou parafilmu. Rôzne izotiokyanáty (ako napríklad fluorescenčná 

sonda FITC) alebo succinimidy (používané pri organických syntézach) sú extrémne 

citlivé na vlhkosť a podliehajú hydrolýze pri kontakte so vzduchom do takej miery, že pre 

zachovanie ich stability by mali byť utesnené vo vákuovom desikátore. Zachovanie 

tmavého prostredia je zase dôležité pre fluorescenčné sondy. Aj keď sú už v súčasnosti 

dostupné fotostabilné látky, pri ich používaní by sa malo stále dbať na dodržiavanie 

optimálnych svetelných podmienok. Pri príprave rôznych riedení fluorescenčných látok 

zo zásobných roztokov by sa mali skúmavky obaliť (vhodný je napríklad alobal) tak, aby 

na ne nedopadalo priame svetlo a v prípade, že je potrebné látku skladovať pri izbovej 

teplote, mala by byť stále uzavretá na mieste bez prístupu svetla. V prípade pufrov,  

ktoré sú určené na premývanie alebo manipuláciu so zvieratami alebo bunkovými 

kultúrami či izolátmi zase platí, že by mali byť, pokiaľ je to možné, uskladnené v 

chladničke a po príprave sterilizované aby nedošlo k ich kontaminácii  

mikroorganizmami. 

 
1.6 APLIKÁCIA ROZTOKOV ŽIVÝM ORGANIZMOM 

 
 

Pri aplikácii skúmanej látky experimentálnym zvieratám je kritické nielen charakter 

použitého rozpúšťadla, ale aj jeho objem. Medzi rozpúšťadlá, ktoré sú vhodné pri 

aplikácii látky živým organizmom patrí voda, fyziologický roztok (0,9% roztok NaCl), 50% 

polyetylén glykol, 5-10% Tween 80, 0,25% metylcelulóza alebo karboxymetylcelulóza. 

Podľa odporúčaní OECD (organization of economic corporation and development’s) by 

akákoľvek testovaná látka nemala byť podávaná orálnou cestou v objeme, ktorý 

presahuje dávku 10 ml/kg hmotnosti zvieraťa pre všetky rozpúšťadlá okrem vody. V 

prípade vody je povolená dávka zvýšená na 20 ml/kg. Príliš veľké množstvo rozpušťadla 

môže u zvierat spôsobiť stres a preťažiť žalúdočnú kapacitu, či dokonca pasívny reflux a 

zranenie hrtana a pažeráka. 
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1.7 PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA PRI MIEŠANÍ ROZTOKOV 
 
 

1.7.1 Príprava silných kyselín a zásad 
 
 

V prípade, že pripravujete roztok, ktorého súčasťou je silná kyselina, vždy pridávajte 

kyselinu do vody a nikdy nie naopak. Ak sa stretne napríklad kyselina sírová s vodou, 

uvoľňuje sa veľké množstvo tepla a teplota roztoku môže stúpnuť natoľko, že sa roztok 

môže začať variť a prskať silne kyslú tekutinu. Kyselinu teda vždy pridávajte postupne, 

po malých množstvách za neustáleho miešania a v prípade potreby ponorte nádobu na 

zmiešanie kyseliny a vody do ľadu. Veľké množstvo tepla sa uvoľňuje aj pri zmiešaní 

hydroxidu sodného a vody a pri príprave takéhoto roztoku platia podobné zásady ako pri 

miešaní silných kyselín. Pri príprave silných kyselín a zásad s vysokou molaritou sa 

odporúča, aby bolo sklo, do ktorého sa bude takýto roztok pripravovať z borosilikátu a 

nádoba na miešanie bola neporušená a nepoškriabaná. 

 
1.7.2 Označovanie chemikálií 

 
Veľmi dôležité je aj označovanie nádob. Nikdy by sa nemali používať chemikálie z 

neoznačených fľašiek a skúmaviek. Nálepky a popisy by mali byť vždy trváce a jasne 

napísané, pričom na fľaši by sa nemali nachádzať viaceré označenia a nálepky. 

Označenie by malo obsahovať Názov uskladnenej chemikálie, jej koncentráciu, meno 

alebo iniciály osoby, ktorá ju pripravila, dátum, kedy bola chemikália pripravená a ak je 

to nutné, upozornenie o možných rizikách (ak je látka toxická, korozívna atď.). 

 
1.7.3 Príprava roztoku pre experiment 

 
Ak riedite látku, ktorá má byť v určitej koncentrácii pridaná do roztoku a v rámci jedného 

pokusu aplikovaná na viacero vzoriek, je vždy odporúčané pripraviť si jeden zásobný 

roztok, z ktorého bude alikvótna časť pridaná do každej vzorky v rovnakom objeme. 

Roztok by mal byť tiež pripravený v nadmernom, minimálne o 10% väčšom objeme, ako 

je v skutočnosti potrebný, kvôli stratám, ktoré môžu vzniknúť pipetovaním. Ak je 

napríklad pre experiment potrebné pripraviť 8-9 vzoriek, roztok by mal byť prichystaný 

tak, aby ho bolo dostatok aspoň na 10 vzoriek. 
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1.8 POSTUP PRÍPRAVY NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH ROZTOKOV 
 
 

Tlmivé roztoky (Pufre) 

PBS 

PBS (phosphate-buffered saline) roztok má v biológii veľké množstvo uplatnení, nakoľko 

má vďaka správnej koncentrácii solí osmolaritu a pH vo fyziologickom rozmedzí a je  

teda vhodný aj na krátkodobé uchovávanie bunkových kultúr alebo tkanív. PBS sa 

pripravuje najčastejšie v 10x koncentrácii, ktorá je pri izbovej teplote stabilná po veľmi 

dlhý čas a je možné ho sterilizovať pomocou vysokých teplôt použitím autoklávu, alebo 

filtráciou cez filter s veľkosťou pórov 0,22 µm. Na prípravu 1 l roztoku 10x 

koncentrovaného roztoku zmiešajte nižšie uvedené reagencie v 800 ml vody, v prípade, 

že je nutné upraviť pH, pridajte HCl, až kým hodnota pH nedosiahne 7,2-7,4 a doplňte 

vodou do 1 l. 

 

Látka 
Potrebné množstvo 

(pre 1 l 10× konc. roztoku) 

Výsledná koncentrácia 

(10×) 

NaCl 80 g 1,37 M 

KCl 2 g 27 mM 

Na2HPO4 14,4 g 100 mM 

KH2PO4 2,4 g 18 mM 
 
 
 

PBS je v prípade potreby možné doplniť 10 mM CaCl2 . 2H2O a 5 mM MgCl2 . 6H2O. 

PBS bez obsahu horčíkových a vápnikových iónov sa používa pri práci s bunkovými 

kultúrami - keďže aj horčíkové aj vápnikové ióny sú dôležité pre membránové proteíny 

zabezpečujúce adhéziu buniek a ich vzájomné interakcie, je napríklad v prípade 

pasážovania adherentných buniek vhodnejšie aby ich pufor neobsahoval. Niekedy sa do 

PBS na tieto účely dokonca pridáva 0,5% (13 mM) EGTA, ktorá pôsobí ako chelátor 

vápnika. Naopak prítomnosť horčíkových a vápnikových iónov v pufri je dôležitá, ak sú 

potrebné pre správne fungovanie konkrétneho enzýmu alebo typu buniek. Keďže 

napríklad vápnik hrá úlohu pri aktivácii neutrofilov (ale aj iných leukocytov), experimenty, 

ktoré vyžadujú in vitro sledovanie aktivity neutrofilov by mali byť vykonávané v pufri s 

obsahom vápnika. 
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Pre potreby protokolov Western blottingu je možné PBS suplementovať 0,1% Tween-20 

(v/v) alebo 0,1 Tween 20 a 5% odtučneným mliekom (w/v). 

 
TBS 

 
 
 

Látka 
potrebné množstvo 

(pre 1 l 10× konc. roztok) 

Výsledná koncentrácia 

(10×) 

Tris (pH 7,6) 60,5 g 0,5 M 

NaCl 87,6 g 1,5 M 

 
 
 
 

RIPA lyzačný pufor 
 
 
 
 

Látka Výsledná koncentrácia (1×) 

Tris (pH 7,6) 25 mM 

NaCl 150 mM 

NP40 1% (v/v) 

SDS 0,1% (v/v) 

deoxycholát sodný 1% (v/v) 
 

 

Tesne pred pred použitím sa na inhibíciu proteáz pridáva komerčný koktejl inhibítorov 

(väčšinou 100-násobne riedený) a 1mM PMSF. 

 
  



18  

Elektroforetický pufor na PAGE 
 
 
 

Látka 
Výsledná 

koncentráci
a (10×) 

Výsledná 
koncentráci

a (1×) 
 Látka 

Výsledná 
koncentráci

a (10×) 

Výsledná 
koncentráci

a (1×) 

Tris 

(pH 7,7) 
500 mM 50 mM  alebo 

Tris 

(pH 8,3) 
250 mM 25 mM 

MOPS 500 mM 50 mM  Glycín 1,92 M 192 mM 

EDTA 10 mM 1 mM  SDS 1% (v/v) 0,1% (v/v) 

SDS 1% (v/v) 0,1% (v/v)     

 
Elektroforetický pufor na PAGE je na elektroforézu použiteľný len raz a po skončení 

reakcie sa odporúča vyhodiť. Pri príprave pufru zo zásobného 10x koncentrovaného 

roztoku sa odporúča najprv do odmerného valca odliať potrebný objem vody a až potom 

doplniť zásobný roztok, nakoľko v opačnom poradí by pri dopĺňaní vody vznikalo veľké 

množstvo peny, ktoré by znemožnilo presné odmeranie objemu. 

 
 
Prenosový (blotovací pufor) 

 
 
 

Látka Výsledná koncentrácia (5×) Výsledná koncentrácia (1×) 

Tris 250 mM 25 mM 

Glycín 1,92 M 192 mM 

metanol  20% (v/v) 
 

Blotovací pufor je lepšie skladovať v chladničke, nakoľko jeho zahrievanie je pri 

samotnom prenose nežiadúce.
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Nanášací pufor (SB pufor) 
 
 
 

Látka Výsledná koncentrácia (4×) Výsledná koncentrácia (2×) 

Tris (pH 6,8) 250 mM 125 mM 

Glycerol 40% (v/v) 20% (v/v) 

SDS 8% 4% 

ditiotreitol (DTT) 400 mM 200 mM 

Bromofenolová modrá 0,08% (w/v) 0,04% (w/v) 
 

Namiesto DTT je pre rozrušenie disulfidických väzieb možné použiť aj 10% β- 

Mercaptoethanol (v/v). 

 
Gél na PAGE 

 
Koncentračný gél (5 ml)                               10% Rozdeľovací gél (10 ml) 

 
 

Látka Výsledná 
koncentrácia 

(1×) 

Látka Výsledná 
koncentrácia 

(1×) 

H2O 2,975 ml H2O 3,8 ml 

0,5 M Tris (pH 6,8) 1,25 ml 1,5 M Tris (pH 8,3) 2,6 ml 

Acrylamide/Bis- 
acrylamide (30%/0,8% 

w/V) 

 
0,67 ml 

Acrylamide/Bis- 
acrylamide (30%/0,8% 

w/V) 

 
3,4 ml 

10% SDS 50 ul 10% SDS 100 ul 

10% amonium 
persulfate (APS) 

 
50 ul 

10% amonium 
persulfate (APS) 

 
100 ul 

TEMED 5 ul TEMED 10 ul 

 
V prípade potreby je možné meniť % akrylamidu v géli pre optimalizáciu rozdelenia 

proteínov na základe veľkosti - gél s vyšším obsahom akrylamidu je vhodnejší pre 

delenie menších proteínov a vice versa. V takom prípade je po zvýšení obsahu 

akrylamidu potrebné znížiť len množstvo vody, koncentrácia ostatných látok by mala 

ostať zachovaná. Pri príprave gélu je dôležité, aby boli katalyzátory polymerizačnej 

reakcie APS a TEMED pridané do roztoku ako posledné a ak je to možné roztok bol 
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pred ich pridaním degasovaný. Samotná polymerizácia gélu v prípade hrúbky 1 mm trvá 

okolo 20-30 min a je to pomalá, exotermická reakcia. Pri príprave gélu sa tiež odporúča 

zarobiť väčšie množstvo roztoku a jeho malú časť ponechať vo Falconovej skúmavke 

ako kontrolu. Ak gél v skúmavke stuhne, je už možné pracovať s gélom určeným na 

PAGE. 

 
 

Ponceau S 
 
 
 

Látka Výsledná koncentrácia 
(1×) 

Ponceau-S 2,6 mM 

kyselina trichlóroctová 183 mM 

kyselina sulfosalycilová 118 mM 
 
 
 
 

Farbiaci a odfarbovací roztok na PAGE 
 

Farbiaci roztok                                               Odfarbovací roztok 
 
 
 

Látka 
Výsledná 

koncentrácia (1×) 
Látka 

Výsledná 

koncentrácia (1×) 

H20 49,9% H20 50% 

Metanol 40% Metanol 40% 

Ľadová kyselina 

octová 

 
10% 

Ľadová kyselina 

octová 

 
10% 

Coomassie Brilliant 

blue R-250 

 
0,1% 

  

 
Po pridaní Coomassie farbičky by mal byť farbiaci roztok vždy prefiltrovaný cez filtračný 

papier, aby sa odstránili nerozpustené agregáty farbičky. Farbenie gélu v roztoku sa 

urýchli, ak reakcia prebieha pri zvýšenej teplote (37°C). 
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Otázky a úlohy 
 
 

1. Za úlohu ste dostali pripraviť 200 mL 100 mM roztoku Na2HPO4. Váš kolega Vám 

však povedal, že už má pripravený 1 L 100 mM roztoku Na2HPO4 . 10 H20 a môžete ho 

pri príprave svojho roztoku využiť. Je nutné, aby ste pre príprave vlastného roztoku 

upravovali koncentráciu roztoku Vášho kolegu? Ak áno, ako ju je potrebné upraviť a ak 

nie, prečo? 
2. Pripravujete polyakrylamidový gél na separáciu proteínov a chcete jeho 

polymerizáciu urýchliť. V laboratóriu je 23°C, vonkajšia teplota je však iba 12°C. 

Rozhodli ste sa správne, ak ste gél umiestnili do otvoreného okna a prečo? 
3. Pripravujete do zásoby 1 L 5 x koncentrovaného prenosového (blotovacieho) 

roztoku. Viete, že 1 x koncentrovaný roztok obsahuje 25 mM Tris, 192 mM Glycín a 20% 

(v/v) metanol. Opíšte praktický postup prípravy 5x koncentrovaného roztoku. Je roztok 

nutné nejako upraviť a ak áno, tak ako? 
4. Pre účely úpravy pH pripravujete 6 M roztok kyseliny chlorovodíkovej, ktorá je 

dostupná ako 37% (w/w) zásobný roztok, pričom viete, že hustota takéhoto roztoku je 

1,2 lg/l a molekulová hmotnosť HCl je 36,46 g/mol. Načo si pri príprave kyseliny musíte 

dať pozor a koľkokrát musíte zásobný roztok riediť, aby ste dostali želanú molaritu? 
5. Vypočítajte, ako by sa líšila molarita dvoch 30% roztokov peroxidu vodíka, ak by 

bola v prvom prípade koncentrácia vyjadrená objemovým (v/v) a v druhom prípade 

hmotnostným (w/w) podielom. Molekulová hmotnosť peroxidu je 34,01 g/mol, hustota 

30% roztoku peroxidu vodíka (w/w) 1,11 kg/L a hustota 100% roztoku peroxidu vodíka 

1,45 kg/L. 

6. Opíšte aspoň 4 faktory ovplyvňujúce stabilitu látok v roztoku. Na ktorý si musíte 

dať najviac pozor, ak pripravujete roztok obsahujúci fluorescenčnú látku? 

7. Pripravujete pufor, ktorý bude určený na inkubáciu živých eukaryotických buniek. 

Pred aplikáciou roztoku ste počas úpravy pH na hodnotu 7,2 omylom pridali príliš veľké 

množstvo HCl, pH kleslo na hodnotu 4,7 a tak ste sa rozhodli, že ho naspäť upravíte 

pomocou NaOH. Je možné takýto roztok po spätnej úprave pH na správnu hodnotu 

použiť, alebo je nutné pripraviť nový? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

8. Robíte experiment, pri ktorom sledujete tvorbu reaktívnych foriem kyslíka 

pomocou farbičky DCFDA (dichlórofluoresceín diacetát). V experimente budete na 

overenie Vašej hypotézy potrebovať tieto skupiny: negatívna kontrola, pozitívna  

kontrola, kontrola a Vami skúmaná látka v dvoch koncentráciách. Aby ste si mohli overiť 

variabilitu v rámci Vášho merania, experiment vykonáte v triplikátoch. Koncentrácia 
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zásobného roztoku DCFDA je 10 mM, Vy budete na Vami sledované bunky aplikovať 

výslednú koncentráciu 2 uM v objeme 100 ul. Opíšte praktický postup riedenia DCFDA. 
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2. PIPETOVANIE 
 
 

Pipeta alebo mikropipeta je pravdepodobne najpoužívanejší nástroj v laboratóriu 

molekulárnej biomedicíny. Používa sa na manipuláciu, presné meranie a transfer 

rôznych kvapalín, chemikálií, roztokov alebo vzoriek. Dostupné sú najrôznejšie 

automatické manuálne alebo elektronické pipety, pipety programovateľné, jedno- alebo 

viac- kanálové, či jednorazové sklenené aj plastové pipety. Špeciálnym spôsobom 

pipetovania sú automatizované pipetovacie stanice. Niektoré pipety sú na ovládanie 

jednoduchšie, iné zložitejšie. Bez ohľadu na zvolený typ, pipeta je základným nástrojom, 

ktorého správne používanie si vyžaduje prax. Zvládnutie pipetovania nie je veda, ale je 

jedným z jej nevyhnutných predpokladov. 

 
2.1 MANUÁLNE AUTOMATICKÉ PIPETY 

 
 

Názov manuálna automatická pipeta znamená, že pipeta je ovládaná manuálne 

vyvíjaným tlakom a pipetovaný objem je meraný systémom pipety automaticky podľa jej 

predchádzajúceho nastavenia. Typická jednokanálová automatická pipeta sa skladá z 

tlačidla piestu, ktorým sa pipeta mechanicky ovláda. Telo pipety slúži na jej uchopenie a 

mechanický ovládač objemu na nastavenie pipetovaného objemu v určitom rozmedzí, 

ktorý je zobrazený na číselnom ukazovateli objemu. Ejektor plastového nadstavca sa 

používa na odstránenie jednorazového plastového nadstavca – plastovej špičky. 

 
2.1.1 Priame pipetovanie 

 
 

Tlačidlo piestu pipety má dve stop polohy. Pri priamom pipetovaní sa po mechanickom 

stlačení tohto ovládača do prvej polohy ponorí spodný koniec plastovej špičky do 

kvapaliny v zdrojovej skúmavke alebo inej nádobe. Po pomalom a opatrnom uvoľnení 

ovládača piestu sa do špičky nasaje vopred nastavený objem tekutiny. Ponorenie špičky 

do tekutiny by malo byť čo najplytšie, aby tekutina nezostala aj na vonkajšej strane 

špičky, ale zároveň dostatočné, aby sa do špičky nenasal vzduch. Na vonkajšej strane 

plastovej špičky môže zostať malé množstvo kvapiek pipetovanej tekutiny, ktoré sa 

odstránia priložením plastovej špičky k vnútornej stene zdrojovej skúmavky pri vyberaní 

špičky. Ak sa pri pipetovaní do špičky nasaje aj vzduch, je potrebné tekutinu zo špičky 

uvoľniť a pipetovanie opakovať, pretože objem kvapaliny bude nepresný kvôli prítomným 

vzduchovým bublinám. Špička s tekutinou sa presunie do inej, cieľovej skúmavky. 

Tekutina sa zo špičky uvoľní priložením konca špičky k vnútornej stene cieľovej 

skúmavky a postupným stlačením ovládača piestu pipety do prvej a potom do druhej 
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polohy, čím sa úplne vyprázdni plastová špička. Ovládač piestu sa opäť uvoľní až po 

vybratí špičky zo skúmavky, aby nedošlo k opätovnému nasatiu presunutého objemu. 

Následne sa stlačením tlačidla ejektora odstráni použitá plastová špička do vhodnej 

odpadovej nádoby. 

 
2.1.2 Reverzné pipetovanie 

 
 

Pri reverznom pipetovaní sa po mechanickom stlačení ovládača piestu až do druhej 

polohy ponorí spodná časť plastovej špičky do kvapaliny v zdrojovej skúmavke alebo 

inej nádobe. Po pomalom a opatrnom uvoľnení ovládača sa do špičky nasaje viac 

tekutiny, ako je vopred nastavený objem. Rovnako ako pri priamom pipetovaní, 

ponorenie špičky do tekutiny by malo byť čo najplytšie, aby tekutina nezostala aj na 

vonkajšej stene špičky, ale zároveň dostatočné, aby sa do špičky nenasal vzduch. 

Prípadná tekutina na vonkajšej strane plastovej špičky sa odstráni priložením plastovej 

špičky k vnútornej stene zdrojovej skúmavky pri vyberaní špičky a ak sú v špičke 

prítomné bublinky vzduchu, pipetovanie je potrebné opakovať. Plastová špička s 

tekutinou sa presunie do inej, cieľovej skúmavky. Tekutina sa zo špičky uvoľní 

priložením konca špičky s tekutinou k vnútornej stene cieľovej skúmavky a pomalým 

stlačením ovládača piestu pipety iba do prvej polohy. Zo špičky sa uvoľní nastavený 

objem tekutiny do cieľovej skúmavky. Pri reverznom pipetovaní v špičke zostane malý 

objem tekutiny, ktorý ale nemá byť uvoľnený do cieľovej skúmavky. Tento zostávajúci 

objem tekutiny môže byť vrátený do zdrojovej tekutiny po stlačení ovládača piestu pipety 

do druhej polohy alebo môže byť vyhodený spolu so špičkou stlačením tlačidla ejektora. 

Reverzné pipetovanie je technika dávkovania výhodná najmä pri práci s veľmi malými 

objemami tekutín (< 1 µl), s tekutinami s vyššou viskozitou a tendenciou vytvárať penu a 

tiež pri pipetovaní tekutín s vyšším obsahom proteínov a biologických vzoriek. 

 
2.1.3 Plastové špičky 

 
 

Presné, optimálne a reprodukovateľné pipetovanie patrí k základným ale nevyhnutným 

zručnostiam rutinnej laboratórnej praxe. Má významný vplyv na správnosť výsledkov 

experimentálnych analýz a výrazne závisí na skúsenostiach používateľa. Nesprávnym 

pipetovaním, či už z dôvodu chybnej pipety alebo neskúsenosti, sa zvyšuje technická 

variabilita výsledkov, čo je samozrejme nežiaduce. Pre precízne pipetovanie je potrebné 

osvojiť si a dodržiavať niekoľko základných pravidiel jej používania. Automatická pipeta 

sa používa výlučne s jednorazovou plastovou špičkou. Ak sa pipeta použije bez 

plastovej špičky, dôjde ku kontaktu pipety a tekutiny, čím sa pipeta znečistí a znemožní 



25  

sa jej ďalšie použitie. Plastové špičky sú rôzne a používajú sa podľa zvolenej 

automatickej pipety. Na každý typ pipety je vhodný iba jeden objemový typ plastových 

špičiek. Vo väčšine prípadov sú pipety a k nim vhodné špičky farebne kódované a 

objemovo odlišné. Jednorazové plastové špičky je možné objednať od rôznych 

dodávateľov. Ich kompatibilitu s používanými pipetami je potrebné overiť. Je dôležité, 

aby nasávaná tekutina prišla do kontaktu výlučne s plastovou špičkou. Ak sa zvolí 

nesprávna plastová špička k danému typu pipety, pridaný objem bude nepresný a 

navyše môže dôjsť k nasatiu pipetovanej tekutiny do tela pipety a následnej 

kontaminácii. Filtrované špičky alebo jednorazové plastové špičky s filtrom predstavujú 

ideálny spôsob prevencie kontaminácie a znečistenia pipiet aj vzoriek pri pipetovaní 

infekčných, toxických alebo rádioaktívnych látok. Filter je vyrobený z nepriepustného 

nesavého materiálu a predstavuje fyzickú bariéru medzi pipetovanou tekutinou a 

samotnou pipetou. Najmä vo vysoko senzitívnych analytických metódach, kedy sa 

analyzujú jednotky alebo desiatky molekúl, sa veľmi doporučuje používať špičky s 

filtrom, pretože to významne znižuje pravdepodobnosť kontaminácie a falošne 

pozitívnych výsledkov. 

Špičky sú dodávané v plastových vreckách, z ktorých je potrebné ich manuálne 

premiestniť do plastových boxov, z ktorých sa potom jednoducho nasádzajú na pipetu. 

Je dôležité uložiť špičky do presne určeného plastového boxu, inak nebude možné ich 

jednoduché použitie a špičky sa tiež môžu poškodiť. Podstatné v tomto kontexte sú dva 

rozmery, priemer špičky v hornej časti a dĺžka špičky. Špičky s rovnakou kapacitou 

objemu môžu mať rôzne dĺžky (sú navrhnuté na rôzne aplikácie), čomu je potrebné 

prispôsobiť výšku boxu, do ktorého sú ukladané, aby sa nezlomili. Špičky naložené v 

plastovom boxe je potrebné sterilizovať autoklávovaním pri vysokej teplote a pred 

použitím nechať úplne vychladnúť, pretože teplota plastu mení jeho vlastnosti a 

nesporne vplýva na presnosť pipetovania. Ak sa špičky nepoužívajú, je dôležité box 

zatvoriť pre zachovanie ich čistoty. Alternatívou sú špičky dodané už naložené v 

plastových boxoch, nesterilné alebo sterilné, čo je ale finančne nákladnejšie. Napriek 

tomu je v niektorých prípadoch použitie takýcho už sterilných špičiek výhodné, napríklad 

pri príprave vysoko senzitívnej polymerázovej reťazovej reakcie, ktorá je veľmi náchylná 

na kontamináciu. Čistota a sterilita špičiek sú základným predpokladom prevencie 

kontaminácie a samozrejme tiež fakt, že špičky sú jednorazové. V niektorých prípadoch 

je možné špičky použiť opakovane, napr. ak sa pipetuje rovnaká tekutina zo zdrojovej 

skúmavky do viacerých prázdnych skúmaviek, ale samozrejme je najistejšie špičky 

používať iba jednorazovo, pretože okrem možnej kontaminácie môže pri opakovanom 

pipetovaní dôjsť k zmene pipetovaného objemu a výsledný objem bude nepresný. 
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2.1.4 Správne pipetovanie 
 
 

Dôležitá je aj poloha resp. uhol pipety. Pre správne fungovanie by pipeta mala byť vždy 

vo vertikálnej polohe, pri používaní, aj keď sa nepoužíva. Ak je pre uľahčenie 

manipulácie a pipetovania výhodnejšie vytvoriť uhol medzi zdrojovou alebo cieľovou 

skúmavkou a špičkou pipety, doporučuje sa polohovať horizontálnym smerom 

skúmavku, nie pipetu. Odkladanie pipety vo vertikálnej polohe do vhodného stojanu je 

tiež prevenciou kontaminácie ale aj poškodenia pipety. V priebehu laboratórnej práce je 

možné pipetu položiť aj do horizontálnej polohy na čistý laboratórny stôl, ale iba v 

prípade, ak je špička nasadená na pipetu prázdna alebo ak je pipeta bez špičky. 

Elektronické pipety sa odložené vo vhodnom stojane zároveň nabíjajú. 

Presnosť pipety je kalibrovaná a testovaná výrobcom a každá pipeta je dodávaná s 

odborným certifikátom. Pipety, rovnako ako väčšina nástrojov v laboratórnej praxi, sa 

môžu každodenným používaním pokaziť, čo má za následok pipetovanie nesprávneho 

objemu. Preto treba pipety pravidelne kontrolovať. Na presnosť výsledného pipetovania 

ale vplýva samozrejme aj experimentátor, ktorý pipetu používa. Technika a variabilita 

pipetovania môže prispieť k neobjektívnemu výsledku analýzy. Pre overenie schopnosti 

optimálneho pipetovania a zistenie prípadnej variability si môže začiatočník pomôcť 

opakovaným pipetovaním a následným vážením (na analytických váhach) pipetovaného 

objemu vody a vypočítaním koeficientu variability pipetovania (100 µl vody = 100 mg). Z 

experimentálnych dát vyplýva, že variabilita pipetovania je nepriamoúmerná objemu 

pipetovanej kvapaliny a preto najmä pri pipetovaní kvapalín s veľmi malým objemov je 

potrebné pracovať zvlášť precízne. Vlastnosti kvapaliny tiež vplývajú na presnosť 

pipetovania a pridávanie veľmi hustých, viskóznych alebo prchavých kvapalín je náročné 

a vyžaduje si opatrnosť a značné skúsenosti. Pri pipetovaní kvapalín, ktoré veľmi penia, 

je nevyhnutné dbať na neprítomnosť vzduchových bublín v pridávanom objeme, inak 

bude objem tekutiny nepresný. Teplota tekutín aj prostredia je podceňovaným 

parametrom, ktorý ale tiež ovplyvňuje variabilitu pipetovaného objemu. Pri pipetovaní 

roztokov s rozdielnymi teplotami treba pred pipetovaním teplotu roztokov približne 

vyrovnať. Zmenou teploty prostredia sa mení aj tlak vzduchu, čo má tiež vplyv na 

variabilitu pipetovaného objemu automatickými pipetami, preto je ideálne zabezpečiť 

konštantnú teplotu prostredia v laboratóriu. 

 
2.1.5 ÚDRŽBA PIPIET 

 
 

K správnemu laboratórnemu používaniu pipiet patrí tiež ich pravidelná údržba a čistenie. 

Pipety je možné podľa návodu výrobcu rozobrať, očistiť a väčšinu častí tiež sterilizovať 
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autoklávovaním. Tým sa zabráni prípadnému znečisteniu pipetovaných kvapalín, 

kontaminácii vzoriek a znehodnoteniu práce. Viackanálové pipety majú v mieste 

kontaktu plastovej špičky a samotnej pipety gumičky, ktoré zabezpečujú, aby plastové 

špičky správne priliehali k pipete a teda aby bol pipetovaný objem presný. Používaním 

sa tieto gumičky opotrebujú a je dôležité ich pravidelne kontrolovať a vymieňať, aby sa 

predišlo pipetovaniu variabilného objemu a vytekaniu pipetovanej tekutiny. 

 
2.2 MULTIKANÁLOVÉ PIPETY 

 
 

Multikanálová pipeta je špecifický typ automatickej pipety, ktorá má viac kanálov a teda 

je možné pipetovať viacero pozícií naraz, čo zvyšuje produktivitu a je výhodné najmä pri 

väčšom počte vzoriek. Rýchle pipetovanie znižuje čas potrebný na pipetovanie roztoku a 

spracovanie všetkých vzoriek, čím sa znižuje časový interval medzi spracovaním prvej a 

poslednej vzorky, čo je pri meraní biologickej variability žiaduce. Pipeta je dostupná v 8-, 

12-, 24- ale aj 96- kanálovej verzii, manuálna aj elektronická a tiež s rôznymi rozsahmi 

pipetovaného objemu. Pri tomto type pipiet je dôležité vizuálne kontrolovať, či je 

pipetovaný objem rovnaký vo všetkých špičkách. Ak je objem v niektorej špičke  

rozdielny alebo ak sú v špičkách prítomné bubliny vzduchu, je potrebné pipetovanie 

opakovať. 

 
2.3 ELEKTRONICKÉ PIPETY 

 
 

Elektronická automatická pipeta je ideálny nástroj pre presné a reprodukovateľné 

pipetovanie pri spracovaní a analýze väčšieho počtu vzoriek. Pre ich používanie platia 

rovnaké princípy ako pri manuálnych automatických pipetách a používajú sa rovnaké 

jednorazové plastové špičky. Elektronické pipety sú dostupné vo viacerých formátoch, 

najpoužívanejšie sú 1- a 8- kanálové pipety (dostupné, aj keď menej používané, sú 12- a 

24- kanálové verzie). Na displeji pipety sa nastavuje objem pipetovanej tekutiny, rýchlosť 

aj režim pipetovania. Stupeň rýchlosti pipetovania sa nastavuje podľa druhu pipetovanej 

tekutiny. Ak ide o viskóznu tekutinu, rýchlosť pipetovania je nutné nastaviť na pomalší 

stupeň. Nastavovanie a používanie elektronickej pipety je pomerne jednoduché a 

intuitívne. Jednotlivé režimy sa vyberajú otočným prepínačom, výber parametra a jeho 

hodnoty sa nastavujú bočnými tlačidlami a hlavným stredovým ovládačom sa ukladajú 

vybrané hodnoty. Stredový ovládač má dve časti, stlačením hornej sa tekutina do pipety 

nasáva a stlačením dolnej vypúšťa. Jej presné používanie si ale vyžaduje určitú prax a 

preto nie je vhodné pipetu používať bez predchádzajúceho tréningu, aby nedošlo k 

poškodeniu pipety alebo k nežiaducemu pomiešaniu vzoriek či chemikálií, ktoré sa tým 
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znehodnotia. Jeden z režimov pipetovania je automatické meranie neznámeho objemu 

nasávanej tekutiny (napr. pri odoberaní supernatantu), na displeji sa po pipetovaní 

zobrazí hodnota objemu tekutiny. Režim dávkovania sa používa pri sériovom pipetovaní 

do mnohých pozícií (napr. do mikrotitračnej platne). Pipetou sa do špičky natiahne veľký 

objem tekutiny, ktorá sa potom sekvenčne dávkuje v definovanom a vopred nastavenom 

objeme do mnohých skúmaviek. Dávka je vypustená zo špičky pipety opakovaným 

stláčaním ovládača pipety. V režime automatické dávkovanie je možné nastaviť okrem 

objemu aj časový interval medzi jednotlivými dávkami, pipetovanie potom prebieha 

automaticky po prvom a jedinom stlačení ovládača pipety. V režime pipetovania a 

miešania sa na displeji pipety nastaví objem a počet cyklov miešania. Režim je 

doporučený najmä pri pipetovaní malých objemov, ako je napríklad pridávanie templátu 

do polymerázovej reťazovej reakcie. V takomto prípade sa zvyčajne pridávajú malé 

objemy templátu (1 - 5 µl) do už prítomného master mixu a obe tekutiny je po 

napipetovaní výhodné zmiešať. 

 
2.4 DÁVKOVAČE 

 
 

Dávkovač je manuálny alebo elektronický typ pipety, ktorá je vhodná na pipetovanie 

všetkých druhov tekutín vrátane viskóznych a prchavých látok. Pri elektronických typoch 

sa otočným ovládačom nastavuje režim pipetovania, bočnými ovládačmi sa na displeji 

nastavuje rýchlosť, objem a počet dávok. Pipeta má jeden hlavný ovládač, ktorým sa po 

uložení parametrov ovládajú jednotlivé kroky pipetovania. Najmenšie tlačidlo pipety slúži 

na resetovanie režimu a okamžité vypustenie celého objemu. Pipetou sa natiahne veľký 

objem tekutiny, ktorá sa potom sekvenčne dávkuje v definovanom a vopred nastavenom 

objeme jednej dávky aj počte dávok do skúmaviek alebo mikroplatničiek. Dávkovače nie 

sú kompatibilné so štandardnými plastovými špičkami, ktoré sa používajú pri 

manuálnych alebo elektronických automatických pipetách. Špecifické plastové nástavce 

na dávkovač sa nazývajú kombišpičky a majú kapacitu do 50 ml. Pri kombišpičkách, 

ktorými sa pipetuje najväčší objem, je potrebné použiť plastový nadstavec, ktorý sa 

nasadí medzi kombišpičku a pipetu. Typ použitej kombišpičky je rozpoznaný softvérom 

pipety po nasadení na pipetu automaticky. Po skončení pipetovania je špička 

odstránená stlačením tlačidla ejektora. Multišpičky sa nepoužívajú opakovane, ale v 

prípade akútneho nedostatku je možné ich opakovane použiť pri pipetovaní rovnakého 

roztoku. 



29  

2.5 PROGRAMOVATEĽNÉ PIPETY 
 
 

Pri špecifických, komplikovaných ale rutinne používaných protokoloch je možné využiť 

programovateľné pipety, jedno- alebo 8-kanálové, ktoré sa nastavujú pomocou softvéru 

na počítači a program sa potom prenesie do pipety, ktorá následne vytvorený protokol 

realizuje sekvenčne krok po kroku vždy po stlačení ovládača piestu. Tieto pipety sa 

používajú s rovnakými jednorazovými plastovými špičkami ako automatické pipety. 

Možnosti nastaviteľných protokolov sú veľmi rôznorodé a obmedzené sú len kapacitou 

špičiek. Použitie programovateľných pipiet nie je triviálne. Aplikácia je limitovaná aj ich 

vysokou cenou a je výhodná len vo veľmi zriedkavých prípadoch, kedy nie je možné 

použiť štandardnú automatickú pipetu. 

 
2.6 PIPETOVACIE ROBOTICKÉ STANICE 

 
 

Automatizovaným systémom pipetovania sú pipetovacie robotické stanice určené na 

automatické spracovanie tekutín. Ich veľkou výhodou je minimálna variabilita aj 

eliminácia chýb manuálneho pipetovania a vysoká reprodukovateľnosť. Vhodné je ich 

použiť najmä pri príprave rutinných analýz veľkého množstva vzoriek v klinickom alebo 

výskumnom laboratóriu. Pipetovacie roboty sú ovládané softvérom a je možné 

naprogramovať najrôznejšie zložité protokoly v rozsahu pipetovaného objemu väčšinou 

od 1 - 200 µl v závislosti od kapacity použitých špičiek. Plastové špičky vhodné pre 

robotické stanice sú väčšinou odlišné od špičiek pre manuálne pipetovanie, sú  

dodávané v špeciálnych stojanoch a kompatibilné iba s konkrétnym systémom. 

Pipetovacie systémy je možné nastaviť na automatické spracovanie vzoriek, izoláciu 

DNA, RNA alebo proteínov, ale aj na prípravu analytickej metódy (napr. PCR). V 

automatických pipetovacích systémoch sa používajú buď špeciálne na to navrhnuté 

súpravy chemikálií a plastov alebo sa používajú manuálne kity, ktoré sú takto 

automatizovateľné. Vo veľkých laboratóriách je automatizácia pipetovacími robotickými 

stanica nastavená na úplnú autonómiu a neobsahuje žiadne manuálne zásahy. Medzi 

jednotlivými krokmi sú vzorky presúvané naprogramovanými robotickými ramenami 

alebo celý proces prebieha na jednej platforme, čo je výhodné pre rýchlosť procesu a 

možnosť eliminovať chyby. Takéto robotické stanice sú finančne náročné a preto je 

vhodné využiť ich kapacitu do maximálnej možnej miery. Pri robotických systémoch je 

samozrejme tiež nevyhnutné pamätať na pravidelnú údržbu, kontrolu a čistotu a povrch 

prístroja pravidelne čistiť a dezinfikovať doporučeným spôsobom. 
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2.7 SEROLOGICKÉ PIPETY 
 
 

Serologické pipety sa používajú pri práci s tkanivovými a bunkovými kultúrami. Pri 

takýchto experimentoch je absolútne nevyhnutné zabezpečiť a dodržať sterilitu 

používaných nástrojov aj roztokov. Tieto pipety sú preto dodávané sterilné a jednotlivo 

balené. Jednoducho sa s nimi manipuluje, sú opticky číre, sklenené alebo plastové. Ich 

celkový objem je rôzny a pipetovateľný objem tekutín je od 0,1 µl do 100 ml. Označenie 

objemu je na týchto jednorazových pipetách oboma smermi stupnice, od vrchnej časti 

pipety smerom dolu aj opačne pre jednoduchšie sledovanie pipetovaného objemu. Na 

koniec serologickej pipety sa nasádza gumový balónik, ktorý je zdrojom vákua. 

Uvoľňovaním stlačeného gumového balónika sa tekutina nasáva do serologickej pipety 

a stláčaním sa tekutina z pipety vypúšťa. Serologická pipeta je na konci, na ktorý sa 

nasádza gumený balónik, uzavretá hydrofóbnym filtrom, aby nedošlo ku kontaminácii 

gumového balónika ani ďalších pipiet. 

Pipetboy je elektronický pipetovací systém na kontrolovanie pipetovania serologickými 

pipetami, je to alternatíva ku gumeným balónikom. Tento spôsob ovládania je pomerne 

jednoduchý a neprogramuje sa ani neobsahuje rôzne režimy pipetovania. Časti pipety, 

ktoré prichádzajú do kontaktu so sklenenými pipetami, sú autoklávovateľné. Rýchlosť aj 

smer pohybu tekutín je možné upravovať dvoma na tlak citlivými tlačidlami. Stlačením 

horného tlačidla sa tekutina nasáva do pipety a stlačením spodného sa tekutina z pipety 

vypúšťa. 

 
2.8 PASTEUROVE PIPETY 

 
 

Pasteurove pipety sú jednorazové jednokanálové plastové pipety (1 - 5 ml), väčšinou sú 

dodávané sterilné a jednotlivo balené. Nasávanie tekutiny do pipety prebieha stlačením 

a postupným uvoľnením plastového balónika, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou pipety. 

Tým vznikne v pipete podtlak a do pipety sa nasaje tekutina. Používajú sa v laboratóriu 

aj v teréne, keď je potrebný prenos malého množstva tekutiny a nie je možné použiť 

automatické pipety. Sú ideálne na pipetovanie potenciálne infekčných vzoriek aj 

toxických látok. Výhodou týchto pipiet je ich nízka cena, dostupnosť a jednoduché 

použitie. Ich nevýhodou je, že ich pomocou je možné odmerať iba približný objem 

pipetovanej tekutiny. 
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Praktické tipy 
 
 

tip 1 - Automatické pipety s jednorazovými plastovými špičkami sa používajú v 

laboratóriách na rôzne účely - príprava roztokov, izolácia nukleových kyselín, príprava 

polymerázovej reťazovej reakcie, elektroforetická analýza produktov polymerázovej 

reťazovej reakcie, práca s bunkami, baktériami, zvieratami, vzorkami atď. Veľmi dôležité 

je pipety používať vždy na rovnakú aplikáciu a pipety nevymieňať. Pipety používané na 

prácu s bunkovými kultúrami, používať vždy iba na prácu s bunkovými kultúrami. Pipety 

používané v izolácii nukleových kyselín nepoužívať na prácu s baktériami. Pipety 

používané na prípravu PCR nie je vhodné použiť na pipetovanie PCR produktu v 

elektroforetickej analýze atď. 

 
tip 2 - Pri pipetovaní rozmrazovaných roztokov alebo vzoriek je potrebné počkať, kým sa 

tekutina úplne rozpustí a zmiešať ju, aby bola pipetovaná tekutina homogénna. 

 
tip 3 - Po zmrazení vzoriek plazmy môže dôjsť k vytvoreniu bielkovinových zrazením, 

ktoré po rozmrazení môžu upchať pipetu a spôsobiť nepresný výsledok pipetovania. 

Tomuto je možné predísť zohriatím vzoriek na 37°C. Ak sa zrazenina nerozpustí, je 

možné ju odstrániť centrifugovaním vzoriek a následným odpipetovaním iba 

tekutej/hornej fázy. Na druhej strane to spôsobí zníženie celkového dostupného objemu 

vzorky, čo je nežiaduce najmä pri vzorkách s limitovaným objemom. 

 
tip 4 - Biologické vzorky (plazma, krv, slina, moč) nie je vhodné pipetovať elektronickou 

pipetou, pretože elektronická pipeta nasáva objem tekutiny automaticky, vhodnejšie je 

použiť manuálnu automatickú pipetu. 

 
tip 5 - Pri pipetovaní bakteriálnych kultúr je nevyhnutné pracovné prostredie vyčistiť a 

potom pracovať pri otvorenom ohni kvôli vytvoreniu sterilného prostredia. 

 
tip 6 - Prchavé látky je potrebné pipetovať v digestore, pretože ich výpary sú potenciálne 

toxické. 

 
tip 7 - Polymerázovú reťazovú reakciu je potrebné pipetovať v laminárnom boxe kvôli 

dodržaniu práce v sterilnom prostredí. V laminárnom boxe sa na vyčistenie používa 

ultrafialové žiarenie. Pred aplikáciou žiarenia je potrebné z boxu odstrániť použité špičky 

prípadne iný odpad a povrch v boxe fyzicky vyčistiť vhodným roztokom. 
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tip 8 - Lobinding skúmavky je výhodné použiť na uskladnenie vzorky s veľmi nízkou 

koncentráciou DNA, pretože sú vyrobené z materiálu, ktorý odpudzuje DNA. 

 
tip 9 - Pipety sa v laboratóriu používajú viacerými experimentátormi, preto je dôležité po 

skončení práce pipety skontrolovať a vyčistiť. Pri podozrení, že pipeta sa pri používaní 

skontaminovala, je nevyhnutné okamžite ju rozobrať, vyčistiť, vysušiť a časti (pri ktorých 

je to možné) sterilizovať autoklávovaním. 

 
tip 10 - Pri používaní pipiet je vhodné vytvoriť aspoň z niektorých analyzovaných vzoriek 

multiplikáty a po skončení analýzy z výsledkov multiplikátov vypočítať koeficient 

variability pipetovania. 

 
tip 11 - Pri dávkovaní pripraveného roztoku dávkovačom alebo elektronickou pipetou do 

reakčných skúmaviek je nutné pripraviť o 10% viac roztoku. Objem navyše je potrebný 

pre presné fungovanie pipety alebo dávkovača. 

 
tip 12 - Pri používaní elektronických pipiet je dôležité rozumieť poradiu pipetovaných 

krokov. Niektoré pipety sú výrobcom navrhnuté tak, že po nasatí celkového objemu a 

prvom stlačení ovládača pipety je ako prvý krok vypustený malý objem tekutiny. Táto 

informácia je zobrazená na displeji pipety. Tento objem je vždy odlišný ako nastavený 

objem a preto je dôležité si ho nezmýliť a nepridať do cieľovej skúmavky. Najlepšie je ho 

napipetovať naspäť do zdrojovej skúmavky. Po druhom stlačení ovládača pipety už 

pipeta dávkuje nastavený objem. Táto informácia je tiež zobrazená na displeji pipety. 

 
tip 13 - Elektronické pipety sa samozrejme dajú použiť iba keď majú dostatočne nabitú 

batériu. Preto treba vrámci prípravy experimentu overiť stav batérie a myslieť aj na to, že 

opakovaným nabíjaním batérie strácajú kapacitu. 

 
tip 14 - Životnosť pipiet je približne 5 rokov a dôležitá je aj pravidelná údržba a servis. 

Pred servisným zásahom je potrebné doporučeným spôsobom pipetu vyčistiť a 

sterilizovať (iba tie časti pipety, ktoré je možné autoklávovať). 

 
tip 15 - Pipety je potrebné pravidelne kalibrovať v certifikovanom servise, čo je 

nevyhnutné najmä pre akreditované pracoviská. 

 
tip 16 - Eppendorf, Gilson a Brand patria medzi etablovaných a akceptovaných výrobcov 

pipiet, ale samozrejme existuje množstvo ďalších výrobcov pipiet, ktoré sa líšia cenou, 
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kvalitou, servisom a kompatibilitou špičiek. Z praktických dôvodov je výhodné vybaviť 

laboratórium pipetami od rovnakého výrobcu. Cena jednokanálovej automatickej pipety 

je približne 400 eur, 8-kanálovej automatickej pipety 700 eur, jednokanálovej 

elektronickej pipety 1000 eur a cena 8-kanálovej elektronickej pipety je okolo 1200 eur. 

 
tip 17 - DNAremoval je roztok, ktorý sa používa na rýchlu a účinnú dekontamináciu 

pracovných povrchov v laboratóriách vrátane povrchov pipiet, prístrojov a robotických 

pipetorov. Roztok obsahuje kombináciu aktívnych látok, ktoré štiepia DNA. 

 

Otázky a úlohy 
 
 

1. Porovnajte variabilitu pipetovania manuálnou a elektronickou pipetou. 

2. Porovnajte variabilitu pipetovania 2 rôznych manuálnych pipiet. 

3. Porovnajte variabilitu pipetovania vody, etanolu a glycerolu. Menšou pipetou (100 

µl) a väčšou pipetou (1000 µl) napipetujte 100 µl z každej tekutiny 10-krát a odvážte na 

analytických váhach. 

4. Rozpipetujte sterilnú LB pôdu po 100 µl do mikrotitračnej platne. Pracujte 

sterilne. Zatvorenú mikrotitračnú platňu dajte inkubovat pri 37 °C cez noc a na druhý deň 

porovnajte počet jamiek so sterilnou a nesterilnou pôdou. 

5. Priptavte 1% roztok trypánovej modrej, z tohto urobte osem 2-kových riedení. 

Riedenia pripravte v triplikátoch. Presnosť pipetovania vyhodnoťte pomocou kalibračnej 

krivky získanej fotometrickým meraním. 

6. Scentrifugujte vzorku periférnej krvi. Porovnajte odobratie plazmy do čistých 

skúmaviek použitím manuálnej automatickej pipety a pasteurovej pipety. 

7. Odoberte si vzorku slín a rozdeľte ju do 10 čistých skúmaviek tak, aby každá 

skúmavka obsahovala rovnaký objem vzorky. Presnosť pipetovania overte vážením na 

analytických váhach. 

8. Napipetujte do 10 mikroskúmaviek rôzne objemy vody a elektronickou pipetou sa 

pokúste zistiť objem tekutiny v každej skúmavke. 

9. Do každej jamky čistej PCR platne napipetujte 15 µl vody. Vysvetlite, aký typ 

pipety je na takúto aplikáciu vhodný a ktorý je naopak nevhodný. 

10. Zistite, aká je variabilita pipetovania pri objeme 1x600 µl, 2x300 µl, 3x200 µl a 

variabilitu porovnajte. 
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3. IZOLÁCIA NUKLEOVÝCH KYSELÍN 
 
 

3.1 IZOLÁCIA DNA 
 
 

Izolácia DNA je rutinne používaná metóda vo výskumnom aj klinickom laboratóriu, 

ktorou sa zo vzorky biologického materiálu postupne odstránia proteíny, lipidy a 

inhibítory a výsledná izolovaná DNA je vhodná na následnú analýzu rôznymi spôsobmi. 

Bolo popísaných veľké množstvo metód a postupov, ktoré sa vo výsledku líšia 

kvalitatívne aj kvantitatívne. K základným postupom izolácie DNA patrí fenolová 

extrakcia, izolácia pomocou kremíkových membrán, magnetická separácia a vysolovacia 

izolácia. Konkrétny postup sa zvolí podľa náročnosti izolačného postupu, skúseností 

experimentátora, výšky grantovej podpory a samozrejme podľa vlastností, množstva a 

počtu vzoriek a následnej aplikácie alebo analýzy vyizolovanej DNA. 

 
3.1.1 Fenolová extrakcia DNA 

 
 

Je to izoláciu DNA použitím fenolu, chloroformu a etanolu. Pôsobením fenolu sa 

denaturujú proteíny prítomné vo vzorke. Denaturované proteíny sa oddelia od DNA, 

pretože na rozdiel od DNA nie sú rozpustné vo vodnej fáze chloroformu. Pridaním 

etanolu sa DNA z vodného roztoku vyzráža a centrifugáciou sa vytvorí pelet DNA. Tento 

spôsob izolácie je výhodné použiť v prípade, že je potrebné izolovať DNA z veľkého 

množstva materiálu. Významnou výhodou takéhoto postupu je aj to, že vyizolovaná DNA 

obsahuje prakticky všetky fragmenty DNA prítomné vo vzorke pred izoláciou, sekvenčne 

veľmi krátke (20 bp) aj veľmi dlhé (niekoľko kbp) fragmenty DNA. Ďalšou výhodou 

izolácie je vysoký výťažok DNA a nezanedbateľným je tiež fakt, že chemikálie potrebné 

na izoláciu nie sú finančne náročné. Naopak jeho nevýhodou je manuálna aj časová 

náročnosť postupu a teda pre neskúseného experimentátora môže byť metóda 

spočiatku nevhodná. Náročnosť spočíva v nutnosti vyizolovať čistú DNA bez prímesí 

proteínov, fenolu a etanolu,  čo je možné dosiahnuť  pri tomto postupe iba precíznym     

a správnym pipetovaním. Ak vyizolovaná DNA zostane kontaminovaná takýmito 

prímesami  a následnou  aplikáciou  je  PCR  analýza,  aktivita  enzýmov  používaných  

v PCR bude inhibovaná a analýza nebude správna. Navyše izoláciu DNA s použitím 

fenolu nie je možné urobiť pre veľké množstvo vzoriek naraz. Príkladom použitia takejto 

metódy je izolácia DNA z kuracej pečene. Takto vyizolovaná DNA je jednou zo zložiek 

agarózového gélu, ktorý sa používa na analýzu aktivity enzýmu DNázy. 
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Základný postup izolácie fenolom: 

1. K objemu vzorky pridajte rovnaký objem zmesi fenol:chloroform:izoamylalkohol 

(zmiešané v pomere 25:24:1). Premiešajte vortexovaním približne 15 sekúnd. 

2. Zmes centrifugujte 5 minút pri 16 000 x g. V zmesi sa centrifugovaním vytvoria 

fázy. Vrchná fáza je vodná a obsahuje DNA, pretože DNA je rozpustná vo vode. 

Spodná fáza obsahuje fenol a proteíny. Vodnú fázu pipetou preneste do čistej 

skúmavky bez toho, aby ste sa akokoľvek dotkli fenolovej fázy. 

3. K vodnej fáze pridajte 2,5 násobok objemu 100% etanolu a 0,5 násobok 7,5M 

octanu amónneho na vyzrážanie DNA. 

4. Zmes dajte precipitovať na niekoľko hodín pri teplote -20°C (ideálne cez noc). 

Potom zmes centrifugujte na chladenej centrifúge (4°C) 30 minút pri 16 000 x g, 

čím sa vytvorí pelet DNA na dne skúmavky. 

5. Supernatant opatrne odpipetujte. K peletu pridajte 150 µl 70% etanolu. 

Centrifugujte na chladenej centrifúge (4°C) 5 minút pri 16 000 x g. 

6. Supernatant opatrne odpipetujte a pelet nechajte vysušiť pri laboratórnej teplote 

10 minút. 

7. Pelet rozpustite v TE pufri alebo vo vode. 

8. Čistotu a množstvo vyizolovanej DNA skontrolujte Nanodropom. 
 
 

3.1.2 Kolónková izolácia 
 
 

Kolónková izolácia je postup izolácie, v ktorom sa izolovaná DNA viaže na kremíkovú 

membránu, ktorá je pevnou súčasťou izolačných skúmaviek. Z DNA sú v priebehu 

izolácie odstránené proteíny, endonukleázy a rôzne inhibítory. Princíp izolácie spočíva v 

naviazaní DNA prítomnej v roztoku na kolónku a neskoršom uvoľnení DNA z kolónky do 

roztoku. Tento proces jej kontrolovaný prítomnosťou solí a zmenou pH v reakcii. Na 

kolónku sa viažu všetky druhy DNA prítomné pred izoláciou vo vzorke bez ohľadu na 

pôvod, tzn. genomická, mitochondriálna, bakteriálna aj vírusová. Ak je potrebné odlíšiť 

pôvod vyizolovanej DNA, je možné to urobiť následnou PCR analýzou. Nevýhodou 

kolónkových kitov je, že na membránu sa neviažu veľmi krátke fragmenty DNA, čiže pri 

izolácii dochádza k určitým stratám a ak sú práve krátke fragmenty DNA predmetom 

výskumu, je potrebné zvoliť inú izolačnú metódu. 

Kitov alebo súprav na izoláciu DNA je veľké množstvo. Pred izoláciou je dôležité vybrať 

správny kit podľa druhu a množstva materiálu a počtu vzoriek, z ktorých sa bude DNA 

izolovať. DNA je možné izolovať z najrôznejších vzoriek. Jednotlivé postupy sa 

čiastočne odlišujú podľa toho, na aký typ materiálu sú optimalizované. Priložený protokol 

si treba prečítať s porozumením, ideálne ešte pred samotnou izoláciou a 
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neimprovizovať. Jednotlivé kroky sú popísané veľmi podrobne a zrozumiteľne. Pred 

začiatkom izolácie je nevyhnutné skontrolovať dostupnosť všetkých chemikálií v kite a 

tiež pripraviť ostatné veci, ktoré nie sú súčasťou súpravy, ale na izoláciu sú potrebné. Sú 

to ďalšie roztoky, pipety, skúmavky, vortex, centrifúga, termostat, vodný kúpeľ, 

homogenizátor ai. V princípe je izolácia DNA použitím izolačnej súpravy alebo kitu veľmi 

jednoduchá a stačí postupovať podľa detailného postupu a nemeniť doporučené časy 

inkubácie, centrifugácie ani teplotu a samozrejme žiadny krok v postupe nevynechať. 

Veľmi jednoducho a za krátky čas je možné izolovať DNA z materiálu ako je celková krv 

alebo plazma. Najčastejšie sa DNA izoluje z telových tekutín (krv, plazma, moč), 

bunkových kultúr, z tkanív a baktérií. Vzorky môžu byť čerstvé aj rozmrazené a môžu 

obsahovať rôzne stabilizátory (EDTA, heparín). Typ vzorky je dôležité vybrať podľa typu 

DNA, ktorý má byť výsledkom izolácie. Ak je potrebné izolovať extracelulárnu DNA, je 

nevyhnutné zo vzorky najskôr odstrániť bunky, čiže izolovať DNA z bezbunkovej tekutiny 

(plazma, médium). Bakteriálnu DNA je možné izolovať z bakteriálnej kultúry, genomickú 

DNA z buniek atď. 

Niektoré typy vzoriek sú na spracovanie jednoduchšie (krv, plazma, ľahko lyzovateľné 

tkanivá, Gram-negatívne baktérie), prítomné proteíny sa zlyzujú enzýmom proteinázy 

alebo proteázy. Iné vzorky sú zložitejšie (stolica, moč, Gram-pozitívne baktérie). 

Zložitejší typ vzorky v kontexte izolácie DNA znamená, že bunky vo vzorke je 

náročnejšie lyzovať alebo že obsahujú veľké množstvo inhibítorov, ktoré je potrebné 

odstrániť. Inhibítory sú vo veľkom množstve prítomné napr. vo vzorkách stolice. Súpravy 

optimalizované na takýto typ vzoriek obsahujú účinné roztoky na odstránenie inhibítorov 

a aplikujú sa hneď v prvých krokoch izolácie ešte pred lýzou buniek a uvoľnením DNA. 

Lýzou buniek sa dosiahne rozrušenie bunkovej steny a prítomných proteínov a následne 

môže byť DNA očistená od proteínov a izolovaná. Ak sa lýza nedostatočná, DNA sa z 

buniek neuvoľní a výťažok izolácie bude nízky. Bunky Gram-pozitívnych baktérií je 

možné účinne lyzovať roztokom obsahujúcim enzým lýzozým. Ďalší faktor ovplyvňujúci 

lýzu buniek je homogenita vzorky, pretože ak vzorka nie je homogénna, lýza nebude 

dostatočná. Najmä vzorky rastlin, baktérií, kvasiniek a niektorých tkanív (srdce, svaly, 

kosti) je potrebné pred izoláciou homogenizovať, čím sa zabezpečí rozrušenie 

bunkových stien a štruktúr a zníženie viskozity lyzátu. Tým sa dosiahne uvoľnenie DNA 

z bunkových organel a rozrušia sa vysokomolekulárne kompplexy DNA s bielkovinami, 

ktoré by znížili efektívnu väzbu DNA na kremíkovú membránu. 

Po zlyzovaní proteínov sa centrifugáciou naviaže prítomná DNA na kremíkovú 

membránu (kolónku). Proteíny, lipidy a rôzne prímesi sa na membránu neviažu a sú 

úplne odstránené vo viacerých premývacích krokoch. DNA je z membrány uvoľnená 

inkubáciou s TE roztokom (pH 9,0) alebo s deionizovanou vodou a následnou 
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centrifugáciou. Izolovanú DNA je potrebné skladovať pri teplote -20°C, resp. čo najskôr 

analyzovať. Čistotu a množstvo vyizolovanej DNA je potrebné odmerať Nanodropom. 

Spolu s DNA sa touto metódou izoluje aj RNA. Pri väčšine nasledujúcich postupov 

analýzy DNA prítomnosť RNA neprekáža. Ale ak je to potrebné, je RNA možné odstrániť 

inkubáciou s enzýmom RNázy. Vzorka sa inkubuje s enzýmom pri laboratórnej teplote 

(~20°C) 2 minúty. 

 
3.2 IZOLÁCIA RNA 

 
 

Aj metodika izolácie RNA závisí od účelu, na ktorý je táto RNA potrebná alebo ako bude 

analyzovaná. Najčastejšie je cieľom izolácie RNA analýza expresie génov v tkanivách, 

resp. bunkách, ale môže to byť aj hľadanie biomarkerov, prípadne identifikácia 

organizmu a mnoho iných. Vo všetkých príručkách je zdôraznená nestabilita RNA. V 

porovnaní s DNA je naozaj RNA problémová molekula. Má to dve základné príčiny – 

väčšina RNA je jednovláknová, zatiaľ čo DNA je dvojvláknová. S tým sa dá urobiť len 

málo okrem rýchleho enzymatického reverzného prepisu RNA do cDNA, ktorá je 

stabilnejšia. Druhým a väčším problémom je ubikvitárna prítomnosť enzýmov, ktoré 

rozkladajú RNA – ribonukleáz. Ribonukleázy sú stabilné, nepotrebujú dodatočné 

kofaktory a tým pádom ich aktivitu nezníži ani dodanie EDTA, prípadne iných chelátorov. 

Ide však o proteíny a tým pádom vysoká teplota, resp. ich vyzrážanie eliminuje ich 

aktivitu. 

Alternatívou je aplikácia dietyl pyrokarbonátu (DEPC). Táto chemikália sa kovalentne 

viaže na rôzne aminokyseliny, ktoré sú kľúčové pre enzymatickú aktivitu RNáz, a tým ich 

inaktivuje. Samozrejme, podobne účinkuje aj na všetky iné enzýmy, preto treba DEPC z 

roztokov, resp. vody odstrániť, napr. autoklávovaním. Štandardný protokol využíva 

najprv inkubáciu vody s 0,1% DEPC cez noc pri 37°C a následne autoklávovanie pri 

120°C na 20 minút. Vzniká CO2 a etanol a tie sa vyparia, ak koncentrácia DEPC nie je 

príliš vysoká. Takto pripravená voda môže byť použitá ako elučný pufor pre izolovanú 

RNA, ale aj na roztoky potrebné pri izolácii. Realita je taká, že aj bez DEPC a bez 

špeciálnych postupov na elimináciu RNáz je možné RNA izolovať v dostatočnej kvantite 

i kvalite z rôznych tkanív. Ale opäť je dôležité, či je dostatok štartovacieho materiálu a 

aké je využitie izolovanej RNA. Ak ide o analýzu génovej expresie, je dôležité, či cieľový 

gén je dostatočne exprimovaný. Potom senzitivita pri izolácii RNA nie je kľúčová a je 

možné zamerať sa na čistotu RNA. 

V mnohých laboratóriách používajú pri odbere vzoriek RNAlater, prípadne podobné 

prípravky určené na stabilizáciu RNA. Ale ak sa tkanivá zmrazia v tekutom dusíku a 

spracujú bez zbytočného odkladu na ľade, význam takýchto stabilizátorov je sporný. 
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Navyše ich použitie vedie k tomu, že vzorky tkaniva sú elastické, čo pri mechanickej 

homogenizácii komplikuje spracovanie vzoriek a často paradoxne znižuje výťažok RNA. 

Zároveň je takto stabilizovaná vzorka použiteľná už len na izoláciu RNA, zatiaľ čo 

zamrazená vzorka bez stabilizátora môže byť stále spracovaná rôznymi spôsobmi na 

biochemické alebo iné analýzy. 

Postup pri samotnej izolácii je podobný ako pri izolácii DNA. Treba rozpustiť, resp. rozbiť 

bunkové membrány a steny, odstrániť vyzrážaním proteíny a následne vyčistiť RNA od 

solí a iných hydrofilných nečistôt. Rozdiel spočíva len v mierne odlišných fyzikálnych 

vlastnostiach RNA v porovnaní s DNA a v potrebe inaktivovať RNázy v prvých krokoch 

spracovania tkaniva. Túto úlohu plní pri izolácii RNA guanidín izotiocyanát, ktorý 

denaturuje bielkoviny spolu s fenolom, zároveň ale chráni nukleové kyseliny. Následné 

využitie centrifugácie a alkoholovej precipitácie je podobné ako pri izolácii DNA. 

Podobne ako pri DNA sú principiálne dve možnosti izolácie – pomocou komerčného kitu 

alebo pomocou Trizolu, resp. jeho dostupných variant. Rozdiel v čistote, ale ani v cene 

nie je veľký, ale výťažok pri izolácii pomocou Trizolu je výrazne vyšší. Ak následná PCR 

nefunguje, resp. spektrofotometrická analýza pomocou Nanodropu ukazuje 

kontamináciu, je možná dodatočná purifikácia cez kremíkovú kolónku z RNA izolačného 

kitu. Výhodou kitov od firmy Qiagen je aj možnosť použitia automatického izolátora 

Qiacube, ktorý automatizuje spracovanie manuálnych kitov, ale reálne je toto možné len 

pri tekutých matriciach, ktoré musia byť dostatočne homogénne, keďže pipetovanie 

robotom nie je optimálne. Alternatívou pre špecifické aplikácie sú kity využívajúce 

magnetické častice alebo analýza RNA priamo v lyzovanom tkanive bez purifikácie. 

Výsledkom izolácie RNA je vždy zmes RNA, pričom pri tkanivách jednoznačne dominuje 

ribozomálna RNA. To možno vidieť aj na elektroforéze, kde sa zobrazujú dva prúžky 

RNA z ribozomálnych podjednotiek 18S a 28S. Intenzita týchto prúžkov sa používa na 

objektivizáciu integrity izolovanej RNA, tzv. RNA integrity number – RIN. Ideálna 

integrita je označovaná ako RIN 10 a zodpovedá pomeru 2:1 v peakoch zistených 

kapilárnou elektroforézou a priradených 28S a 18S rRNA. Neprítomnosť prúžkov je 

často spôsobená degradáciou RNA ešte pred izoláciou, počas izolácie alebo po nej. 

Po každej izolácii je dôležité urobiť viaceré analýzy kvantity a kvality – 

spektrofotometrická alebo fluorometrická analýza na overenie čistoty a koncentrácie. 

Bez nej nie je možné odhadnúť napr. množstvo templátu potrebného do PCR. Čistota 

zas poukazuje na prípadnú potrebu dodatočného použitia kolónky na prečistenie RNA. 

Integrita RNA sa ale týmito optickými metódami nedá zistiť, preto je vhodné aspoň 

vybrané vzorky analyzovať elektroforeticky, či už bežnou horizontálnou agarózovou 

alebo kapilárnou elektroforézou. 
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Izolácia RNA pre analýzu génovej expresie je rutinná metóda, ktorá si nevyžaduje 

špeciálne vybavenie. Dôsledná homogenizácia dostatočného množstva čerstvého alebo 

dusíkom zamrazeného tkaniva – 100 mg je základ. Následné spracovanie na ľade s 

čistými a neskontaminovanými roztokmi povedie k postačujúcemu výťažku a následnú 

analytickú metódu (napr. PCR), bude možné previesť bez problémov. Ak analýza 

nefunguje, treba hľadať problém a tých môže byť na rôznych úrovniach viacero. 

Najčastejšie ale ide o degradovanú alebo kontaminovanú RNA. Kontaminácia sa na 

rozdiel od degradácie ešte dá vyriešiť. Alikvoty na úrovni RNA alebo pôvodného tkaniva 

zabezpečia možnosť opätovnej izolácie, prečistenia a analýzy. 

 

Praktické tipy 
 
 

tip 1 - Typické množstvo vzorky na izoláciu DNA použitím QIAamp DNA Mini Kitu je 200 

µl celkovej krvi s očakávaným výťažkom približne 12 µg DNA a 25 mg tkaniva s 

očakávaným výťažkom približne 30 µg DNA. 

 
tip 2 - Jednotlivé izolačné kity sú určené na izoláciu nukleových kyselín z presného 

objemu vzorky. Je možné použiť aj väčší objem vzorky, to ale automaticky neznamená 

väčší výťažok. Maximálny výťažok je daný kapacitou izolačného systému. 

 
tip 3 - Všetky látky, ktoré sa používajú pri izolácii nukleových kyselín, sú zároveň silnými 

inhibítormi PCR. Izolácia nukleových kyselín je teda najmä o odstraňovaní proteínov, 

preto je potrebné klásť dôraz na čistotu po izolácii. Prípadné zvyšky proteínov/inhibítorov 

je možné odstrániť prezrážaním etanolom a dôkladným vysušením. 

 
tip 4 - Podobne ako pri analytických metódach, aj pri izolácii sa doporučuje používať 

negatívnu kontrolu, kedy sa popri vzorkách izoluje voda. 

 
tip 5 - Izolácie majú svoje limity nielen čo sa týka výťažku, ale aj dĺžky fragmentov. Pri 

použití bežných kolonkových izolačných metód dochádza k veľkým stratám krátkych 

fragmentov, ktoré sú odstránené v premývacích krokoch. Pri mnohých analýzach to je 

nie dôležité, ale ak sú predmetom analytického postupu práve krátke fragmenty, je 

potrebné zvoliť vhodný spôsob izolácie. 

 
tip 6 - Použitím väčšiny izolačných metód nie je možné odlíšiť jednotlivé typy nukleových 

kyselín a výsledok izolácie obsahuje RNA, DNA, jedno- aj dvoj-vláknové nukleové 
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kyseliny. Ak je žiaduce, aby eluát obsahoval iba konkrétny typ nukleovej kyseliny, je 

potrebné použiť enzýmy štiepiace konkrétny druh alebo formu nukleových kyselín. 

 
tip 7 - DNA je fragilná molekula, preto intenzívne vortexovanie, centrifugovanie alebo 

zohrievanie vedie k jej fragmentácii. Pri niektorých downstream metódach môže 

fragmentácia predstavovať problém. 

 
tip 8 - Ak je plánovaná analýza nukleových kyselín až o niekoľko rokov od zozbierania 

vzoriek, je lepšie skladovať samotné vzorky, nie izolované nukleové kyseliny. In vivo je 

DNA oveľa stabilnejšia ako in vitro, izolovaná DNA v akomkoľvek pufri je menej stabilná, 

podlieha mutáciám, kyslej hydrolýze a postupnému rozpadu. 

 
tip 9 - Pri odoberaní vodnej fázy počas izolácie DNA protokolom fenolovej extrakcie je 

nevyhnutné dbať na to, aby sa spolu s vodnou fázou, ktorá obsahuje nukleové kyseliny, 

nenabrala aj fenolová fáza obsahujúca vyzrážané proteíny, pretože to znemožní použitie 

izolovaných nukleových kyselín. Aby sa tomu predišlo, je lepšie bezpečne odobrať o 

niečo menší objem vodnej fázy, aby nedošlo ku kontaktu s fenolovou fázou. 

 
tip 10 - Voľba konkrétneho elučného objemu závisí na predpokladanom výťažku aj 

následnej aplikácii. 

 
tip 11 - Pri izolácii vírusovej alebo nízkokópiovej DNA z bezbunkových telových tekutín  

je doporučené použiť carrier DNA. Je to polymér, ktorý zabezpečí efektívnejšiu väzbu 

nízkokópiovej DNA na kremíkovú membránu. 

 
tip 12 - Pri fenolovej extrakcii sa etanol najistejšie odstráni inkubáciou otvorených 

skúmaviek s peletom DNA pri teplote 56°C po dobu 5 minút. 

 
tip 13 - Vzorky často obsahujú rôzne inhibítory, či už prirodzene prítomné vo vzorke 

(hemoglobín, moč, stolica) alebo pridané, pretože sú nevyhnutné pre izoláciu (fenol, 

SDS). Tieto inhibítory neinhibujú samotnú DNA, ale inhibujú enzýmy používané v 

nasledujúcich analytických postupoch (enzým polymerázy používaný v PCR). 

 
tip 14 - Pred rozhodnutím ako izolovať RNA je dôležité rozhodnúť či a kedy ju izolovať. 

RNA je oveľa stabilnejšia v tkanivách ako po izolácii, preto je rozumné izoláciu 

realizovať iba tesne pred samotným použitím RNA. 
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tip 15 - Trizol obsahuje aj fenol a teda by sa mal používať v digestore, ale ak sa 

neopakujú izolácie každý deň a celý rok, nie je to nevyhnutné. 

 
tip 16 - Stabilizácia pomocou RNAlater má svoj význam pri tekutých vzorkách (napr. 

slina) odoberaných napr. od pacientov, keď nie je možné skoré zamrazenie v tekutom 

dusíku. 

 
tip 17 - Vzhľadom na fragilitu RNA je alikvotovanie izolátu nutnosťou, ak sa predpokladá 

viacero nezávislých analýz. Ak je to možné, treba plánovať analýzy dopredu a naraz. 

Každé zbytočné rozmrazovanie a zmrazovanie RNA poškodzuje. 

 
tip 18 - Izolácia celkovej RNA často nestačí. Je možné pokračovať dodatočnou 

purifikáciou mRNA napr. pomocou vychytávania polyA chvostíkov. Výsledný izolát už ale 

nebude obsahovať prokaryotickú a mitochondriálnu RNA. Dedikované kity umožňujú 

purifikáciu krátkych RNA vrátane microRNA. 

 
tip 19 - Ak je po izolácii plánovaná real-time PCR analýza, je vhodné zvážiť aplikáciu 

DNázy. Trizol, resp. fenol koprecipituje aj DNA, takže v izolátoch RNA je prirodzene 

prítomná aj kontaminácia DNA. Ak je PCR dobre nastavená a primery dizajnované na 

spoje exónov (exon junction), DNA pri analýze nevadí. Bez aplikácie DNázy treba brať s 

rezervou aj fotometrické kvantifikácie výťažku RNA. Pri použití farbičiek špecifických pre 

RNA je DNA prítomná vo vzorke nepodstatná. 

 
tip 20 - Najčastejšia a najlacnejšia analýza izolovanej RNA pomocou fotometra ako 

Nanodrop má svoje úskalia. Okrem iných faktorov aj pH ovplyvňuje nameranú 

absorbanciu pri rôznych vlnových dĺžkach, preto je dôležité buď eluovať RNA do 

pufrovaného roztoku ako napr. TE resp. citrát alebo aspoň zabezpečiť porovnávanie 

hodnôt vo vzorkách s rovnakým pH. 

 
tip 21 - Pri mnohých aplikáciách je izolácia nukleových kyselín, špeciálne DNA zbytočná. 

Príkladom môže byť genotypizácia zvierat alebo analýza pohlavia apod. V prípade 

použitia robustných enzýmov, resp. mastermixov pre PCR stačí vzorku zahriať, prípadne 

vortexovať v sterilnej vode. Napriek minimu eluovanej DNA a prítomnosti nečistôt, 

mastermix, ktorý je rezistentný na inhibíciu, bude fungovať. 

 
tip 22 - Pre edukačné potreby alebo pre popularizáciu molekulárnej biológie možno 

izolovať DNA napr. zo slín s využitím detergentov z domu – čistiace prostriedky 
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požívané na odmastenie kuchynského riadu dokážu veľmi dobre lyzovať bunky. 

Následná aplikácia etanolu, resp. alkoholických nápojov s vysokým obsahom alkoholu, 

ak sú dobre vychladené, zabezpečí vyzrážanie DNA. Hoci čistota takejto nukleovej 

kyseliny nie je optimálna, možnosť „vidieť“ na vlastné oči DNA môže motivovať 

študentov venovať sa vede. 

 

Otázky a úlohy 
 
 

1. Použitím QIAamp DNA Mini Kitu vyizolujte z tkaniva mozgu, pečene a obličky 

DNA a porovnajte výťažky prepočítané na 1 g tkaniva. 

2. Potrebujete vyizolovať DNA na analýzu mikrobiómu, vyberte z katalógu firmy 

Qiagen vhodný kit. 

3. Pri izolácii DNA z vody ste vyizolovali DNA, aké je možné vysvetlenie a aký je 

ďalší postup? 

4. Na analýzu DNázovej aktivity potrebujete veľké množstvo DNA. Navrhnite z 

akého tkaniva a akým postupom by ste ju izolovali? 

5. Pri izolácii archaickej DNA pracujú vedci v extra čistých priestoroch, vysvetlite 

prečo? 

6. Pri izolácii DNA z plazmy máte obavu, že došlo ku kontaminácii. Ako to overíte? 

7. Pomocou QIAamp DNA Mini Kitu vyizolujte DNA z 200, 400 a 600 µl moču a 

porovnajte výťažky. 

8. Na elúciu DNA sa používa destilovaná voda alebo TE roztok. Podľa čoho zvolíte 

elučný roztok? Aké je zloženie TE roztoku a aký to má význam v kontexte vyizolovanej 

DNA? 

9. Izolujete DNA zo vzorky moču, slín a krvi. Z ktorej vzorky očakávate najvyšší 

výťažok? 

10. Vyizolovanú DNA budete analyzovať pomocou PCR, ale až o 24 hodín po 

izolácii. Ako dovtedy uskladníte vzorky? Odpoveď zdôvodnite. 

11. Kedy pred RNA izoláciou Trizolom uprednostníte izoláciu kitom? 

12. Izolujte RNA z pečene myši, zo slín a z plazmy pomocou Trizolu. Urobte 

elektroforézu čerstvej RNA i RNA, ktorú ste zmrazili a rozmrazili. Analyzujte čistotu a 

kvantitu pomocou PCR aj pomocou spektrofotometra. 

13. Porovnajte izoláciu RNA z akéhokoľvek materiálu v boxe, resp. digestore a na 

bežnom laboratórnom stole z hľadiska kvantity a kvality RNA. 

14. Vo vzorke izolovanej RNA ste namerali jej koncentráciu. Zistili ste, že zo 100 mg 

tkaniva ste vyizolovali 1 µg celkovej RNA. Skúste vypočítať, koľko molekúl mRNA 
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cieľového génu máte vo vzorke, ak 80% celkovej RNA je rRNA a asi 15% tRNA. Prečo 

to bez PCR nie je možné nikdy presne vypočítať? 



44  

4. POLYMERÁZOVÁ REŤAZOVÁ REAKCIA 
 
 

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) patrí medzi základné metódy používané vo 

vedeckom aj klinickom laboratóriu a preto praktické zvládnutie tohto postupu je 

nevyhnutné a využiteľné pre mnohé aplikácie. Prakticky sa PCR využíva na určenie 

prítomnosti konkrétnej časti génu nachádzajúceho sa v genóme. Genóm obsahuje 

väčšinou iba dve kópie každého úseku DNA a to nie je dostatočné množstvo na analýzu. 

Použitím PCR je možné z dvoch kópií definovaného úseku DNA vytvoriť miliardy kópií, 

čo je dostatočné množstvo na analýzu. 

PCR princíp bol popísaný v roku 1985 a jeho autor, chemik Kary Banks Mullis, dostal za 

svoju významnú prácu Nobelovu cenu. PCR je adaptácia procesu, ktorý prebieha 

prirodzene v bunkách, kedy sa pri delení buniek vytvárajú z jednej molekuly DNA 

prítomnej v bunke jej dve kópie. Počas PCR sa viackrát mení teplota reakcie. Reakcia 

prebieha v prístroji (termocykler), čo je vlastne zložitý termoblok, schopný veľmi rýchlo 

(za niekoľko sekúnd) zvyšovať alebo znižovať teplotu reakčnej zmesi. Zmena teploty má 

vplyv na použité reagencie a enzýmy, ktorých aktivitou dochádza k vytvoreniu 

obrovského počtu kópií DNA. To, ktorý konkrétny úsek génu sa v reakcii vytvára, je 

definované krátkymi jednovláknovými úsekmi DNA, primermi. Súčasťou reakcie je teda 

DNA, enzým (polymeráza), primery (oligonukleotidy), reakčný pufor a voľné nukleotidy. 

Správnosť výsledku PCR ovplyvňuje každá z uvedených zložiek, ich vzájomný pomer a 

tiež použitý termálny profil reakcie. Všetky tieto parametre sa upravujú v procese 

optimalizácie. 

 
4.1 REAKČNÁ ZMES 

 
 

4.1.1 Polymeráza 
 
 

Polymeráza je enzým schopný priraďovať voľné nukleotidy komplementárne podľa 

existujúceho jednovlákna DNA a vytvárať tak dvojvláknovú DNA. Na 5´-konci DNA 

vlákna je fosfátová skupina na deoxyribóze nukleotidu, ktorá sa viaže s hydroxylovou 

skupinou na 3´-konci deoxyribózy nasledujúceho nukleotidu a takto vzniká 

polymerizáciou vlákno DNA, vždy v smere 5´→3´. 

V PCR sa používa termostabilný typ enzýmu, ktorý zostáva aktívny aj pri vysokých 

teplotách (95°C) používaných v PCR. Polymeráza, ktorá sa používa v PCR najčastejšie, 

bola pôvodne izolovaná z termofilnej baktérie (Thermus aquaticus - preto sa nazýva Taq 

polymeráza) prirodzene sa vyskytujúcej v prostredí s vysokými teplotami. V súčasnosti 

sa používajú rekombinantné enzýmy produkované heterológnou expresiou v baktériách. 
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Taq polymeráza sa pre svoje vlastnosti a dostupnosť v PCR reakcii používa  

najčastejšie, ale v niektorých špecifických aplikáciách je výhodné použiť iný enzým. 

Existujú polymerázy, ktoré majú okrem svojej schopnosti syntetizovať DNA a tým 

vytvárať kópiu DNA podľa predlohy, schopnosť tiež kontrolovať svoju prácu, čiže 

kontrolovať nukleotidy priradené do novovznikajúceho vlákna DNA. Táto proofreading 

aktivita je výhodná pre odstránenie nesprávne priradených nukleotidov a ich náhradu 

správnymi/komplementárnymi nukleotidmi pri amplifikácii nových kópií DNA v priebehu 

PCR. Pravdepodobnosť nesprávne pridaného nukleotidu do nového DNA vlákna je aj pri 

Taq polymeráze veľmi nízka, ale sú aplikácie, kedy je presnosť enzýmu veľmi žiaduca, 

napríklad keď sa DNA syntetizovaná v PCR po reakcii sekvenuje, čiže sa určuje jej 

primárna sekvencia. V tomto prípade je správnosť každého priradeného nukleotidu v 

DNA vlákne podstatná. Do reakcie je doporučené použiť polymerázu v koncentrácii 25 

jednotiek/1 ml, tzn. 1,25 jednotky na 50 µl reakcie a ideálna reakčná teplota pre enzým 

polymerázy je 60-70°C. 

 
4.1.2 Nukleotidy 

 
 

Voľné nukleotidy (dNTP - deoxynukleozidtrifosfát - dATP, dTTP, dCTP, dGTP) sú 

purínové a pyrimidínové bázy a monoméry tvoriace polymér - vlákno DNA. Aktivitou 

polymerázy sú tieto monoméry priraďované do novovznikajúceho polymérneho DNA 

vlákna na základe komplementarity. Komplementarita znamená, že ak je v pôvodnom 

vlákne adenín, v novovznikajúcom vlákne je polymerázou k nemu spárovaný tymín, k 

tymínu adenín, k cytozínu guanín a ku guanínu cytozín. Doporučená koncentrácia v 

PCR reakcii je 200 µM každého z deoxynukleotidov. Voľné nukleotidy sú veľmi citlivé na 

rozmrazovanie a preto je potrebné vyhnúť sa ich rozmrazovaniu a opätovnému 

zmrazovaniu. Tomu je možné predísť rozdelením zásobného roztoku na malé dávky do 

jednotlivých skúmaviek a pred prípravou reakcie rozmraziť vždy iba jednu malú časť 

dNTP a nie celú zásobu. 

 
4.1.3 Reakčný pufor 

 
 

Reakčný pufor obsahuje bivalentné a monovalentné katióny a svojím zložením vytvára 

ideálne prostredie pre aktivitu polymerázy a správnu hybridizáciu primerov. Ak je 

reakčný pufor dodaný spolu s polymerázou, jeho zloženie je optimalizované pre väčšinu 

aplikácií. Pre špecifické použitie nemusí byť takýto pufor vyhovujúci, vtedy je nutné 

optimalizovať konečnú koncentráciu horčíkových katiónov pre dosiahnutie špecifického 

produktu. Orientačne by mala byť v rozmedzí 1,5–5,0 mM. 
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4.1.4 Templát 
 
 

Templátová DNA je dvojvláknová DNA molekula získaná v procese izolácie z 

biologického materiálu (napr. tkanivo, krv, bunky, plasma, moč) organizmu (napr. človek, 

myš, rastliny, baktérie, vírusy). Konkrétnu izolačnú metódu je potrebné zvoliť podľa typu 

vzorky a podľa plánovanej PCR aplikácie. Do reakcie je doporučené pridať 50-500 ng 

DNA. Ak je v reakcii príliš veľa DNA, môžu sa na ňu naviazať všetky primery súčasne a 

reakcia bude inhibovaná. Rovnako dôležité je, aby bola DNA použitá v PCR čistá a 

neobsahovala prímesi, ktoré v nej môžu zostať po izolácii (fenol, chloroform, EDTA, 

SDS, etanol) a inhibovať PCR enzýmy. Inhibítory znižujú enzymatickú aktivitu 

polymeráz, ktoré sú na takéto inhibítory veľmi citlivé. Vplyvom inhibície aktivity 

polymerázy je potom výsledok reakcie negatívny, ale nie je správny (tzv. falošne 

negatívny výsledok). 

 
4.1.5 Primery 

 
 

Primery sú krátke syntetické oligonukleotidy. Denaturáciou dvojvláknovej DNA v prvom 

kroku reakcie vzniká jednovláknová DNA, ku ktorej sa spontánne viažu primery a tým 

vytvárajú krátky dvojvláknový úsek, čo predstavuje začiatok alebo signál pre 

polymerázu, ktorá je schopná iba z takéhoto duplexu (primer+templátová DNA) začať 

polymerizáciu DNA a jednovláknovú DNA dosyntetizovať na dvojvláknovú. Zvyčajne sa 

používajú dva primery (jeden pár primerov), jeden komplementárny ku každému z dvoch 

vlákien dvojvláknovej DNA. Primery sa označujú ako forward a reverse. Forward primer 

sa komplementárne viaže k anti-sense DNA vláknu a reverse primer k sense DNA 

vláknu. Anti-sense je vlákno DNA, ktoré má orientáciu 5´→3´, čo je označenie podľa 

štruktúry koncového nukleotidu. Sekvencia primerov sa vždy uvádza v orientácii 5´→3´ a 

viaže sa k 3´-koncu príslušného DNA vlákna. Špecifické primery sú veľmi podstatná 

zložka úspešnej PCR. Pri ich navrhovaní je potrebné dodržať niekoľko pravidiel. Ich 

sekvenčná dĺžka by mala byť v rozmedzí 15-30 bp, dôležité je vyhnúť sa 

komplementarite báz vrámci jednotlivých primerov aj medzi nimi navzájom. Obsah 

cytozínových a guanínových báz by mal byť 40-60%. Teplota topenia primerov je  

ideálna 50-60°C a je daná sekvenčným zložením primerov 

(Tm=4*([nC]+[nG])+2*([nA]+[nT]). Primery by mali komplementárne nasadať na jedno 

konkrétne miesto v genóme, aby výsledkom amplifikácie, ktorá nastave po ich 

hybridizácii k templátu DNA, bol jeden špecifický PCR produkt. Na navrhovanie primerov 

sú k dispozícii viaceré online softvéry. Okrem špecifických primerov sa používajú tiež 

primery univerzálne a primery degenerované. Univerzálnymi primermi sa amplifikujú 



47  

časti génov alebo celé gény, ktoré sa vyskytujú v genóme určitej taxonomickej úrovne. 

Napríklad pre baktérie je univerzálny primer navrhnutý pre sekvenciu génu ribozomálnej 

RNA (16S rRNA) a je špecifický pre akúkoľvek baktériu. Degenerovaný primer je 

navrhnutý tak, aby sa jeho použitím dali identifikovať gény, ktoré sú podobné, ale nie sú 

sekvenčne úplne rovnaké. Tieto primery majú na niektorých pozíciách degenerované 

bázy, ktoré majú viac ako jednu možnú bázu na konkrétnej pozícii. Navrhovanie 

primerov sa môže zdať ako náročná úloha, ale sekvencie primerov je možné nájsť aj vo 

vedeckých publikáciách, v ktorých sú väčšinou uvedené aj reakčné podmienky, pri 

ktorých boli použité. Ďalšou alternatívou je možnosť využiť komerčne dodávané primery, 

ktoré sú už otestované a optimalizované a ich použitie je výrazne jednoduchšie. 

Dostupné sú rozsiahle online databázy takýchto primerov, pri ich výbere je podstatné 

vybrať konkrétny druh, gén a aplikáciu. 

Pre špecifické naviazanie primerov je podstatným faktorom zvolená anelačná teplota. 

Táto teplota je približne o 3-5°C nižšia ako je teplota topenia primerov. Ideálnu anelačnú 

teplotu konkrétneho páru primerov je potrebné otestovať a zvoliť podľa výsledku 

gradientovej PCR. Ak bude anelačná teplota príliš nízka, hybridizácia primerov k 

templátovému vláknu bude nepresná a dôjde k nej na viacerých miestach. Následne 

dôjde vplyvom aktivity polymerázy k polymerizácii z viacerých miest. Výsledkom PCR 

bude viacero produktov rôznych sekvenčných dĺžok, čiže nešpecifické produkty.  Ak 

bude anelačná teplota príliš vysoká, hybridizácia primerov môže byť málo efektívna, 

väzby medzi DNA a primermi ľahko disociujú a výsledok reakcie bude málo PCR 

produktu. Množstvo primerov je parameter, ktorý tiež významne ovplyvňuje výsledok 

reakcie. Ak ich bude nadbytok, je vyššia pravdepodobnosť tvorby ich dimérov a ak bude 

ich množstvo nedostatočné, výsledkom bude malý výťažok reakcie a nízka senzitivita 

reakcie. Doporučená konečná koncentrácia každého primeru je 0,1–0,5 µM, čo je 

pomerne veľký rozsah. Všeobecne platí, že koncentrácia 0,2 µM vyhovuje pri väčšine 

reakcií, ale v mnohých prípadoch je aj koncentrácia primerov predmetom optimalizácie. 

 
4.1.6 Formát reagencií 

 
 

Chemikálie potrebné na prípravu reakcie sú dodávané v rôznych formátoch. Polymeráza 

môže byť dodaná ako samostatný enzým a takéto balenie neobsahuje žiadne ďalšie 

chemikálie. Všetky ostatné zložky dôležité na prípravu reakcie je potrebné objednať 

zvlášť. Ďalší formát je samostatný enzým, pričom balenie obsahuje aj ostatné zložky 

reakcie, každú v samostatnej skúmavke, okrem primerov a templátu. Formát master mix 

je zmes všetkých zložiek reakcie v jednej spoločnej skúmavke, okrem primerov a 

templátu. Najmä v klinických laboratóriách sa využíva aj ďalší formát a to reakčná zmes, 
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ktorá obsahuje všetky zložky reakcie aj špecifické primery navrhnuté na použitie pre 

konkrétnu aplikáciu, napríklad detekciu konkrétneho patogéna alebo presného  

genotypu. Bez ohľadu na formát dodávaných chemikálií je v laboratórnej praxi dôležitá 

príprava alikvot. Znamená to rozdelenie veľkého objemu reagencií z jednej skúmavky, v 

ktorej boli dodané, na menšie objemy do viacerých čistých skúmaviek. Zabráni sa tým 

opakovanému rozmrazovaniu a zmrazovaniu, pretože tým sa aktivita a stabilita  

reagencií znižuje. Pre prípravu každého experimentu sa potom rozmrazí iba ich 

potrebné množstvo. Pri všetkých dodávaných enzýmoch a master mixoch je priložený 

protokol s doporučenými detailami použitia. Sú tu uvedené informácie o optimálnej 

teplote skladovania, aj o reakčnej teplote, čase aj objeme pre danú konkrétnu 

polymerázu aj ostatné súčasti reakcie, ktoré je podstatné dodržať. 

 
4.1.7 Príprava reakčnej zmesi 

 
 

V minulosti bolo nevyhnutné pripravovať reakčnú zmes na ľade (približne 4°C), kvôli 

eliminácii aktivity používaných enzýmov počas prípravy reakcie. Pri teplote prostredia 

dochádzalo k náhodnej hybridizácii primerov a keďže prítomné enzýmy mali určitú 

aktivitu, mohli vznikať nešpecifické produkty. Pri dnes dostupných enzýmoch to už nie je 

potrebné, pretože väčšina enzýmov je pri teplote prostredia neaktívna. Pri príprave 

reakčnej zmesi je doporučené postupne zmiešať všetky komponenty (okrem templátu) v 

presne vypočítaných objemoch do objemovo vhodnej a čistej skúmavky. Zmes je 

potrebné vždy pripraviť čerstvú a ak je to nevyhnutné, skladovať ju v chladničke 

maximálne niekoľko hodín. Pri kalkulácii objemu každej zložky treba pamätať na určité 

straty tekutín, ku ktorým dochádza pri pipetovaní resp. dávkovaní a reakčnú zmes 

pripraviť pre niekoľko málo vzoriek navyše, aby sa nestalo, že do posledných PCR 

skúmaviek nezostane dostatočný objem zmesi (napr. pre celkový počet reakcií 20, je 

potrebné vypočítať a pripraviť reakčnú zmes na 22 reakcií). Po pridaní všetkých 

komponentov sa tekutina v uzavretej skúmavke zmieša krátkym vortexovaním, aby bola 

zmes homogénna a krátko scentrifuguje, aby sa premiestnili kvapky tekutiny z vnútornej 

strany viečka do roztoku na dne skúmavky. Pripravená zmes sa potom rozdelí do 

všetkých potrebných skúmaviek, do ktorých sa potom už samostatne pridáva iba 

templát. Príprava jednej spoločnej reakčnej zmesi je výhodná pre zníženie technickej 

variability reakcie. Keby sa do každej skúmavky jednotlivo pridala zvlášť polymeráza, 

reakčný pufor a potom nukleotidy, výsledné rozdiely medzi jednotlivými vzorkami by 

vznikli v dôsledku technickej variability spôsobenej pipetovaním. Cieľom PCR analýzy, 

podobne ako pri iných meraniach, je ale sledovať biologickú variabilitu medzi vzorkami a 

preto sa technická variabilita eliminuje do čo najväčšej možnej miery prípravou jednej 
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reakčnej zmesi, ktorá sa potom rozdelí do všetkých PCR skúmaviek. Používajú sa 

samostatné plastové skúmavky, ktorých súčasťou je aj viečko. Alternatívou 

samostatných skúmaviek sú tzv. stripy, čo je 8 plastových skúmaviek s viečkami 

spojených do jedného prúžku. Ďalšou možnosťou je PCR platňa, ktorej formát je 8x12 

pozícií, čiže 96 jamiek. V špecifických prípadoch, ak sa pripravuje PCR pre tisíce 

vzoriek, je najvýhodnejšie použiť 384-jamkovú reakčnú platňu. Druh a formát plastových 

skúmaviek sa vyberá tak, aby bol kompatibilný s cyklerom, ktorý je k dispozícii v 

laboratóriu. Presný objem pripravenej reakčnej zmesi obsahujúcej všetky zložky reakcie 

(okrem templátovej DNA) sa pipetou prenesie do zvoleného formátu. Ako posledná 

zložka sa do už rozpipetovanej reakčnej zmesi pridáva templátová DNA, ktorú je po 

napipetovaní dôležité zároveň pomocou pipety zmiešať pre vytvorenie homogénnej 

zmesi. Po uzatvorení (skúmavky pomocou viečok, platne pomocou priliehavého lepivého 

filmu), sa skúmavky alebo platne stočia na stolovej centrifúge pri nízkych otáčkach 

(maximálne 1000 x g), aby sa časti zmesi, ktoré zostali na stenách skúmavky, 

koncentrovali na jej dno. Zvolenému formátu reakcie je nutné prispôsobiť aj jej celkový 

objem. Pri samostatných skúmavkách to môže byť až 100 µl, pri 96-jamkových platiach 

do 20 µl a pri 384-jamkových platniach do 10 µl. 

 
4.2 PCR CYKLUS 

 
 

Pripravená reakcia sa vloží do termoocyklera, presnejšie do jamiek kovového 

termobloku. Termocykler je schopný veľmi rýchlo meniť teplotu kovového termobloku a 

tým meniť teplotu reakčného mixu. Je ovládaný pomocou softvéru. Základný cyklus je    

v softvéri termocykleru predvolený a pred každým použitím je dôležité ho skontrolovať   

a upraviť pre danú konkrétnu aplikáciu. Zvolí sa teplota a doba trvania každého kroku a 

počet opakovaní. PCR sa skladá z troch základných krokov (Obr. 4.2). V prvom kroku, 

denaturácii, sa pôsobením vysokej teploty (95-98°C) denaturuje DNA templát (štiepenia 

sa väzby medzi dvoma vláknami DNA) prítomný v reakcii. V druhom kroku, anelácii, sa 

na vzniknutú jednovláknovú DNA pripoja primery, k čomu dochádza opäť vplyvom 

teploty (50-60°C) a vplyvom sekvenčnej komplementarity templátu a primerov, ktorá je 

dosiahnutá pri ich navrhovaní. Primery naviazané na templátovú DNA predstavujú signál 

pre enzým polymerázy, ktorý pri určitej teplote (72°C) pripája voľné nukleotidy 

komplementárne podľa vzoru pôvodného templátového jednovlákna DNA a tak sa 

vytvára dvojvlákno DNA. Polymeráza nie je schopná syntetizovať druhé vlákna podľa 

pôvodného templátu bez dvojvláknového začiatku, ktorý vytvorí na denaturovanej 

jednovláknovej DNA komplementárne hybridizovaný primer. Tento krok sa nazýva 

polymerizácia. Začiatok aj koniec pôsobenia polymerázy je ohraničený primermi 
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(forward a reverse), ktoré sú naviazané na templátovú DNA a tiež nastaveným časom. 

Uvedené 3 kroky PCR, denaturácia, anelácia a polymerizácia, sa cyklicky opakujú v 

definovanom počte cyklov (30-40). Počet cyklov sa nastavuje podľa počiatočného 

množstva templátu nepriamoúmerne. Ak je množstvo templátu pridaného do reakcie 

okolo 100 pg, v PCR programe sa nastaví 40 cyklov. Pri 100 ng postačuje počet cyklov 

30-35. DNA fragmenty, ktoré sa vytvorili v jednom cykle, sa v nasledujúcom cykle už 

stávajú templátom a takto dochádza k exponenciálnej amplifikácii a vytvoreniu miliard 

fragmentov želaného úseku génu, ktorý je možné potom analyzovať elektroforeticky, 

restrikčným štiepením, sekvenovaním a pod. 
 
 

 
Obr. 4.2: Princíp polymerázovej reťazovej reakcie. 

 
 

4.3 KONTROLY REAKCIE 
 
 

PCR je veľmi senzitívna metóda a ako počiatočné množstvo templátu stačí niekoľko 

málo molekúl DNA. To ale znamená, že je to metóda zároveň extrémne citlivá na 

prítomnosť kontaminácie. Do každého PCR experimentu je preto nevyhnutné pripojiť aj 

negatívnu a pozitívnu kontrolu. Negatívna kontrola je reakcia, ktorá obsahuje všetky 

komponenty PCR, okrem templátovej DNA, ktorá je v prípade tejto kontroly nahradená 

čistou deionizovanou vodou. Negatívna kontrola je kontrola kontaminácie a správny 

výsledok jej amplifikácie je chýbajúci PCR produkt. Ak je po skončení reakcie v tejto 

kontrole PCR produkt prítomný, zložky reakčnej zmesi, ktoré by mohli byť 

kontaminované, je potrebné vymeniť a reakciu zopakovať. Ďalšou alternatívou je 

negatívna kontrola, v ktorej okrem templátovej DNA chýbajú aj primery, čím je možné 

overiť prípadnú kontamináciu master mixu aj primerov. Pozitívna kontrola obsahuje 

všetky zložky reakcie vrátane templátovej DNA, ktorej výsledok amplifikácie je známy, 
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pretože bol testovaný ako pozitívny v predchádzajúcej PCR. Po skončení reakcie a 

vizualizácii výsledku by mal byť v tejto reakcii prítomný špecifický PCR produkt 

očakávanej veľkosti. Ak to tak nie je, pravdepodobne je inhibovaná aktivita polymerázy, 

niektorá zložka reakcie je degradovaná alebo prítomná v nedostatočnom množstve 

(primery, nukleotidy) alebo to môže signalizovať problém fungovania cykleru. 

Pri diagnostických PCR súpravách je súčasťou každej reakcie analýzy tiež interná 

pozitívna kontrola, ktorá umožňuje kontrolu falošne negatívnych výsledkov a teda 

správnosť fungovania reakcie a výsledkov diagnostického testu. K amplifikácii internej 

pozitívnej kontroly dochádza v každej jednotlivej testovanej vzorke, ide o amplifikáciu 

inými primermi ako sú primery špecifické pre testovaný gén. V tomto prípade sú teda 

súčasťou reakcie v každej skúmavke dva páry primerov, jeden pre internú pozitívnu 

kontrolu a druhý pre testovaný gén. Ak je výsledok diagnostického testu neznámej 

vzorky negatívny, jeho správnosť je overená okrem negatívnej a pozitívnej kontroly aj 

internou pozitívnou kontrolou, ktorá musí byť vždy pozitívna. Ak je výsledok amplifikácie 

internej pozitívnej kontroly negatívny, signalizuje to prítomnosť inhibítorov reakcie alebo 

neprítomnosť templátovej DNA a výsledok nemôže byť interpretovaný ako skutočne 

negatívny a reakciu je potrebné opakovať. 

Pri reverznej PCR sa používa okrem všetkých spomenutých aj kontrola bez pridania 

enzýmu reverznej transkriptázy. Je to spôsob negatívnej kontroly, ktorej výsledkom má 

byť chýbajúci PCR produkt. Ak je PCR produkt prítomný, znamená to, že reakcia je 

kontaminovaná genomickou DNA a ako riešenie je možné aplikovať enzým DNázy na 

odstránenie genomickej DNA zo vzorky izolovanej RNA a potom PCR reakciu 

zopakovať. 

 
4.4 ELEKTROFORÉZA 

 
 

Gélová elektroforéza je postup, ktorým sa vyzualizuje výsledok PCR. V PCR sa za 

ideálnych podmienok nasyntetizujú miliardy kópií cieľovej sekvencie DNA, napriek tomu 

ich prítomnosť vo výsledku po skončení reakcie nie je možné vidieť. Elektroforeticky sa 

analyzuje výsledok PCR pomocou delenia DNA fragmentov v agarózovom géli v 

elektrickom poli na základe ich dĺžky a náboja. Kvôli prítomnosti fosfátových skupín v 

štruktúre má DNA záporný náboj a jej fragmenty sa v elektrickom poli pohybujú od 

katódy (-) k anóde (+). Gél je pripravený z agarózy, ktorá vytvára hustú polymérnu sieť s 

pórmi, cez ktoré sa pohybujú vlákna DNA. Kratšie vlákna sa pohybujú rýchlejšie ako 

vlákna dlhšie. Na vizualizáciu PCR produktov sa zvyčajne používa 1% alebo 1,5% gél. 

Pripravuje sa z agarózy v práškovej forme, ktorá sa rozpustí v zohriatom vodivom TBE 

(Tris, borát, EDTA) pufri. Do ešte tekutého agarózového gélu je potrebné pridať tiež 
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interkalačnú látku alebo farbičku (etídiumbromid, Goldview, SYBR Green), ktorá  sa 

viaže na DNA a po skončení elektroforézy umožní vizualizáciu DNA fragmentov v géli. 

Pri príprave sa agarózový gél ešte v tekutom skupenstve naleje do formy, v ktorej 

stuhne, pričom sa do neho zároveň urobia jamky pre nanesenie PCR produktov. Na 

vytvorenie týchto jamiek je súčasťou aparatúry na prípravu gélu tzv. hrebeň, ktorý sa 

ponorí do ešte nestuhnutého gélu a po jeho zatuhnutí a vybratí hrebeňa v géli zostanú 

vytvorené spomínané jamky. Dôležité je, aby sa hrebeň použil správne, pretože do 

vytvorených jamiek sa pipetou nanášajú PCR produkty. Ak by nebol hrebeň umiestnený 

správne, napipetovaný produkt by mohol vytiecť. Keďže PCR produkt je číra tekutina, z 

praktických dôvodov je potrebné ho zmiešať s nanášacím pufrom, ktorý je farebný a 

uľahčí jeho pipetovanie do jamiek agarózového gélu. Zároveň umožní sledovať postup 

fragmentov DNA gélom v priebehu elektroforézy. Elektroforéza prebieha správne, iba ak 

je gél celý ponorený vo vodivom pufri, ktorý sa použil na prípravu agarózového  gélu. 

Čas trvania elektroforetického delenia je rôzny a priamoúmerný očakávanej sekvenčnej 

dĺžke analyzovaného fragmentu. Ak sa zvolí príliš dlhý čas trvania elektroforézy, 

analyzované PCR produkty môžu prejsť celou dĺžkou agarózového gélu a disociovať do 

pufru. Ak bude čas elektroforézy naopak krátky, nedôjde k rozdeleniu markera ani PCR 

produktov a dĺžku fragmentov nebude možné overiť. Očakávaná dĺžka PCR produktu je 

známa a je definovaná použitými primermi. Elektroforézou sa overuje dĺžka produktu a 

teda správnosť výsledku PCR. Skutočná sekvenčná dĺžka PCR produktu sa určuje 

porovnaním s DNA markerom (DNA štandardom). DNA marker je súbor DNA 

fragmentov s rôzne dlhými DNA fragmentami, ktorých dĺžka je známa. V agarózovom 

géli sa DNA marker analyzuje spolu so vzorkami z PCR. Po skončení elektroforézy sa 

gél vyberie z aparatúry a premiestni na zdroj UV svetla. Vplyvom UV žiarenia 

interkalačná látka viažuca sa na DNA svieti a umožní zobrazenie (príp. odfotenie) a 

vyhodnotenie elektroforézy. Dĺžka PCR produktov sa určuje v agarózovom géli po 

skončení elektroforetického delenia podľa polohy k najbližšiemu fragmentu DNA 

markera so známou dĺžkou (Obr. 4.4). Ak si to vyžaduje ďalší postup, PCR produkty je 

možné z agarózového gélu vyrezať a prečistiť, čiže odstrániť z neho agarózový gél a 

použité interkalačné a nanášacie farbičky a použiť ho v analýze alebo experimente. 
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Obr. 4.4: Princíp elektroforetickej analýzy PCR produktov v agarózovom géli. 
 
 

4.5 MODIFIKÁCIE PCR 
 
 

4.5.1 Endpoint PCR 
 
 

Endpoint PCR je základná PCR reakcia. Skladá sa z troch základných krokov, 

denaturácia, anelácia a polymerizácia, ktoré sa cyklicky opakujú. Ako posledný krok 

reakcie je možné nastaviť krok záverečnej polymerizácie pri teplote 72°C v trvaní 10 

minút. Z teórie PCR vyplýva, že v poslednom kroku polymerizácie sa syntetizuje 

polovica všetkých PCR produktov, preto z hľadiska výťažku reakcie môže byť výhodné 

takýto krok do reakcie pridať. Prakticky sa takáto PCR využíva na určenie prítomnosti 

časti konkrétneho génu nachádzajúceho sa v genóme. Je to kvalitatívna reakcia, keďže 

výsledkom je prítomnosť alebo neprítomnosť nejakej sekvencie. 

 
4.5.2 Hotstart PCR 

 
 

Hotstart PCR je modifikácia klasickej PCR. Ku štandardnému PCR programu sa na jeho 

začiatok nastaví jeden krok navyše, jednorazová inkubácia pri teplote 95°C po dobu 15 

minút (tento krok nie je súčasťou cyklického opakovania). Pri nízkej teplote, pri ktorej sa 

pripravuje reakčná zmes, má štandardná Taq polymeráza síce veľmi malú, ale 
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existujúcu enzymatickú aktivitu. Pri nízkej teplote môže dôjsť k nešpecifickej hybridizácii 

primerov a vplyvom aktivity polymerázy aj k vytváraniu nešpecifických produktov. 

Polymeráza označená ako hotstart je rekombinantná Taq polymeráza dodávaná v 

inaktivovanej forme. Inaktiváciu enzýmu spôsobuje termolabilný inhibítor, ktorý je na 

polymerázu reverzibilne naviazaný a je disociovaný až v priebehu počiatočnej inkubácie 

v PCR. To znamená, že pri teplote prostredia je enzým neaktívny. Špecificita aj výťažok 

reakcie sa zvyšuje, pretože pri úvodnej inkubácii pri 95°C sa aktivuje enzým, denaturuje 

DNA, disociujú primery, ktoré sa mohli nešpecificky naviazať na templát v priebehu 

prípravy reakcie a tiež sa rozštiepia prípadné diméry primerov. Tým, že sa v reakcii 

neamplifikujú nešpecifické produkty, nemíňajú sa reagencie na ich tvorbu a zvyšuje sa 

výťažok reakcie. Takýto enzým sa používa rutinne a je výhodné použiť ho najmä v 

nested PCR alebo v reakciách s veľmi malým množstvom templátu. 

 
4.5.3 Multiplex PCR 

 
 

V multiplexnej PCR sa amplifikujú a sledujú viaceré cieľové sekvencie v jednej reakčnej 

zmesi v rovnakom čase. Singleplex je reakcia, v ktorej sa amplifikuje jeden úsek DNA. 

Duplex je multiplexná reakcia navrhnutá na amplifikáciu dvoch úsekov, triplex troch 

úsekov atď. Z jednej reakcie je tak možné získať viacero výsledkov, čím sa znižuje 

celkový čas analýzy aj náklady, čo je výhodné nielen pri vzácnych vzorkách a vzorkách  

s obmedzeným množstvom DNA. Na polymerizáciu viacerých cieľových sekvencií sú 

potrebné viaceré páry špecifických primerov. Z toho vyplýva čiastočná nevýhoda tohto 

postupu - nevyhnutná prvotná optimalizácia. Po optimalizácii každého páru primerov 

zvlášť je potrebné optimalizovať a validovať aj ich použitie v jednej reakcii a otestovať, či 

nedochádza k preferenčnej amplifikácii niektorej cieľovej sekvencie. Primery by preto 

mali mať podobnú anelačnú teplotu, podobnú efektivitu a po ich hybridizácii by mali 

vzniknúť produkty s približne rovnakou sekvenčnou dĺžkou. Pre jednoduchšie 

prevedenie multiplexnej PCR sú dostupné špeciálne navrhnuté master mixy. Multiplexnú 

reakciu je možné navrhnúť ako endpoint PCR a výsledok analyzovať v agarózovom géli 

alebo ako real-time PCR s použitím rozdielne značených fluorescenčných prób 

(interkalačné značenie DNA, napr. SYBR Green, v tomto prípade nie je možné použiť). 

 
4.5.4 Nested PCR 

 
 

Nested PCR je modifikácia reakcie, ktorá sa používa na zvýšenie senzitivity a špecificity 

reakcie. Pozostáva z dvoch po sebe nasledujúcich amplifikácií. Výsledok z prvej reakcie 

sa použije ako templát v reakcii druhej. Oba páry primerov sú navrhnuté na amplifikáciu 
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rovnakého úseku DNA. Primery použité v druhej reakcii hybridizujú k vnútornej časti 

fragmentu amplifikovaného v prvej reakcii, čiže v druhej reakcii sa vytvorí o niečo kratší 

produkt. Senzitivita reakcie sa zvyšuje reamplifikáciou rovnakého úseku DNA v dvoch po 

sebe nasledujúcich reakciách a špecificita je zabezpečená tým, že pozitívny výsledok 

druhej reakcie sa vytvorí len v prípade, že výsledkom prvej reakcie je špecifický produkt. 

Je totiž veľmi nepravdepodobné, že primery v prvej reakcii náhodne hybridizujú na 

nejaké nešpecifické miesto na templátovej DNA a v druhej reakcii primery náhodne 

hybridizujú na to isté nešpecifické miesto. Použitím nested PCR je možné amplifikovať 

DNA aj z jedinej bunky, pretože senzitivita detekcie cieľovej sekvencie je až 100- 

násobne vyššia v porovnaní s klasickou PCR. 

 
4.5.5 Gradientová PCR 

 
 

Gradientová PCR sa od klasickej reakcie odlišuje teplotným profilom. V PCR sa 

zvyčajne používa 1 anelačná teplota. V gradientovej PCR je možné v každom stĺpci 

termobloku cyklera nastaviť inú anelačnú teplotu. Nastavenie teplotného gradientu v 

anelačnom kroku nie je možné na každom type cykleru. Cykler musí byť na to  

softvérovo vybavený. Reakcia sa používa na stanovenie teploty najvhodnejšej pre 

špecifickú hybridizáciu primerov k templátu. Po skončení reakcie sa zistí pomocou 

elektroforézy, pri ktorej testovanej teplote je výsledkom PCR špecifický produkt 

očakávanej veľkosti. Gradientovú reakciu je možné urobiť aj s fluorescenčnými 

farbičkami (interkalačné alebo próby), ak je dostupný real-time termocykler s možnosťou 

nastaviť gradient v anelačnom kroku. Takúto optimalizáciu je vhodné robiť iba v troj- 

krokovom formáte reakcie. 

 
4.5.6 Touchdown PCR 

 
 

Touchdown PCR je postup, v ktorom je základná reakcia upravená s cieľom zvýšiť 

špecificitu výsledného produktu. Na špecificitu amplifikovaného fragmentu vplýva  

viacero faktorov, ale jedným z najpodstatnejších je anelačná teplota, pri ktorej 

hybridizujú primery k templátovej DNA. Anelačná teplota je predmetom optimalizácie, je 

daná sekvenciou nukleotidov a je približne o 5°C nižšia ako je hodnota teploty topenia 

primerov. Ak sa nezvolí správne, primery nenasadajú na jedno špecifické miesto na 

úrovni DNA ale na viaceré rôzne miesta. Polymerizáciou potom vznikajú rôzne dlhé 

nesprávne produkty, ktoré znižujú množstvo špecifického produktu. V touchdown PCR 

sa upravuje práve anelačný krok reakcie, konkrétne teplota. Anelačná teplota sa 

nastavuje o 3-5°C vyššie ako je teplota topenia primerov a postupne sa znižuje o 0,5°C 
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v každom alebo každom druhom cycle, až kým neklesne na hodnotu anelačnej teploty 

doporučenej podľa teploty topenia primerov a už zostane nastavená vo všetkých 

zostávajúcich cykloch. K nešpecifickej hybridizácii dochádza najmä pri teplote reakcie 

nižšej ako je anelačná teplota. Postupným znižovaním anelačnej teploty z vyšších 

hodnôt sa dosiahne, že miesto prvej hybridizácie primerov bude práve to špecifické a aj 

výťažok reakcie bude dostatočný, pretože vysoká teplota anelácie zabráni nešpecifickej 

hybridizácii primerov a tvorbe nešpecifických produktov. Reakcia sa používa v prípade, 

že je predpoklad vyššej pravdepodobnosti nešpecifickej anelácie primerov, najmä pri 

súčasnom použití viacerých párov primerov v multiplexných reakciách. Príkladom takejto 

amplifikácie je PCR genotypizácia laboratórnych zvierat, kedy sa v jednej reakcii použijú 

naraz primery špecifické pre rôzne genotypy. V takomto prípade je vyššia 

pravdepodobnosť nesprávnej hybridizácie a touchdown PCR metóda je preto výhodná 

pre dosiahnutie špecifického výsledku aj bez predchádzajúcej optimalizácie protokolu. 

 
4.5.7 Metylačne špecifická PCR 

 
 

Metylačne špecifická PCR (MSP) je reakcia upravená na analýzu prítomnosti 

metylovanej resp. nemetylovanej DNA vo vzorke. Metylácia DNA je jeden z mnohých 

spôsobov regulácie expresie génov na úrovni genomickej DNA. V rôznych bunkách sú 

gény rôzne metylované a preto sú rôzne exprimované. Metylácia patrí medzi 

epigenetické modifikácie DNA, je katalyzovaná enzýmami metyltransferáz a mení sa 

počas diferenciácie, prenatálneho vývinu aj počas rôznych patologických stavov. Na 

úrovni DNA môžu byť metylované vždy iba cytozínové bázy (obsahujú kovalentne 

pripojenú metylovú skupinu) a jedine ak sú vo väzbe na guanínovú bázu (čiže v 

dinukleotidoch cytozín-guanín, označené ako CpG). MSP modifikácia klasickej reakcie 

spočíva v úprave templátu aj v použití upravených primerov. Templátová DNA sa pred 

MSP zmieša s bisulfidom sodným, čo spôsobí premenu všetkých nemetylovaných 

cytozínových báz na uracilové. K premene cytozínu na uracil nedôjde v prípade, že 

cytozín je metylovaný. Ak je cytozín metylovaný, zostane v templátovej DNA ako 

cytozín. V ďalšom postupe MSP sa použijú dva páry primerov, ktoré sú navrhnuté tak, 

aby v ich sekvencii bol obsiahnutý nejaký cytozín-guanín dinukleotid. Jeden pár  

primerov pre amplifikáciu metylovanej DNA, čiže v navrhnutej sekvencii obsahuje 

nukleotid komplementárny k cytozínu a druhý pre amplifikáciu nemetylovanej DNA, 

obsahuje adenín, ktorý je komplementárny k uracilu. MSP je možné urobiť ako 

kvalitatívnu aj kvantitatívnu reakciu a porovnať úroveň metylácie amplifikovaného úseku 

DNA vo vzorke. 
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4.5.8 PCR bez izolácie DNA 
 
 

PCR bez izolácie DNA - ako templát sa do PCR štandardne používa DNA. Zo vzorky sú 

v priebehu DNA izolácie odstránené proteíny a inhibítory, ktoré znemožňujú normálnu 

aktivitu enzýmov polymeráz používaných v PCR. Napriek tomu je niekedy z časového aj 

praktického hľadiska výhodné ako templát do reakcie použiť odobraté tkanivo priamo, 

bez predchádzajúcej izolácie. Na takýto postup sa používajú špeciálne navrhnuté 

súpravy, ktoré obsahujú roztoky na úvodnú lýzu buniek a tiež PCR master mix. 

Súčasťou master mixu je robustný enzým polymerázy aktívny aj v prítomnosti určitého 

množstva inhibítorov, ktoré sú prítomné vo vzorke, keďže PCR nepredchádza proces 

izolácie. Takýto postup sa prakticky využíva napríklad pri genotypizácii laboratórnych 

zvierat. Malý kúsok tkaniva (niekoľko milimetrov) sa sterilnými nožnicami odoberie z 

konca chvosta laboratórnej myši do čistej skúmavky. Tkanivo sa zmieša s roztokom, 

ktorý zabezpečí lýzu povrchových buniek tkaniva, čím sa z nich uvoľní DNA do roztoku. 

Tento roztok sa zvyčajne zriedi a použije ako templát do reakcie, čím sa rozriedi 

prítomná DNA ale aj inhibítory. Keďže PCR je vysoko senzitívna metóda, lýza malého 

množstva buniek na povrchu odobratého tkaniva postačuje na úspešnú amplifikáciu 

cieľových sekvencií. Výsledky reakcie sa vizualizujú elektroforézou v agarózovom géli. 

 
4.5.9 Real-time PCR 

 
 

Real-time PCR (kvantitatívna PCR) je modifikácia štandardnej PCR, v ktorej je možné 

okrem stanovenia prítomnosti génu alebo jeho časti (určenie kvality) určiť aj jeho 

množstvo (určenie kvantity). Reakčná zmes obsahuje okrem templátu, enzýmu, 

nukleotidov a pufru aj zložku, ktorá umožňuje vizualizáciu amplifikovanej DNA v každom 

cykle počas reakcie a nie až po jej ukončení, ako je to pri endpoint PCR. Ďalším 

rozdielom oproti klasickej PCR je použitý termocykler. Používa sa špeciálny cykler 

vybavený hardverovo aj softverovo na to, aby bol schopný zachytiť fluorescenčné 

žiarenie vznikajúce pri polymerizácii novovznikajúcich DNA vlákien. Real-time PCR 

cyklus sa rovnako ako endpoint PCR skladá z troch základných krokov - denaturácia, 

anelácia, polymerizácia. V niektorých protokoloch sú anelácia a polymerizácia spojené 

do jedného celku, kvôli skráteniu celkového času reakcie a reakcia sa označuje ako 

dvoj-kroková amplifikácia. Fluorescencia sa zaznamenáva v každom cykle, konkrétne v 

kroku polymerizácia (v prípade troj-krokovej reakcie) a v kombinovanom kroku 

anelácia/polymerizácia (v prípade dvoj-krokovej reakcie). Okrem toho kedy, je dôležité aj 

akým filtrom sa fluorescencia zaznamenáva. Podľa vlnovej dĺžky použitého zdroja 

fluorescencie sa volí vhodný detekčný filter. Pred spustením konkrétnej reakcie je 
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potrebné nastaviť aj presné hodnoty času a teploty pre jednotlivé kroky jedného cyklu 

(nastavuje sa podľa protokolu doporučeného pre použitý master mix) a počet cyklov. 

Nastavuje sa aj objem jednej reakcie, počet vzoriek a v niektorých cykleroch aj 

konkrétny typ použitej optickej platne. Jednotlivé pozície v termobloku sa môžu 

definovať podľa toho, či obsahujú neznámu vzorku, kalibračnú krivku a pozitívnu alebo 

negatívnu kontrolu. Množstvo prístrojom meraného fluorescenčného žiarenia je 

priamoúmerné množstvu amplifikovanej DNA a vizualizovať množstvo syntetizovanej 

DNA je možné v každom cykle reakcie zaznamenávaním fluorescencie. Real-time PCR 

metódou je teda možné sledovať prítomnosť nejakého špecifického génu alebo jeho 

časti a zároveň kvantifikovať jeho množstvo. Výsledok po analýze dát získaných takýmto 

postupom vyjadruje množstvo templátu, ktoré bolo na začiatku pridané do reakcie. Ako 

zdroj fluorescenčného signálu sa najčastejšie používa interkalačná fluorescenčná 

farbička (SYBR Green) alebo fluorescenčne značená próba. SYBR Green je zložka 

master mixu určeného pre real-time PCR. Viaže sa na akúkoľvek dvojvláknovú DNA, 

ktorá vzniká polymerizáciou v priebehu reakcie po špecifickej ale aj po nešpecifickej 

hybridizácii primerov k templátu. Aby bolo možné odlíšiť, či fluorescenčný signál vznikol 

po správnej anelácii primerov, po skončení reakcie sa urobí analýza teploty topenia 

vzniknutých PCR produktov. Je to analýza na overenie špecificity a robí sa priamo v 

termocykleri bez manipulácie s PCR produktami. Prebehne automaticky podľa nastavení 

v softvéri a opäť sa pri nej zaznamenáva fluorescencia, presnejšie zmena fluorescencie. 

Po skončení reakcie je v reakcii mnoho fragmentov dvojvláknovej DNA, v ktorých je 

naviazaný SYBR Green. V priebehu analýzy teploty topenia produktu sa postupne 

zvyšuje teplota v reakcii, čím sa fluorescencia znižuje, pretože dvojvlákno DNA 

denaturuje na jednovláknové fragmenty. SYBR Green sa uvoľňuje, keďže sa viaže iba 

medzi dvojvláknové sekvencie. Teplota topenia fragmentu DNA závisí na jeho 

sekvenčnom zložení a na jeho dĺžke. PCR produkt, ktorý vzniká polymerizáciou po 

nešpecifickej anelácii k templátu má odlišnú teplotu topenia ako špecifický produkt. 

Prípadné diméry z primerov sa dajú touto analýzou odlíšiť, pretože sú to spravidla veľmi 

krátke dvojvláknové produkty a ich teplota topenia je nízka. Pri použití SYBR Greenu nie 

je možné navrhnúť multiplexovú detekciu viacerých cieľových sekvencií v jednej 

skúmavke. 

Alternatívou interkalačných farbičiek je použitie fluorescenčne značených prób. Próby, 

na rozdiel od SYBR Greenu, nie sú súčasťou master mixu, pretože sú sekvenčne 

špecifické a teda pre každý gén sú iné. Pre konkrétny gén sa v reakcii používajú dva 

primery (forward a reverse) a jedna próba, ktoré sa viažu k templátovej DNA iba v 

prípade komplementarity, z čoho vyplýva veľká špecificita reakcie. Je totiž 

nepravdepoodobné, že by došlo k nešpecifickej anelácii primerov aj próby k rovnakému 
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úseku templátu. Próby sa navrhujú spolu s primermi a sú komplementárne k cieľovej 

sekvencii DNA fragmentu, ktorý bude amplifikovaný v PCR. Próby sú zdrojom 

fluorescencie, ktorá sa v priebehu PCR meria a skladá sa z reportéra alebo fluorofora 

(fluorescenčná časť próby), niekoľkých nukleotidov a zo zhášača (časť próby, ktorá tlmí 

fluorescenciu fluorofora). Reportér a zhášač sú spojení nukleotidmi do jedného celku. V 

tejto konformácii reportér neemituje fluorescenčný signál resp. tento signál je tlmený 

zhášačom. Próba je navrhnutá tak, aby hybridizovala k templátu na mieste za primerom. 

Na mieste duplexu primer-templát sa naviaže polymeráza, ktorá syntetizuje nové vlákno. 

Ako polymeráza postupuje a pripája voľné nukleotidy k templátu, vplyvom jej 

5´exonukleázovej aktivity sa próba hybridizovaná k templátu degraduje, reportér je tým 

oddelený od svojho zhášača a výsledkom je produkcia fluorescenčného signálu. 

Konkrétny fluorofor a zhášač sú volené podľa kompatibility s dostupným cyklerom, 

pretože cykler má zabudované rôzne filtre, ktorými je merané žiarenie určitej vlnovej 

dĺžky emitované fluoroforom. V každej konkrétnej reakcii je potrebné vybrať pre 

konkrétnu pozíciu v reakčnej platni konkrétny filter podľa toho, aká próba je v danej 

pozícii použitá, aby žiarenie bolo zachytené kompatibilným filtrom. V prípade 

multiplexnej reakcie je dôležité použiť rôzne próby, presnejšie odlišné fluorofory, ktorých 

svetlo je merané dvoma rôznymi filtrami, pretože inak by sa amplifikácia dvoch rôznych 

amplikónov nedala odlíšiť. Množstvo tohto signálu je priamoúmerné množstvu DNA 

nasyntetizovanej v reakcii a podľa toho je možné kvantifikovať DNA. V prípade použitia 

prób, po skončení reakcie nie je možné urobiť analýzu teploty topenia PCR produktu - 

analýzu špecificity výsledného produktu. Túto metódu je možné aplikovať iba v prípade 

použitia fluorescenčnej farbičky, ktorá po reakcii zostáva v amplikóne, čo nie je prípad 

prób, fluorofor je aktivitou polymerázy z DNA odštiepený. Real-time PCR kvantifikácia s 

použitím prób umožňuje detekciu viacerých cieľových sekvencií v jednej skúmavke, tzv. 

multiplex PCR. 

Základný výsledok reakcie sa udáva vo forme ct hodnoty (alebo cp hodnoty alebo cq 

hodnoty). Ct hodnoty zo všetkých analyzovaných vzoriek konkrétnej reakcie je možné 

jednoduchým spôsobom exportovať zo softvéru cyclera a ďalej s nimi pracovať napr. v 

exceli. Ct hodnota nepriamoúmerne závisí od množstva DNA vo vzorke. Je to číselná 

hodnota určená softvérom ako prienik amplifikačnej krivky (presnejšie jej exponenciálnej 

časti) a línie thresholdu. Amplifikačná krivka vzniká zaznamenávaním vznikajúcej 

fluorescencie každej vzorky v každom cykle reakcie. Línia thresholdu (prahová línia) je 

úroveň intenzity fluorescencie nad úrovňou pozadia. Línia thresholdu je nastavená 

softvérom automaticky, ale je možné jej hodnotu nastaviť aj manuálne. Zmenou línie 

thresholdu sa mení výsledná ct hodnota a teda aj konečný výsledok. Preto ak sú vrámci 

jednej analýzy spracované výsledky vzoriek z dvoch a viacerých PCR platní, je dôležité 
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nastaviť vo všetkých reakčných platniach s tou istou cieľovou sekvenciou rovnakú 

hodnotu línie thresholdu. Zo získaných ct hodnôt sa vypočíta výsledok reakcie, 

absolútna alebo relatívna kvantita DNA. 

V real-time PCR sa enzymatická aktivita polymerázy často využíva v kombinácii s 

enzýmom reverznej transkriptázy. Kombinácia týchto enzýmov umožňuje v  reakcii 

použiť RNA namiesto DNA. V PCR reakcii nie je možné analyzovať RNA, ale v prvom 

kroku upraveného PCR cyklu sa pôsobením reverznej transkriptázy RNA sekvencia 

prekonvertuje do cDNA (komplementárna DNA), ktorej kvantita je potom analyzovaná v 

PCR. Najčastejšie sa analyzuje messengerová RNA (mRNA) a tým sa sleduje úroveň a 

regulácia expresie génov, pretože mRNA predstavuje medzikrok v syntéze proteínov z 

príslušných génov. Na úrovni genomickej DNA nie je možné sledovať zmeny expresie 

génov, pretože počet génov sa pri zmene ich expresie nemení. Expresia génov je 

regulovaná a teda analyzovateľná na úrovni RNA. Enzým reverznej transkriptázy je 

dodávaný ako samostatný enzým, ktorý sa používa na prepis RNA do cDNA v 

samostatnej reakcii. Súčasťou enzýmu sú aj primery nevyhnutné pre prepis mRNA do 

cDNA. Sú to poly(dT) primery (obsahujú iba deoxytymínové nukleotidy), ktoré iniciujú 

aktivitu reverznej transkriptázy tým, že sa viažu na poly(A) koniec mRNA (polyA koniec 

má každá mRNA molekula). Reakcia prebieha zvyčajne pri teplote 50°C po dobu 30 

minút. Po skončení reakcie sa cDNA použije ako templát v nasledujúcej reakcii - 

kvantitatívnej real-time PCR. Výhodou takéhoto postupu je možnosť použiť prepísanú 

cDNA na viacero ďalších analýz expresie. V niektorých aplikáciách je lepšie použiť iný 

formát reverznej transkriptázy a to alternatívu, ktorá je dodávaná už aj s polymerázou 

resp. Master mixom na real-time PCR. V takomto prípade reakčná zmes obsahuje 

mRNA, enzým reverznej transkriptázy, primery oligo (dT), polymerázu, voľné nukleotidy 

a primery špecifické pre cieľovú sekvenciu značené fluorescenčnou próbou alebo 

fluorescenčne značený pufor. Pri analýze cDNA (pri analýze expresie génov), sa 

používajú primery, ktoré sú odlišné od primerov používaných pri analýze genomickej 

DNA. Primery špecifické pre amplifikáciu cDNA sú navrhnuté podľa sekvencie exónov a 

viažu sa iba na sekvencie exónov. V genomickej DNA sú okrem exóny aj intróny a na  

ich sekvencie sa expresné primery neviažu, pretože sekvencie exónov sú prerušené 

sekvenciou intrónu. Je to výhodné aj v prípade, že pri izolácii RNA vo vzorke zostalo 

malé množstvo DNA, pretože bez ohľadu na prítomnosť genomickej DNA, amplifikuje sa 

iba cDNA. PCR cyklus je upravený a obsahuje ako úvodný krok doporučené teplotné 

podmienky pre aktivitu reverznej transkriptázy (50°C, 30 minút) a potom nasleduje 

klasické cyklovanie typické pre PCR. Výhodou takéhoto postupu je zmiešanie všetkých 

komponentov na začiatku reakcie a potom už sa do reakcie nezasahuje, čím sa 

eliminuje pravdepodobnosť kontaminácie. Naopak nevýhodou je fakt, že z jednej mRNA 
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vzorky, ktorá sa takto prepíše do cDNA, je možné urobiť analýzu expresie iba jednej 

cieľovej sekvencie (alebo niekoľko málo sekvencií v prípade multiplexnej reakcie). Pri 

realizácii analýzy expresie génov treba myslieť aj na to, že chemikálie potrebné na 

reverznú transkripciu a následnú real-time PCR analýzu sú finančne veľmi náročné. Pri 

ich optimalizácii aj realizácii je dôležité vedieť, ako reakcia funguje a zabrániť 

neodbornej manipulácii s chemikáliami ale aj vzorkami, ktoré môžu byť vzácne a po ich 

znehodnotení nenahraditeľné. 

Kalibračné krivky sa používajú na absolútnu kvantifikáciu v real-time PCR. Pripravujú sa 

sériovým 10-tkovým riedením templátu DNA alebo RNA so známou koncentráciou. Ako 

templát v kalibračnej krivke je možné použiť aj riedenie PCR produktu syntetizovaného v 

predchádzajúcej reakcii s použitím rovnakých primerov ako v aktuálnom experimente. 

Všetky riedenia sa pripravujú v triplikátoch a v ideálnom prípade sú súčasťou každej 

reakčnej PCR platne. Ak to nie je možné a v analýze vzoriek z experimentu je 

spracovaných viacero PCR platní, kalibračná krivka by mala byť aspoň jedna v každej 

analýze, čiže jedenkrát v niektorej z analyzovaných platní. Po skončení reakcie sa 

rovnicou vyjadrí vzťah medzi jednotlivými riedeniami a ich výsledkom z PCR (ct 

hodnotou). Podľa tejto rovnice sa následne z ct hodnôt vypočíta koncentrácia templátu v 

analyzovaných vzorkách, ktorých koncentrácia templátu bola neznáma. Vypočítaná 

koncentrácia DNA predstavuje pôvodnú koncentráciu templátu, ktorý bol pridaný do 

vzorky pred začiatkom PCR amplifikácie. 

V analýze génovej expresie sa častejšie používa relatívna kvantifikácia. V tomto prípade 

sa nesleduje absolútne množstvo templátu. Sleduje sa expresia génu a jej zmena za 

určitých podmienok experimentu a vyjadrí sa vo vzťahu k expresii referenčného génu. 

Inak povedané, expresia jednej RNA sa vyjadruje vo vzťahu k expresii inej RNA. 

Referenčný gén je amplifikovaná časť génu základného metabolizmu (housekeeping 

gén), ktorej expresia je konštantná a vplyvom faktora testovaného v experimente sa 

nemení. Zmeny v génovej expresii je možné vyjadriť ako relatívny pomer expresie: R = 

2∆ct alebo R = 2–(∆ct vzorka – ∆ct kontrola), kde ∆ (delta) znamená číselný rozdiel 

dvoch ct hodnôt. 

Efektivita reakcie je jedným z parametrov, ktoré sú predmetom optimalizácie PCR. 

Teoreticky, za ideálnych podmienok, je na konci každého cyklu počet DNA fragmentov 

dvojnásobný v porovnaní s počtom DNA fragmentov na začiatku cyklu. V každom cykle 

reakcie sa teda zdvojnásobí počet nasyntetizovaných DNA fragmentov a efektivita 

reakcie je 100%. Efektivita reakcie ale väčšinou nie úplne ideálna a akceptovateľná je v 

rozmedzí 90-110%, v opačnom prípade je nutné reakciu optimalizovať. Efektivita 90% 

znamená, že v každom PCR cykle sa vytvorí iba 1,9-násobok produktu a nie 2-násobok 

ako je to pri 100% efektivite. Na efektivitu reakcie vplýva najmä špecificita primerov, ale 
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aj aktivita polymerázy a zloženie reakčného pufru, či prítomnosť inhibítorov. Na 

testovanie efektivity sa ako templát používa sériovo 10-krát riedená DNA (opakované 

riedenie o niekoľko rádov). Počet riedení treba pripraviť minimálne 5 alebo viac a počet 

riedení je potrebné upraviť aj podľa koncentrácie templátu. Reakcia sa pripravuje v 

triplikátoch a analyzuje sa pomocou real-time PCR. Po skončení reakcie sa vytvorí 

štandardná krivka. Na x-ovú os sa nanesú riedenia templátu (alebo log10 riedení) alebo 

množstvo templátu a na y-ovú os výsledné číselné ct hodnoty. Podľa sklonu štandardnej 

krivky sa potom vypočíta efektivita reakcie. Pri hodnote sklonu -3,32 je efektivita 100%; 

Efektivita (E) = 10(-1/sklon)-1. 

Senzitivita je parameter, ktorý vyjadruje najmenšie množstvo templátu, aké je možné 

zachytiť použitím real-time PCR s konkrétnymi primermi. Analyzuje sa použitím 

štandardnej krivky a vyjadruje sa ako limit detekcie. Je to najmenšie množstvo templátu, 

ktoré je možné zachytiť analýzou ako pozitívne, čiže má amplifikačnú krivku s určitou ct 

hodnotou. Navyše špecificita takéhoto produktu musí byť overená analýzou teploty 

topenia produktu alebo elektroforézou. 

 
4.5.10 Droplet digital PCR 

 
 

Droplet digital PCR je forma kvantitatívnej PCR, ktorou je možné veľmi presne absolútne 

kvantifikovať templát prítomný v reakcii. Ide o vysoko senzitívnu reakciu. Ak je na 

začiatku v real-time  PCR  iba  malé  množstvo  templátu,  počet  kópií  amplifikovaných 

v reakcii nemusí byť dostatočný na zachytenie fluorescenčného signálu a výsledok bude 

falošne negatívny. Senzitivita real-time PCR teda nie je pre takéto aplikácie dostatočná. 

Digitálna PCR je senzitívnejšia a je možné takto identifikovať veľmi zriedkavé sekvencie, 

alely, bodové mutácie alebo zmeny v počte kópií génov. Podobne ako v real-time PCR 

je digitálnou PCR možné kvantifikovať DNA aj cDNA (po prepise s reverznou 

transkriptázou). Do reakcie je doporučené dať najviac 400 ng DNA. Primery príp. próby 

aj   master   mix   sú   principiálne   veľmi   podobné   ako   v   real-time   PCR.   Ide teda 

o kvantifikáciu založenú na meraní fluorescencie. Ako zdroj fluorescencie je možné 

použiť interkalačnú farbičku (SYBR Green, EVA Green ai.) aj fluorescenčne značené 

próby, ale pre vyššiu špecificitu je doporučené používať próby. Používajú sa dvojito 

značené hydrolyzačné próby (TaqMan), zložené z fluorofora, sekvencie 

komplementárnej k cieľovej sekvencii a zhášača. Fluorescenčný signál, ktorý produkuje 

fluorofor je merateľný jedine v prípade, keď je próba hydrolyzovaná vplyvom aktivity 

polymerázy v priebehu syntézy DNA fragmentu a fluorofor a zhášač sú od seba 

oddelené. V real-time PCR je možné ako zhášač používať aj fluorescenčné značky, ale  

v digital PCR je doporučené používať iba tie nefluorescenčné, pretože fluorescenčné 
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zhášače vytvárajú malé ale merateľné farebné pozadie. Ďalšou výhodou použitia 

sekvenčne špecifických prób je možnosť navrhnúť multiplexnú reakciu, najčastejšie 

duplexnú, čo si vyžaduje vybrať próby podľa dostupného detekčného systému. 

Pripravená reakcia vrátane templátu sa pred amplifikáciou špeciálnym vortexovaním 

(dropletovaním) rozdelí do tisícok malých uzavretých reakčných kvapôčiek tekutiny s 

objemom niekoľko nanolitrov v olejovej emulzii. Táto zmes je stabilná počas celej 

reakcie aj po jej skončení. Proces dropletovania je manuálny alebo automatický, ale 

automatický spôsob je výhodnejší kvôli reprodukovateľnosti a eliminácii chýb. 

Rozdelenie reakcie na tak veľké množstvo častí spôsobí, že štatisticky každá časť 

reakcie (každá kvapôčka reakčnej zmesi) obsahuje buď žiadnu alebo najviac jednu 

molekulu templátu (Obr. 4.5.10). K amplifikácii dochádza v každej kvapôčke zvlášť. 

Reakcia prebieha v termálnom cykleri a základný cyklus sa nelíši od real-time PCR, 

používa sa dvoj-kroková amplifikácia (krok denaturácie a krok anelácie kombinovaný s 

polymerizáciou). Na rozdiel od real-time PCR prebieha detekcia prítomnosti templátu 

resp. fluorescencie až po skončení amplifikácie. Po skončení reakcie je reakčná platňa 

premiestnená z termocyklera do detekčného systému, ktorý zaznamenáva 

fluorescenciu, kde je vyhodnotená prítomnosť alebo neprítomnosť fluorescenčného 

signálu v každej kvapôčke reakcie zvlášť. Ak je reakcia pozitívna na fluorescenciu, v 

reakcii je prítomná 1 molekula templátu a ak nie je signál prítomný, v reakcii je 0 molekúl 

templátu. Výsledky sa teda vyhodnocujú binárnym spôsobom 0 alebo 1 a z toho je 

odvodený názov digital PCR. Pri multiplexnej reakcii je potrebný detekčný systém, ktorý 

je schopný odlíšiť a zaznamenať fluorescenciu zo všetkých použitých prób. Napriek 

tomu, že v digital PCR ide o absolútnu kvantifikáciu, nie je potrebné použiť kalibračnú 

krivku ani endogénne kontroly. V porovnaní s klasickou PCR je digitálna PCR tiež menej 

ovplyvnená prítomnosťou inhibítorov, pretože rozdelením templátu na milióny častí  

dôjde tiež k rozdeleniu resp. rozriedeniu možných inhibítorov. Nedochádza tu ani k 

preferenčnej amplifikácii dominantného templátu, takže najmä pre vzorky obsahujúce 

malé množstvo cieľových sekvencií na pozadí veľkého množstva templátu, je reakcia 

veľmi výhodná. 
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Obr. 4.5.10: Základný princíp Droplet digital PCR. 
 
 

4.5.11 LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) 
 
 

LAMP je typ PCR, ktorou je možné amplifikovať cieľovú sekvenciu DNA, ale na rozdiel 

od klasickej PCR prebieha celá reakcia pri konštantnej teplote. Na amplifikáciu nie je 

potrebný cykler, ktorý cyklicky mení teplotu, ale reakcia prebieha v termostate pri teplote 

60-65°C. Okrem polymerázy sa používa aj enzým helikáza, ktorý rozpletá templát 

dvojvláknovej DNA na jednovláknovú. Používajú sa špeciálne navrhnuté primery, ktoré 

nie sú na rozdiel od klasickej PCR lineárne. Navyše je aj počet primerov vyšší, na 

amplifikáciu jedného úseku DNA je potrebné navrhnúť 4 (alebo 6) primery, ktoré 

hybridizujú k rôznym oblastiam jedného cieľového fragmentu. Hybridizácia viacerých 

primerov k jednej cieľovej sekvencii zabezpečí vysokú špecificitu reakcie. Primery sú 

vnútorné, vonkajšie a primery tvoriace štruktúru slučky. Polymerizácia začína od 

vnútorných primerov. Aktivitou enzýmu polymerázy a naviazaním ďalších primerov 

vznikne v prvých krokoch reakcie štruktúra podobná slučke tvorená primermi a 

syntetizovanou DNA. Tieto úvodné kroky reakcie nie sú cyklické. Na sekvenciu 

vytvorenej slučky sa potom viažu ďalšie primery a dochádza k exponenciálnej 

amplifikácii v cyklickej časti reakcie. Polymeráza má okrem schopnosti syntetizovať nové 

vlákno podľa templátu aj schopnosť novovznikajúce vlákno DNA vytesňovať. Reakciu je 

možné kombinovať aj s reverznou transkriptázou. Napriek náročnejšiemu dizajnu 

primerov, na ktorý je ale možné využiť voľne dostupné online softvéri, je LAMP 

jednoduchý spôsob amplifikácie a je výhodné ho použiť na diagnostiku na klinických 

pracoviskách alebo v teréne, kde nie je k dispozícii termocykler. Navyše bola takáto 

amplifikácia testovaná aj vo vzorkách bez predchádzajúcej izolácie nukleových kyselín, 

čo z nej robí robustnú metódu so širokým použitím. Umožňuje to špeciálny enzým 

polymerázy, ktorý nie je citlivý na inhibítory prítomné v komplexných vzorkách. V LAMP 



65  

sa nepoužíva Taq polymeráza, ale Bst polymeráza izolovaná z baktérie (Bacillus 

stearothermophilus). 

 

Praktické tipy 
 
 

tip 1 - Inhibítory PCR (fenol, chloroform, etanol, SDS, EDTA), ktoré môžu zostať v 

nukleových kyselinách po izolácii, je možné odstrániť zopakovaním prečisťovacieho 

kroku izolácie. 

 
tip 2 - Už 0,01% SDS inhibuje 90% aktivity polymerázy. 

 
 

tip 3- - Ak je podozrenie na prítomnosť PCR inhibítorov v templátovej DNA, je vhodné 

PCR zopakovať a pridať ako templát pôvodnú DNA zriedenú s čistou vodou, čím sa 

zriedia aj prítomné inhibítory a polymeráza bude aktívna. 

 
tip 4 - Do reakcie sa zvyčajne pridáva 1-2 jednotky polymerázy, ale v prípade, že je 

predpoklad prítomnosti PCR inhibítorov, je vhodnejšie zvýšiť množstvo enzýmu, čo 

môže pomôcť zvýšiť výťažok reakcie. 

 
tip 5 - Otestovať prítomnosť PCR inhibítorov vo vzorke vyizolovanej DNA je možné tiež 

pridaním takéhoto templátu do PCR, ktorá obsahuje aj už predtým otestovanú DNA bez 

inhibítorov. Ak bude výsledok reakcie negatívny, potvrdí to prítomnosť inhibítorov. 

 
tip 6 - Vyšší počet cyklov v PCR neznamená automaticky vyšší výťažok reakcie. 

 
 

tip 7 - Ak nie je známa úplná sekvencia DNA a je potrebné k nej navrhnúť primery, môže 

sa vytvoriť primery s degenerovanými bázami. 

 
tip 8 - Formát master mixu je výhodný kvôli zníženiu pipetovacích krokov pri príprave 

reakčnej zmesi, čím sa zníži pravdepodobnosť kontaminácie reakcie aj technická 

variabilita. 

 
tip 9 - Ak je plánované rozmrazený master mix použiť aj na druhý deň alebo o 2 dni, 

stačí ho skladovať v chladničke, pretože opakovaným zmrazovaním sa môže aktivita 

enzýmu v master mixe poškodiť. 
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tip 10 - Pri príliš vysokej koncentrácii horčíkových katiónov (Mg2+) v reakčnej zmesi je 

výsledkom PCR veľa nešpecifických produktov, pretože vplyvom horčíka je párovanie 

báz silnejšie a templát sa nezdenaturuje pri 95°C. 

 
tip 11 - Pri príliš nízkej koncentrácii horčíkových katiónov (Mg2+) v reakčnej zmesi je  

PCR málo efektívna, pretože primery sa nenaviažu stabilne na templát a nevytvoria tak 

primer-DNA duplex potrebný pre začiatok polymerizácie. 

 
tip 12 - Pri genotypizácii sa používajú viaceré primery. Amplifikáciou vznikajú rôzne 

produkty špecifické pre homozygota alebo heterozygota sledovaného génu. V takejto 

reakcii treba použiť viaceré pozitívne kontroly, jednu pre každý genotyp. 

 
tip 13 - Rôzne fluorofory majú odlišnú intenzitu fluorescencie. Napr. FAM má silný 

fluorescenčný signál a preto je vhodné ho použiť v próbe špecifickej k DNA fragmentu s 

menším zastúpením v reakcii. 

 
tip 14 - Ak je potrebné v PCR amplifikovať dlhý produkt (viac ako 1000 bp), nestačí len 

predĺžiť polymerizačný krok reakcie, ale tiež zvoliť enzým s vysokou procesivitou, čiže 

schopnosťou polymerizovať dlhšie fragmenty DNA. 

 
tip 15 - Väčšina polymeráz v master mixoch určených pre real-time PCR má nízku 

procesivitu, preto je doporučené navrhovať real-time PCR na amplifikáciu produktu so 

sekvenčnou dĺžkou maximálne 200 bp. 

 
tip 16 - Sekvenčná dĺžka PCR produktov housekeeping génu a cieľového génu by mala 

byť približne rovnaká. 

 
tip 17 - Chybovosť enzýmov používaných v real-time master mixoch je pomerne vysoká, 

preto ak sa nasyntetizovaný produkt potom sekvenuje, poradie báz v sekvencii DNA 

nemusí byť úplne presné. 

 
tip 18 - Opakovaným zmrazovaním a rozmrazovaním master mixu precipituje 

magnézium a aby sa opäť rozpustilo, treba master mix zohriať na vysokú teplotu. Preto 

je ideálne sa opakovanému rozmrazovaniu a zmrazovaniu master mixu vyhnúť. 

 
tip 19 - Pri zmrazovaní master mixu vzniká nehomogénna zmes, preto po rozmrazení je 

potrebné master mix opatrne pomiešať. 
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tip 20 - Betaín (1M), DMSO (do 10%) a formamid (do 10%) sú tzv. enhancery, ktoré 

umožňujú amplifikovať ťažko amplifikovateľné DNA úseky obsahujúce veľa CG párov. 

 
tip 21 - PCR je senzitívna metóda a je možné v nej vytvoriť milióny kópií cieľového 

fragmentu DNA z malého množstva počiatočných molekúl DNA. Zároveň je ale veľmi 

citlivá na kontamináciu. V reakcii sa vytvárajú milióny kópií cieľového produktu a môže 

sa stať, že produkty z predchádzajúcej reakcie skontaminujú reakciu nasledujúcu a 

výsledok reakcie bude falošne pozitívny. Tomuto je možné predísť inkubáciou s 

enzýmom uracil-N-glykozyláza (UNG). Enzým sa pridáva priamo do reakčnej zmesi 

väčšinou v koncentrácii 0,5 jednotky na 1 reakciu. Inkubácia je súčasťou real-time PCR 

termálneho cyklu a nastavuje sa ako prvý krok, 2 minúty pri 50°C. UNG upravuje všetky 

PCR produkty prítomné na začiatku reakcie v skúmavke (čiže kontamináciu) a štiepi ich, 

takže nemôžu byť templátom v amplifikácii. Skutočný templát DNA enzýmom UNG 

štiepený nie je. Aby bol enzým UNG účinný, master mixy, ktoré sa štandardne používajú 

na prípravu PCR, obsahujú okrem dTTP (deoxytymidín trifosfát) aj dUTP (deoxyuridín 

trifosfát). Výsledkom amplifikácie je PCR produkt obsahujúci uracil a práve uracil je 

štiepený UNG enzýmom ako prevencia falošne pozitívneho výsledku. 

 

Otázky a úlohy 
 
 

1. 50 µl DNA štandardu (DNA marker), ktorý sa používa na určenie sekvenčnej 

dĺžky PCR produktu v gélovej elektroforéze, zmiešajte s vhodnou interkalačnou 

farbičkou a urobte analýzu teploty topenia produktu (melting curve analysis). 

2. Pripravte PCR a v každej jamke vynechajte 1 zložku reakcie. Po vynechaní ktorej 

zložky prebehla reakcia? 

3. Pripravte kalibračnú krivku z vyizolovaného PCR produktu. 

4. Porovnajte 2 izolácie PCR produktu z agarózového gélu a precipitáciou z 

hľadiska výťažku a výsledku PCR, reakciu pripravte bez použitia primerov. 

5. Pomocou Alu PCR dokážte, že ste človek a pomocou SRY PCR dokážte svoje 

pohlavie. 

6. Z ct hodnôt (22,9; 26,3; 29,8; 33,3) a k nim prislúchajúcich riedení (0,1; 0,01; 

0,001; 0,0001) vypočítajte efektivitu reakcie. 

7. Navrhnite primery na real-time PCR analýzu expresie génu DNázy1 človeka, 

myši a potkana pomocou online softvéru primer3. 
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8. Ako sa budú líšiť PCR programy, ak má cieľová sekvencia dĺžku 100 bp a 1000 

bp? 

9. Otestujte efekt prítomnosti etanolu, proteázy a heparínu na výsledok PCR. 

10. Vymenujte možné príčiny falošne pozitívnej negatívnej kontroly PCR, zoraďte 

príčiny podľa pravdepodobnosti. 

11. Vymenujte možné príčiny falošne negatívnej pozitívnej kontroly PCR, zoraďte 

príčiny podľa pravdepodobnosti. 

12. Pripravte PCR do skúmaviek a otestujte efekt intenzívneho vortexovania 

reakčnej zmesi rôzne dlho. 

13. Zmiešajte PCR z viacerých reakcií, DNázujte PCR produkty a DNázu potom 

inhibujte zohriatím. DNázovanú vzorku pustite opäť v PCR ako negatívnu kontrolu. 
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5. WESTERN BLOTTING 
 
 

Western blotting, známy tiež ako immunoblotting, je jednou z najpoužívanejších a 

najlepšie etablovaných metód určených na analýzu proteínov. Prvýkrát popísaný 

Towbinom v roku 1979, princípom Western blottingu je vytvorenie komplexu proteínu 

imobilizovaného na membráne a špecifickej protilátky, ktorá je následne detekovaná. 

Zaznamenaný signál je potom zvyčajne intepretovaný ako relatívna zmena hladiny 

sledovaného proteínu, alebo jeho formy oproti referenčnej vzorke. Aj keď sa jednotlivé 

postupy v rámci Western blottingu môžu v závislosti od aplikácie alebo vlastností 

detekovaného proteínu lišiť, súčasťou všetkých je dodržanie všeobecných princípov, 

ktoré budú spolu so základným protokolom popísané v tejto kapitole. 

Obvyklý pracovný postup pri Western blottingu 

● príprava vzoriek 

● príprava vhodného separačného gélu 

● rozdelenie proteínov na základe molekulovej hmotnosti 

● prenos proteínov na membránu 

● naviazanie protilátok, detekcia a analýza signálu 
 
 

5.1 PRÍPRAVA VZORIEK 
 
 

5.1.1 Extrakcia proteínov 
 
 

Prvým krokom pri príprave vzorky proteínov, ktoré budú detekované pomocou Western 

blottingu je ich izolácia z cieľového zdroja. Proteíny sú zvyčajne izolované z bunkových 

kultúr alebo tkaniva pomocou lyzačných roztokov, ktorých úlohou je rozrušiť bunkovú 

membránu a organely tak, aby mohli byť jednotlivé proteíny oddelené od nerozpustných 

častí bunky a uvoľnené do roztoku (    1). Na prípravu vzorky sa využíva veľké množstvo 

lyzačných roztokov, líšiacich sa najmä v obsahu detergentov, ktoré s rôznou silou 

solubilizujú proteíny. Výber vhodného lyzačného roztoku by mal byť závislý hlavne od 

lokalizácie skúmaného proteínu v bunke ale aj od typu tkaniva, z ktorého je proteín 

izolovaný (    2). Prvotná izolácia konkrétnej časti bunky (mitochondria, jadro, bunková 

membrána atď.) nasledovaná extrakciou proteínov je výhodná najmä v prípade, keď je 

skúmaný proteín zastúpený v bunke vo veľmi nízkej koncentrácii, alebo ak sa funkcia 

proteínu v kontexte jeho lokalizácie mení. Pre frakcionáciu bunky na konkrétne 

kompartmenty existuje viacero protokolov a roztokov, ktoré by mali byť vždy 

optimalizované  podľa  aktuálnych  podmienok  a  potrieb  a  vždy  overené  súčasnou 
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analýzou proteínov so známou lokalizáciou vrámci bunky. Napríklad mnohé receptory sú 

prítomné len na membráne buniek a transkripčné faktory za určitých podmienok len v 

jadre a dajú sa teda využiť ako kontrola úspešnosti frakcionácie. Aj keď detekcia 

proteínov môže vyžadovať optimalizáciu podmienok lyzačného procesu, vo 

všeobecnosti je roztok RIPA (radioimmunoprecipitation assay pufor) aplikovateľný pri 

extrakcii proteínov z väčšiny vzoriek. Pri príprave každej vzorky je kritické celé 

spracovanie (od odberu tkaniva alebo bunkovej kultúry, cez jej homogenizáciu a 

aplikáciu lyzačného roztoku) vykonávať na ľade a použiť lyzačný roztok s minimálnym 

obsahom detergentov, ktoré však postačujú na solubilizáciu proteínov. Súčasťou 

lyzačného tlmivého roztoku (pufru) by mali byť aj špecifické inhibítory proteáz, fosfatáz a 

iných enzýmov, ktoré môžu skúmaný proteín degradovať alebo narúšať jeho 

posttranslačnú modifikáciu a ich výber závisí od konkrétneho protokolu. Inhibítory sú 

väčšinou dostupné buď samostatne, alebo ako súčasť tzv. koktejlu, ktorý obsahuje látky 

inhibujúce väčšinu proteolytických enzýmov. Štandardne sa pri príprave vzoriek používa 

fenyl-metylsunfonyl fluorid (PMSF), v kombinácii s koktejlom ostatných inhibítorov (     3). 

Po skončení lýzy je potrebné vzorky centrifuguvať pri 15 000 x g, po dobu10 min pri 

teplote 4 °C, aby bolo možné odobrať supernatant iba so solubilizovanými proteínmi. 

Získaný pelet je následne odstránený alebo solubilizovaný opätovne (     4). 
 
 

tip 1 - Western blotting je najčastejšie využívaný na sledovanie zmeny hladiny 

špecifického proteínu ktorý je detekovaný v denaturovanom stave, no niektoré analýzy 

vyžadujú, aby sa proteín nachádzal vo svojej natívnej forme. V tomto prípade by na 

extrakciu cieľového proteínu nemali byť použité denaturujúce ionické detergenty (e.g. 

SDS) ale menej silné neionické detergenty ako napríklad NP-40 a Triton X-100 a na jeho 

detekciu využité protilátky, ktoré rozoznávajú epitop proteínu v natívnej konformácii. 

Keďže protokoly popisované v tejto kapitole sú zamerané na detekciu denaturovaných 

proteínov, pre analýzu proteínov v natívnom stave je nutné využiť inú dostupnú vedeckú 

literatúru. 

 
tip 2 - Pri izolácii proteínov z tkaniva je vo väčšine prípadov nutné časti tkaniva najprv 

homogenizovať. V tomto prípade sa neodporúča použiť lyzačný roztok s obsahom 

detergensov, aby nedošlo pri homogenizácii k napeneniu vzorky, ktorá by mala za 

následok stratu značnej časti získaného materiálu. Homogenizáciu je odporúčané 

vykonávať v izotonickom pufri (napr. PBS) alebo lyzačnom pufri bez detergensov. 
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Následná solubilizácia proteínov môže byť po homogenizácii dokončená pridaním 

lyzačného roztoku s obsahom detergensu. 

 
tip 3 - PMSF je vo vodnom prostredí veľmi nestabilný a podlieha hydrolýze do 30 min od 

pridania do pufru obsahujúceho vodu. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby bol rozpustený v 

etanole a jeho zásobný roztok udržovaný pri teplote -20 °C a do vzorky pridaný zároveň 

s lyzačným pufrom. Ak je lyzačný pufor s PMSF pripravený príliš skoro pred kontaktom 

so vzorkou, k ireverzibilnej inhibícii proteáz nemusí dôjsť z dôvodu hydrolýzy inhibítora. 

 
tip 4 - Ak skúmaný proteín interaguje s DNA, nachádza sa v jadre alebo je vzorka 

pripravovaná v malom objeme lyzačného pufru, odporúča sa, aby bola pri lýze pomocou 

turbonukleázy odstránená DNA, ktorá zvyšuje viskozitu pufru a môže pôsobiť problémy 

pri odstraňovaní nesolubilizovaných proteínov a ich nanášaní na gél. 

 
5.1.2 Stanovenie koncentrácie proteínov 

 
 

Pri semi-kvantitatívnej analýze expresie proteínov je nutné, aby mali všetky vzorky 

nanášané na gél rovnakú celkovú koncentráciu proteínov. Dvojnásobný nárast expresie 

špecifického proteínu oproti kontrolnej vzorke nebude pozorovateľný, ak celková 

koncentrácia proteínov vo vzorke bude polovičná. Z tohto dôvodu je nevyhutné po 

každej príprave vzoriek a pred ich nanesením na gél zmerať a upraviť koncentrácie 

proteínov vo všetkých vzorkách. V súčasnosti sa na určenie koncentrácie proteínov v 

roztoku rutinne používa viacero spektrofotometrických metód, treba však poznať ich 

limitácie. Oproti meraniu vlastnej absorbancie v UV spektre, ktorá vyžaduje purifikovaný 

proteín so známym extinčným koeficientom, sú najčastejšie využívaným spôsobom 

stanovenia koncentrácie proteínov kolorimetrické metódy založené na zmene farby 

závislej od množstva proteínu. Sú to Lowryho metóda, Smithova metóda – tzv. 

Bicinchoninická assay (BCA) a Bradfordova assay. Lowryho a Smithova BCA metóda sú 

založené na redukcii medi z Cu2+ na Cu+, vyžadujú prípravu čerstvých reagencií a 

dodržiavanie presných inkubačných časov a teploty, nasledované okamžitým meraním. 

Bradfordova metóda je založená na rovnováhe medzi tromi formami Coomassie Blue G 

-250 farbičky, ktorých pomer sa mení pri väzbe na amidy. Všetky metódy sú nachýlné na 

prítomnosť lipidov, redukčných činidiel, detergentov a iných zložiek lyzačných pufrov, 

preto je pre presné stanovenie koncentrácie proteínov potrebné použiť štandardné 

riedenia ich známych koncentrácií, ktoré sú pripravené v rovnakom roztoku ako nami 

analyzované neznáme vzorky. Bradfordova metóda je v porovnaní s Lowryho a 

Smithovou  metódou  stabilnejšia,  lacnejšia  a  pri  správnom  nastavení  senzitívnejšia, 
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navyše nevyžaduje inkubáciu pri konkrétnej teplote, je však nachýlnejšia na prítomnosť 

detergentov, hlavne SDS. Coomassie Blue G-250 farbička má tiež vyššiu afinitu k 

neutrálne nabitým proteínom, takže BSA, proteín, ktorý sa najčastejšie používa na 

prípravu štandardnej krivky v kolorimetrických metódach generuje pri porovnateľných 

koncentráciách oproti celkovým proteínom vyšší signál (  5). Napriek uvedeným 

limitáciám je častokrát preferovanou metódou stanovenia koncentrácie proteínov. Po 

zmeraní a nastavení jednotnej koncentrácie proteínov je možné vzorky  opätovne 

zmraziť na -20 °C v prípade, že budú v období jedného-dvoch mesiacov opakovane 

používané, inak by sa mali uskladniť na teplotu minimálne -80 °C, kde vydržia dlhšie 

časové obdobie. 

 

tip 5 - Pre prípady kedy je potrebné stanoveniť celkovú koncentráciu proteínov pomocou 

Bradfordovej metódy čo najpresnejšie je na kalibračnú krivku vhodnejšie použiť 

namiesto BSA IgG. 

 
5.1.3 Nanášanie vzoriek na gél 

 
 

Pred samotným nanášaním proteínov na gél je nutné vzorky upraviť tak, aby boli 

proteíny denaturované a linearizované. Umožní to nielen lepšiu separáciu proteínov na 

základe molekulovej hmotnosti, ale takisto aj sprístupnenie epitopov, ktoré sa častokrát 

nachádzajú vo vnútri ich 3D štruktúry. Proteíny sú typicky denaturované krátkym 

varením vzoriek v nanášacom pufri (sample buffer) obsahujúcom SDS a redukčné 

činidlo ako napríklad β-mercaptoethanol alebo dithiothreitol (DTT). Najčastejším 

nanášacím pufrom je 2-násobne koncentrovaný Laemmliho pufor, ktorý však môže byť 

pripravovaný aj vo vyšších koncentráciách v prípade, kedy je potrebné na gél naniesť 

väčší objem samotnej vzorky (tabuľka s rozpisom 4x Laemmliho pufru). Pre separáciu 

proteínov hrá v pufri kľúčovú úlohu SDS, ktorý okrem denaturácie proteínov zapríčinenej 

obalením polypeptidovej kostry svojimi aniónmi zabezpečuje aj negatívny náboj 

proteínu, ktorý je proporčný dĺžke polypeptidového reťazca. Vďaka interakcii s SDS sú 

tak proteíny separované na polyakrylamidovom géli v závislosti od molekulovej 

hmotnosti a nie vlastného náboja. Pre optimálnu separáciu proteínov obsahuje SDS ako 

nanášací, tak aj vodivý pufor (running buffer). DTT a β-mercaptoethanol v pufri účinkujú 

ako redukčné činidlá ktoré rozvoľnujú terciárne a kvartérne štruktúry proteínov 

redukovaním intra- a intermolekulových disulfidických väzieb a v nanášacom pufri by 

nemali byť prítomné jedine v prípade, že sa na detekciu proteínu používa protilátka 
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rozpoznávajúca štruktúrny epitop. Glycerol sa do nanášacieho pufru pridáva kvôli 

zvýšeniu hustoty vzorky, čo uľahčuje jej praktické nanášanie do jamiek gélu a zabraňuje 

jej vyplávaniu a zmiešaniu s vedľajšími vzorkami. Poslednou súčasťou nanášacieho 

pufru je tzv. Bromfenolová modrá, anionická farbička, ktorá sa priamo na proteíny 

neviaže a slúži na vizualizáciu migrácie vzorky počas elektroforetickej separácie 

proteínov. Štandardne sa na gél nanáša okolo 20-30 µg proteínov na jednu dráhu ak je 

vzorka pripravená z tkaniva, alebo bunkovej kultúry, v prípade purifikovaných proteínov 

stačí použiť 10-100 ng. Koncentráciu je však možné optimalizovať pre konkrétnu 

aplikáciu. 

 
5.2 PRÍPRAVA GÉLU A PROTOKOL NA PAGE 

 
 

Elektroforetická separácia pripravených vzoriek prebieha v polyakrylamidovom géli so 

zápornou elektródou na jednom a kladnou elektródou na druhom konci. Vďaka SDS 

migrujú negatívne nabité komplexy detergentu a proteínu počas elektroforézy ku 

kladnému pólu v závislosti od molekulovej hmotnosti. Vo všeobecnosti platí, že čím je 

vyššia molekulová hmotnosť proteínu, tým pomalšie prechádza cez gél, pričom 

koncentrácia polyakrylamidového gélu môže byť upravená v závislosti od vlastností 

proteínu, ktorý chceme analyzovať. Gél s vyššou koncentráciou polyakrylamidu je 

vhodnejší pre analýzu proteínov s nižšou molekulovou hmotnosťou a vice versa. Na 

separáciu proteínov nachádzajúcich sa v rozmedzí molekulových hmotností 10-100 kDa 

je optimálna koncentrácia polyakrylamidu v géli 10%. Pre analýzu veľmi veľkých 

proteínov (>200 kDa) alebo naopak krátkych peptidov (>5 kDa) sa odporúča použitie tzv. 

gradientových gélov s postupným prechodom z nízkej do vysokej koncentrácie 

polyakrylamidu. Typický gél je zložený z dvoch častí s odlišnou hustotou, ktoré sú 

pripravené medzi dvoma sklenými tabuľkami – časť popísaná vyššie sa nazýva 

separačný gél a pripravuje sa ako prvá. Po polymerizácii prvého gélu sa nanesie tzv. 

koncentračný, alebo nanášací gél, ktorý musí oproti separačnému gélu obsahovať 

polyakrylamid v nižšej koncentrácii (   6). Po naliatí nanášacieho gélu sa doň pred 

polymerizáciou vloží tzv. hrebeň, ktorý zabezpečí vytvorenie jamiek pre jednotlivé 

vzorky, pričom výška nanášacieho gélu by mala zodpovedať dvojnásobku výšky jamky 

pre vzorky. Protokol na prípravu nanášacieho a separačného gélu je uvedený v kapitole 

Príprava roztokov a praktické výpočty. Pri príprave polyakrylamidového gélu je kľúčové 

pridať amónium persulfát a TEMED, ktoré iniciujú a katalyzujú polymerizačnú reakciu 

ako posledné a hneď po dokončení roztoku ho premiešat a nanášať medzi pripravené 

sklené tabule. 
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tip 6 - Pre vytvorenie distinktnej hranice medzi separačným a nanášacím gélom sa tesne 

po vyliatí ale pred polymerizáciou separačného gélu odporúča napipetovať na vrch gélu 

vrstvu izopropanolu, ktorá zamedzí vytvoreniu nerovností na okrajoch v dôsledku 

povrchového napätia. 

5.2.1 Separácia vzoriek 
 
 

Po polymerizácii sa gél umiestni do pripravenej aparatúry a ponorí do elektroforetického 

pufru tak, aby boli vytvoril dve samostatné nádoby a pufor vo vrchnej nádobe bol 

spojený s pufrom v spodnej nádobe len cez pripravený gél. Rozpis jednotlivých 

komponentov 10x koncentrovaného elektroforetického pufru je uvedený v kapitole 

Príprava roztokov a praktické výpočty (     7). Následne sa odstráni hrebeň, do jamiek sa 

nanesú pripravené vzorky a tzv. ladder - rebrík, ktorý pozostáva z farebne označených 

proteínov známych veľkostí, slúžiacich ako orientačné body pre určenie molekulovej 

hmotnosti analyzovaných proteínov. Celá aparatúra sa pripojí k zdroju napätia, ktorý sa 

nastaví na konštantné napätie 90V. Vzorky prechádzajúce cez štartovací gél s nízkou 

hustotou sa potom v priebehu pár minút koncentrujú na rozhraní štartovacieho a 

separačného gélu. Po prekročení rozhrania je možné zvýšiť napätie o 30-40 V, avšak 

presné hodnoty závisia od samotného gélu a elektroforetického pufru a mali by byť 

upravené tak, aby nedošlo k prílišnému zohriatiu gélu. Samotná separácia proteínov trvá 

1-3 hodiny a mala by byť v pravidelných intervaloch kontrolovaná a zastavená, akonáhle 

pozorujeme vyliatie modrej zložky vzorky zo spodnej časti polyakrylamidového gélu. 

 

tip 7 - Pri príprave gélu sa neodporúča nahradiť Tris (niekedy nazývaný „Tris base“) s 

Tris-Hcl, a upraviť pH na správnu hodnotu pomocou NaOH. Vysoká koncentrácia  

malých iónov v takto pripravenom roztoku spôsobí po zapojení aparatúry na zdroj 

napätia zvýšenie jeho odporu a nadmerné zohriatie, ktoré poškodzuje niektoré proteíny 

a gél ako celok. 

 
5.2.2 Zafarbenie gélu 

 
 

Po skončení elektroforetickej separácie je možné pokračovať v transfere proteínov na 

blottovaciu membránu, alebo analyzovať celkový profil zástupenia jednotlivých proteínov 

vo vzorke farbením gélu. Proteíny v géli su vizualizované pomocou farbičiek ako 
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Coomassie Brilliant Blue, Deep Purple alebo striebrom a môžu byť zaznamenané a 

neskôr analyzované. Farbenie pomocou striebra má spomedzi uvedených spôsobov 

najvyššiu senzitivitu, no na bežné aplikácie je vhodnejšie použiť farbičku Coomassie 

Blue R-250 vďaka jednoduchému protokolu farbenia. Krátky protokol farbenia membrány 

pomocou farbičky Coomassie Blue R-250 je uvedený na konci kapitoly a zloženie 

farbiaceho a odfarbujúceho roztoku v tabuľke v kapitole Príprava roztokov a praktické 

výpočty. Okrem analýzy celkového proteínového profilu vo vzorke je pomocou farbenia 

gélu po horizontálnom transfere na blottovaciu membránu možné určiť aj úspešnosť 

prenosu. Ak je po western blottingu evidentné, že proteíny ostali v géli a neboli 

prenesené na membránu, je z hľadiska času a spotreby materiálu efektívnejšie upraviť a 

zopakovať celý proces a v analýze expresie proteínov pomocou protilátok ďalej 

nepokračovať ( 8). 
 
 

tip 8 – Gél, ktorý bol zafarbený striebrom alebo farbičkou Coomassie je počas farbenia 

fixovaný a nie je ďalej možné ho použiť na western blotting. Ak je vyžadovaný western 

blott spolu s analýzou celkového profilu proteínov, je potrebné spraviť paralelne dva 

totožné gély. 

 
5.3 TRANSFER PROTEÍNOV Z GÉLU NA MEMBRÁNU 

 
 

Po dokončení elektroforézy sa pre následné imunoanalýzy proteíny musia preniesť z 

gélu na vhodnú membránu. Z gélu, membrány a filtračných papierov alebo iných 

rezervoárov prenosového pufru sa vytvorí „sendvič“, na ktorý je aplikovaný horizontálny 

elektrický prúd. Na prenos sa zvyčajne využíva membrána z polyvinylidén difluoridu 

(PVDF) alebo nitrocelulózy, v niektorých prípadoch však aj membrána z nylónu, ktorej 

špecifiká tu však nebudú popísané. PVDF membrána je všeobecne vhodnejšia pre 

prenos proteínov s nízkou molekulovou hmotnosťou a je komerčne dostupná s rôznymi 

veľkosťami pórov. V prípade proteínov s menej ako 30 kDa sa odporúča použiť 

membránu s veľkosťou pórov 0,2 µm oproti štandarnej s veľkosťou 0,45 µm. PVDF 

membrány majú takisto vyššiu väzobnú kapacitu (150 - 160 ug / cm2) ako membrány z 

nitrocelulózy (80 - 100 ug / cm2), no ich nevýhodou je nutnosť aktivovať ich pred 

prenosom v metanole kvôli vysokej hydrofobicite a vyššia cena. Manipulovať s 

membránou je nevyhnutné v rukaviciach, aby sa zabránilo jej kontaminácii a prenosu 

proteínov z kože rúk. Prenos proteínov na membránu je možné uskotočniť dvoma 

základnými spôsobmi – tzv. „mokrým“ (wet transfer), alebo „polosuchým“ (semidry 
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transfer) prenosom. Pri tvz. „mokrom“ prenose sú gél aj membrána úplne ponorené do 

prenosového pufra a prúd sa aplikuje v smere z gélu na membránu. Mokrý prenos 

spravidla vyžaduje ochladenie celej blottovacej jednotky a sústavné premiešavanie pufra 

pomocou magnetického miešadla. Pre veľké proteíny sa odporúča mokrý prenos, je to 

však relatívne pomalá technika, ktorá vyžaduje veľké objemy tlmivého roztoku. Mokrý 

prevod by sa mal uprednostňovať pred polosuchým v prípade, kedy je dôležité získať 

bloty s ostrejším signálom. Počas prenosu za mokra sa väčšina tlmivých roztokov 

zahrieva a zvyšuje sa teplota, čo môže mať za následok ireverzibilne poškodenie 

proteínov. Je preto dôležité celý prenos robiť v podmienkach s nízkou teplotou a s 

vopred vychladením pufrom. Transfer pufor by sa mal z tohto dôvodu uskladňovať v 

chladničke a celý prenos robiť v nádobe s ľadom, alebo chladenej miestnosti. Pri 

mokrom transferi sa odporúča robiť prenos minimálne hodinu pri konštantnom napätí 

100V, podmienky prenosu sa však v závislosti od použitého pufru a aparatúry môžu líšiť 

a mali by byť pre potreby laboratória optimalizované. Semidry transfer je oproti mokrému 

prenosu rýchlejší a navyše spotrebuje menšie množstvo pufru. Membrána sa v tomto 

prípade umiestni do priameho kontaktu s gélom a niekoľko vrstiev filtračného 

Whatmanovho papiera nasiaknutého prenosovým tlmivým roztokom sa umiestni nad a 

pod gél s membránou. Vytvorený sendvič sa vloží medzi dve ploché elektródy a aplikuje 

sa naň prúd. Semidry transfer je zvyčajne menej účinný ako mokrý transfer, najmä pre 

veľké proteíny, zahrievanie je však pri štandardných prenosových časoch menším 

problémom, pretože elektródové dosky absorbujú teplo. V tomto prípade by sa malo 

naopak predísť dlhšiemu prenosu, pretože to môže viesť k prehriatiu a vysušeniu gélu v 

dôsledku vyčerpania pufru (   9). Pri tomto type prenosu sa odporúča nastaviť 

konštantný prúd v závislosť od plochy gélu a to podľa vzťahu 1 mA/cm2 a prenos sa 

odporúča robiť 15-60 min v závislosti od použitého pufru a jeho teploty. 

Pri prenose z gélu na membránu sa používa niekoľko typov prenosového pufru. Aj keď v 

tomto skripte uvádzame zloženie len základného typu Towbinovho pufru (v kapitole 

Príprava roztokov a praktické výpočty) (    10), je možné pufor optimalizovať v závislosti 

od určenia. Ak sa elektroforetický a prenosový pufor líšia v zložení, je nutné pred 

samotným transferom gél v prenosovom pufri ekvilibrovať aspoň po dobu 10 minút, inak 

môže byť efektivita prenosu značne znížená. Dôvodom je odstránenie SDS, ktoré síce 

zvyšuje mieru elúcie proteínov z gélu, ale takisto sťažuje ich väzbu na membránu. 

Prítomnosť metanolu v prenosovom pufri pôsobí opačne – jeho vysoká koncentrácia 

spôsobuje  zmrštenie  gélu  a  teda  aj  zníženú  elúciu  proteínov,  no  naopak  zvyšuje 

schopnosť proteínov viazať sa na membránu (  11). Tento efekt je obzvlášť 

pozorovateľný  pri  transferi  veľkých  proteínov  (>100  kDa)  a  použití  nitrocelulózovej 
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membrány. Ak je transfer proteínov s vysokou molekulovou hmotnosťou neúčinný, 

odporúča sa do pufru pridať SDS v nízkej koncentrácii (0,02 to 0,1%), naopak pri strate 

proteínov s nízkou molekulovou hmotnosťou je vhodné vynechať SDS úplne a zvýšiť 

koncentráciu metanolu (  12). Po skončení je úspešnosť prenosu možné overiť 

zafarbením membrány pomocou anionických farbičiek Ponceau S alebo Coomassie 

Brilliant Blue. Ponceau S je kompatibilné s PVDF aj nitrocelulózovou membránou, 

umožňuje po prenose proteínov na membránu ich okamžitú vizualizáciu, navyše sa dá 

ľahko odmyť vodou a neinterferuje s väzbou protilátok. Použitie Coomassie Brilliant Blue 

farbičky nie je kompatibilné s nitrocelulózovou membránou, nakoľko prítomnosť kyseliny 

octovej (alebo iného organického rozpúšťadla) ju môže znehodnotiť. Po western 

blottingu je možné membránu uskladniť a použiť neskôr, pričom uskladnenie membrány 

môže byť vykonané pred, ale aj po inkubácii s protilátkami. Optimálne je membránu 

vložiť medzi dva filtračné Whatmanove papiere, a uzavrieť do plastového sáčku. 

Membrána môže byť týmto spôsobom uskladnená po dobu dvoch týždňov pri 4°C, po 

dobu dvoch mesiacov pri -20°C a na dlhšie časové úseky sa ju odporúča uskladňovať  

pri -70°C. 

 

tip 9 - Filtračné papiere a membrána by mali byť pri polosuchom prenose starostlivo 

rezané tak, aby boli o niekoľko milimetrov menšie ako je dĺžka a šírka gélov. To zaisťuje, 

že papier a membrána neprekrývajú gél a nevytvára sa tak potenciálny skrat pre prúd, 

ktorý má za následok neefektívny alebo nerovnomerný prenos. 

 
tip 10 - Po príprave by malo byť pH Towbinovho pufru približne 8.3 a nemalo by sa nikdy 

upravovať kyselinami alebo zásadami, nakoľko prítomnosť malých iónov by mohla 

výrazne zmeniť vodivosť pufru a poškodiť pri prenose separačný gél. 

 
tip 11 - Na prípravu prenosového pufru je ideálne použiť kvalitný metanol určený na 

analytické účely a neuskladňovať pufor s metanolom dlhší čas, pretože môže dôjsť k 

degradácii jeho zložiek. Pre najlepšie výsledky sa odporúča zarobiť si 5x koncentrovaný 

prenosový pufor a metanol doň pridať vždy pred použitím. 

 
tip 12 - Na druhej strane nadmerné naviazanie proteínov nemusí zvýšiť silu 

detekovaného signálu, práve naopak. Príliš veľká hustota proteínov na membráne 

spôsobuje, že slabé interakcie medzi proteínmi prevážia nad väzbou proteínov na 
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membránu a po aplikácii protilátok a následnom premývaní membrány môžu byť 

komplexy protilátky a proteínu odmyté. 

 
5.4 VIZUALIZÁCIA PRENESENÝCH PROTEÍNOV 

 
 

5.4.1 Blokovanie membrány 
 
 

Po prenose proteínov na membránu musí byť membrána blokovaná tak, aby po aplikácii 

protilátok nedošlo k ich naviazaniu na voľné miesta medzi proteínmi, čo by viedlo k 

vysokému pozadiu a sťaženej alebo nemožnej detekcii signálu. Z tohto dôvodu by mal 

mať blokovací agens vyššiu afinitu k membráne ako protilátky použité v nasledujúcich 

krokoch. Najlepšie je použiť zdroj proteínov, ktorý nepochádza z rovnakého zdroja ako 

detekované proteíny, prípadne jeden izolovaný proteín. Na túto aplikáciu sa najčastejšie 

používa albumín z teľacieho séra (bovine serum albumin – BSA), odtučnené mlieko, 

kozie sérum, kaseín alebo rybí gelatín (    13). Štandardne je vhodné použiť 5% (w/v) 

odtučnené mlieko alebo 0,3-3% BSA, rozpustené v PBS alebo TBS (Zloženie je 

uvedené  v  kapitole  Príprava  roztokov  a  praktické  výpočty),  s  pridaním neionického 

detergensu 0,1% Tween-20 (     14). Samotné blokovanie prebieha 1-2 hodiny pri izbovej 

teplote za neustáleho miešania v blokovacom roztoku, pričom čas blokovania by sa 

nemal skracovať (     15). 
 
 

tip 13 - Pri analýze fosforylácie je pre zníženie pozadia na blokovanie a inkubáciu s 

protilátkami vhodnejšie namiesto mlieka použiť teľací sérový albumín, keďže mlieko 

obsahuje veľké množstvo fosforylovaných proteínov. Pre vysoký obsah fosfátov sa tiež 

odporúča nahradiť PBS pufor TBS pufrom. 

 
tip 14 - Niektoré protilátky nie sú kompatibilné s bežne používanými detergentami, táto 

skutočnosť by však mala byť dostupná u výrobcu. V takom prípade treba postupovať 

podľa inštrukcií, ktoré sú dodané ku konkrétnej protilátke. 

 
tip 15 - V tomto bode je možné protokol prerušiť a odložiť membránu s blokovacím 

roztokom odloží do chladničky alebo chladenej miestnosti na 4°C, kde môže byť 

ponechaná až po dobu 1 dňa. Ak je membrána v chladničke odložená cez noc, 

blokovanie už prebehlo a je možné postúpiť k ďalšiemu kroku aplikácie protilátok. 
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5.4.2 Aplikácia protilátok 

Primárne protilátky 

Po blokovaní je membrána inkubovaná s primárnou protilátkou. Primárne protilátky 

určené pre western blotting za denaturačných podmienok rozpoznávajú vždy sekvenčný 

epitop peptidu alebo proteínu. Ak je navyše za natívneho stavu epitop, ktorý protilátka 

rozoznáva skrytý vo vnútornej štruktúre proteínu, má protilátka vyššiu špecificitu a mala 

by byť preferovaná. Na western blotting sa používajú monoklonové ale aj polyklonové 

protilátky, pričom použitie oboch typov má svoje výhody aj nevýhody. Polyklonové 

protilátky sú lacnejšie, majú vyššiu senzitivitu, no sú menej špecifické. Monoklonové 

protilátky sú drahšie, ale zvyčajne rozpoznávajú len jeden epitop, čo znamená, že sú 

špecifickejšie, spoľahlivejšie a pri detekcii majú menšie pozadie. Pri detekcii je ako zdroj 

protilátok možné použiť tiež izolované sérum alebo ascitickú tekutiny, no purifikované 

monoklonové a polyklonové protilátky by mali byť z dôvodu zníženia potenciálneho 

pozadia preferované. Primárne protilátky by mali pochádzať z organizmu, ktorý je 

evolučne a imunologicky čo najviac vzdialený organizmu, z ktorého pochádzajú vzorky, 

ktoré analyzujeme. Najčastejšie pochádzajú primárne protilátky z myši, potkana, králika 

a iných hlodavcov, ďalej napríklad z kozy, somára či lamy. Po výbere primárnej protilátky 

je dôležitá optimalizácia jej koncentrácie (     16). V prípade monoklonových protilátok sa 

odporúča dodržiavať inštrukcie výrobcu, no u polyklonových protilátok by mala byť 

urobená titrácia zakaždým, keď sú po použití novej protilátky pozorované neštandardné 

výsledky.  Odporúčaná  doba  inkubácie  membrány  s  primárnou  protilátkou  je  1h  pri 

izbovej teplote, alebo pri 4°C cez noc (     17). Protilátka sa zvyčajne riedi do roztoku, v 

ktorom bola membrána blokovaná, je však nutné sledovať odporúčanie výrobcu. 

Inkubácia môže prebiehať za sústavného miešania, alebo môže byť protilátka v menšom 

objeme na membránu len nanesená, dôležité však je, aby pri inkubácii roztok s 

protilátkou na membráne nezaschol, čo by viedlo k zvýšeniu pozadia alebo celkovému 

znemožneniu detekcie signálu. Ak je známa molekulová hmotnosť proteínu, ktorý 

detekujeme, je možné membránu odrezať podľa laddera na menšiu veľkosť a ušetriť tým 

množstvo protilátky, ktoré je na reakciu potrebné. Po inkubácii s primárnou protilátkou 

musí byť membrána premytá, aby sa odstránila protilátka, ktorá sa naviazala 

nešpecificky. Premývací roztok by mal byť zvolený na základe údajov od výrobcu v 

závislosti od používanej protilátky, alebo reagencií, použitých na detekciu signálu. 

Štandardne je však ako premývací roztok možné použiť PBS alebo TBS s pridaním 

0,1% Tween-20 a premývanie by malo byť zopakované aspoň 3x po dobu 5 minút za 
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sústavného miešania v dostatočne veľkom objeme (    18). V prípade, že sú primárne 

protilátky značené enzýmom, alebo sondou, môže byť signál po premytí membrány 

okamžite detekovaný. Vo väčšine prípadov sa však na detekciu signálu pri western 

blottingu využívajú sekundárne protilátky, ktoré sú pre primárnu protilátku špecifické. 

Použitie sekundárnych protilátok zvyšuje senzitivitu a znižuje signál pozadia. 

 

tip 16 - Nízka koncentrácia primárnej protilátky môže mať za následok nižší signál, no 

privysoká koncentrácia býva častejším dôvodom zlých výsledkov – zvyšuje pozadie, 

znižuje rozlišenie „bandov“ a zťažuje kvantifikáciu signálu. 

tip 17 - Primárna protilátka pripravená do blokovacieho roztoku sa dá po inkubácii s 

membránou opätovne použiť, medzi jednotlivými aplikáciami ju však treba uskladniť na 

4°C a kontrolovať, či nedošlo k jej kontaminácii. 

tip 18 - Pri pozorovaní vysokého pozadia sa odporúča do premývacieho pufru pridať 0,5 

M NaCl a 0,2% SDS a súčasne zvýšiť čas premývania. Nadmerné premývanie však 

môže viesť k odmytiu už naviazanej protilátky a malo by byť v prípade problémov 

optimalizované. 

 
Sekundárne protilátky 

 
 

Výber sekundárnej protilátky je v prvom rade závislý od druhu v ktorom bola 

produkovaná primárna protilátka. Ak pochádza primárna protilátka z myši a jej izotyp je 

IgG, sekundárna protilátka by mala byť namierená proti nej, teda anti-myšia IgG, aby sa 

mohla naviazať na Fc oblasť primárnej protilátky. Ak použitie sekundárnych protilátok 

vedie k výrazne zvýšenému pozadiu, odporúča sa zmeniť sekundárnu protilátku na inú 

pochádzajúcu z odlišného druhu. Proces inkubácie membrány so sekundárnou 

protilátkou a jej premytia je v podstate totožný ako pri inkubácii s primárnou protilátkou a 

po poslednom premytí je signál zo značenej sekundárnej protilátky zaznamenaný 

najčastejšie chemiluminiscenčne, chemifluorescenčne, chromogenicky, fluorescenčne 

alebo detekciou rádioaktívneho značenia. Na jednotlivé typy detekcie signálu sa využíva 

konjugácia protilátok s enzýmami, fluorofórmi, alebo rádioizotopmi, prípadne sú 

protilátky biotinylované. S pomedzi uvedených spôsobov detekcie signálu bude v tejto 

kapitole popísané využitie enzymatickej, fluorescenčnej a ráodiozotopovej detekcie 

signálu. 
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5.4.3 Detekcia signálu 
 
 

Enzymatická detekcia signálu: Enzýmy Chrenová peroxidáza (horseradish peroxidase – 

HRP) a alkalická fosfatáza (AP) sú najčastejšie využívaným systémom na detekciu 

proteínov vo Western blottingu. Aj keď sú najčastejšie používané pre detekciu pomocou 

chemiluminiscencie, oba môžu enzýmy môžu byť použité v kombinácii s 

chemifluorescenčnými alebo chromogenickými substrátmi. Výhodou AP je lineárny 

priebeh reakcie štiepenia substrátu, ktorý umožňuje zvýšenie senzitivity so zvyšujúcim 

sa časom inkubácie, čo však môže viesť k zvýšenému pozadiu. HRP je oproti AP menej 

senzitívna, no častokrát preferovaná kvôli vysokej špecificite a nižšiemu pozadiu. Pri 

HRP sa najčastejšie používa chemiluminiscenčný detekčný systém ECL, pri ktorom je 

po inkubácii s ECL roztokom luminiscencia zachytená ako negatív na fotografický film. 

Roztok ECL môže byť pripravený z dostupných chemikálií, alebo zakúpený ako kit, 

samotná detekcia signálu je však náročná na zručnosť a vyžaduje dedikovanú tmavú 

komoru. Intenzita vyžiareného svetla dosahuje maximum po 5 minútach a zvyčajne trvá 

maximálne 30 minút. Počas tejto doby sa odporúča spraviť viacero snímkov s rôznou 

expozíciou a následne vybrať snímok s najnižším pozadím a zároveň najvyšším 

kontrastom detekovaného signálu. 

Fluorescenčná detekcia signálu: Oproti enzymatickej detekcii pomocou systému ECL je 

detekcia pomocou fluorescenčne značených protilátok jednoduchšia, senzitívnejšia a 

signál má vyššiu stabilitu, avšak na vizualizáciu signálu je nutné disponovať zariadením, 

ktoré dokáže zaznamenávať svetlo vo vlnových dĺžkach, ktoré sú kompatibilné s 

použitím značením (  19). Počas premývania je lepšie urobiť poslédne premytia 

membrány v PBS bez pridania Tween-20, ktorý zvyšuje pozadie pri detekcii 

fluorescencie. V súčasnosti existuje veľké množstvo fluroescenčne značených 

sekundárnych protilátok, ktoré pri správne zvolených kombináciách umožňujú detekciu 

viacerých proteínov alebo ich foriem na jednej membráne. Ak sú napríklad kombinované 

sekundárne protilátky značené sondami emitujúcimi fluorescenciu rôznych vlnových 

dĺžok, je možné pri použití primárnych protilátok, ktoré pochádzajú z rôznych  

organizmov prvou protilátkou detekovať celkové množstvo protein a druhou protilátkou 

jeho konkrétnu modifikáciu (ak je napríklad protein fosforylovaný). 

Rádioaktívne značené protilátky: V minulosti často používané, rádioizotopmi značené 

protilátky sú dnes používané len sporadicky. Ich nevýhodou je vysoká cena, obmedzená 

životnosť a limitácie spojené s ich bezpečným uskladnením a likvidáciou. 

Po detekovaní a zaznamenaní signálu je v niektorých prípadoch spraviť tzv. „membrane 

stripping“, proces, ktorým zbavíme mebránu naviazaných protilátok a umožníme 
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opätovnú detekciu nového proteínu. Tento proces je však náročný na správne 

prevedenie a pre účely tohoto textu nebude podrobnejšie popísaný. 

 

tip 19 - Pri správnom uchovaní v tme na 4°C v môže byť membrána próbovaná s 

fluorescenčne značenými sekundárnymi protilátkami opätovne použitá na detekciu 

signálu. 

 
5.4.4 Analýza výsledkov 

 
 

Aby sme mohli získané výsledky kvantifikovať, množstvo detekovaného proteínu musí 

byť normalizované na internú kontrolu nanášania proteínov, tzv. „loading control“. Tou  

by mal byť “housekeeping“ proteín, ktorý je konštantne exprimovaný. Ako housekeeping 

normalizátory sú najčastejšie používané β-Actin a GAPDH. Je dôležité poznamenať, že 

pre objektívnosť je nutné detekovať housekeeping proteíny pre každú vzorku na každej 

individuálnej membráne. Po detekcii by mal byť signál housekeeping proteínu vo 

všetkých vzorkách rovnaký a pozorovaná variabilita spôsobená len pipetovaním. Pre 

overenie expresie vybraných proteínov by mali byť použité pozitívne kontroly, teda 

proteínové lyzáty, ktoré pochádzajú z tkaniva alebo bunkovej línie u ktorej je expresia 

sledovaného proteínu dobre popísaná. Naopak pre overenie nešpecifického viazania 

protilátky je vhodné použiť negatívne kontroly získané knock-outom génu kódujúceho 

sledovaný proteín, prípadne využitím tkanív alebo bunkových línií, u ktorých bolo 

potvrdené že daný proteín nexprimujú. So sprísnením štandardov vo vedeckých 

časopisoch je tiež pre účely publikovania nutné odložiť snímky celej membrány a nie iba 

vybraných bandov, nakoľko jednou z častých požiadaviek vedeckých vydavateľstiev je 

overenie pravosti detekovaného signálu. Na analýzu získaných výsledkov je potom 

možné použiť obrazové analyzačné softvéry, ktoré su buď voľne dostupné (ImageJ) 

alebo spoplatnené (ImageQuant TL) ( 20). 
 
 

tip 20 - U získaného obrazu môže byť pomocou grafických softvérov zmenený kontrast, 

prípadne jas celého obrázku, avšak modifikácia signálu pre samostatné vzorky nie je 

povolená a vo viacerých vydavateľstvách majú editori dostupný softvér, ktorý vie 

rozpoznať, či bolo so snímkom nedovoleným spôsobom manipulované. 



83  

Všeobecný protokol pre western blotting 
 
 
 

Príprava vzoriek 
 

1. stanovte koncentráciu proteínov v každom bunkovom lyzáte, ktorý budete 

analyzovať 

2. určite potrebné množstvo proteínu, ktoré budete nanášať na jednotlivé dráhy 

(odporúčané množstvo je medzi 10-50 µg/dráhu) a vzorky zmiešajte so 

vzorkovým pufrom (Sample buffer, Laemmli buffer) tak, aby bol pufor 1x 

koncentrovaný 

3. vzorky denaturujte teplotou 95-100˚C po dobu 5 min 

Polyakrylamidová gélová elektroforéza (PAGE) 

1. pripravte si alebo zakúpte gél s percentuálnym obsahom akrylamidu, ktorý je 

vhodný na separáciu Vami skúmeného proteínu/proteínov na základe ich 

molekulovej hmotnosti (Pri proteínoch v rozmedzí od 10-100 kDa sa odporúča 

začať s 10% gélom a jeho koncentráciu meniť na základe získaných výsledkov) 

2. Gél vložte do elektroforetickej aparatúry, pri jej skladaní postupujte podľa 

odporúčaní výrobcu. Obidve vzniknuté nádoby (aparatúru samotnú a nádobu s 

gélom) naplňte elektroforetickým pufrom tak, aby bola nádoba s gélom pufru plná 

a aparatúra naplnená po odporúčanú značku 

3. Vytiahnite proteínový hrebeň, aby sa pufor dostal aj do dráh, kde budú nanášané 

vzorky 

4. Na gél naneste jednotlivé vzorky a do jednej dráhy pridajte proteínový "ladder" 

na stanovenie približnej molekulovej hmotnosti proteínov 

5. Pre separáciu proteínov nastavte najprv konštantné napätie 90V a keď vzorky 

dosiahnu separačný gél, môžete napätie zvýšiť na 120V 

6. Po skončení separácie gél vyberte z aparatúry a na 10 minút nechajte 

ekvilibrovať v prenosovom pufri určenom na blotting 

 
Prenos proteínov na membránu 

 
1. Pred poskladaním "sendviča" si prichystajte filtračné papiere, nitrocelulózovú 

membránu (v prípade použitia PVDF membrány ju zmáčajte ponorením do 

metanolu na 30 s) a všetko namočte do vychladeného prenosového pufru a 

nechajte namáčať po dobu 10 min 
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2. Sendvič pripravte tak, že na tri vrstvy pufrom nasiaknutého filtračného papiera 

umiestnite membránu, na ňu gél s proteínmi a na gél opäť tri vrstvy filtračného 

papiera (sendvič môže obsahovať ešte aj ďalšie rezervoáre prenosového pufru, 

ich výber je daný hrúbkou aparatúry, zložením prenosového pufru a inými 

špecifikami prenosu) 

3. Po poskladaní sendviča opatrne vytlačte z celej plochy bublinky, aby mohol byť 

prenos proteínov po celej ploche membrány vyrovnaný 

4. Pri mokrom prenose ponorte nádobu so sendvičom do ľadu a pri konštantnom 

napätí 100V blotujte 60 min. Pri semidry prenose nastavte konštantný prúd podľa 

vzťahu 1 mA/cm2 plochy membrány a blotujte 15-60 min v závislosti od použitého 

pufru a jeho teploty. 

 
Inkubácia s protilátkami 

 
1. Po skončení prenosu membránu krátko premyjte vo vode, PBS, alebo TBS pufri 

a v prípade potreby ju môžete krátko zafarbiť Ponceau-S pre zistenie úspešnosti 

prenosu a následne umyť destilovanou vodou. (Gél sa po prenose môže takisto 

zafarbiť pomocou Coomassie farbenia, ak je pochybnosť, že prenos prebehol 

správne) 

2. Membrána sa nechá inkubovať v blokovacom roztoku po dobu 1h pri izbovej 

teplote (alebo pri 37˚C) alebo cez noc pri 4˚C 

3. Po skončení blokovania na membránu aplikujte primárne protilátky nariedené v 

blokovacom roztoku podľa odporúčaní výrobcu, alebo na základe 

predchádzajúcich skúseností. Inkubácia s primárnymi protilátkami prebieha 

takisto po dobu 1h pri izbovej teplote alebo cez noc pri 4˚C 

4. Po inkubácii s primárnou protilátkou membránu premyjte v troch 5 min cykloch s 

PBS alebo TBS pufrom s obsahom detergentov zvolených podľa použitých 

protilátok 

5. Následne aplikujte sekundárnu protilátku, inkubáciu a premývanie spravte 

rovnako, ako pri bodoch 3 a 4 v časti protokolu - Imunobloting 

6. Po poslednom premytí detekujte signál v závislosti od použitého značenia 

sekundárnej protilátky 
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Otázky a úlohy 
 

1. Opíšte faktory, ktoré ovplyvňujú úspešnosť horizontálneho prenosu proteínov z 

gélu na membránu. Ako by ste upravili svoj protokol v prípade, že sa Vám nedarí 

úspešne blotovať proteíny, ktoré sú väčšie ako 100 kDa? 

2. Po poslednej inkubácii s protilátkami pri analýze zistíte, že ste nepozorujete 

žiadny signál a to dokonca ani u proteínu, ktorý ste používali ako  "housekeeper". 

Použitá protilátka je však správna a overená Vaším kolegom. Ako si viete pri opakovaní 

experimentu overiť, v ktorom kroku protokolu mohol nastať problém? 

3. Opíšte základné vlastnosti, ktoré by mala mať primárna protilátka určená na 

western blotting. Skúste nájsť aspoň tri vhodné primárne protilátky proti proteínu PARP1 

(Poly [ADP-ribose] polymerase 1). Ako by ste postupovali, ak by ste potrebovali zvýšiť 

intenzitu signálu pri detekcii tohto proteínu? 

4. Chcete zistiť, či sa pri Vami skúmanom fenoméne aktivuje MAP kinázová 

signálna dráha a preto ste sa rozhodli, že budete sledovať expresiu fosforylovanej formy 

proteínu ERK. Ako by ste upravili štandardný protokol na Western blot z hľadiska 

zloženia používaných roztokov? Svoje tvrdenie vysvetlite. 

5. Pri PAGE pozorujete, že sa aj pri relatívne nízkom napätí 100V separačný gél 

vždy poškodí dôsledkom nadmerného zohrievania elektroforetického pufru. Aparatúra je 

však nepoškodená a nemala by teda byť zdrojom problému. Čo môže spôsobovať 

prílišné zohrievanie gélu a ako by ste tento problém mohli vyriešiť? 
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6. BAKTÉRIE 
 
 

6.1 ROZDIEL MEDZI PROKARYOTICKOU A EUKARYOTICKOU BUNKOU 
 
 

Rozdiel  medzi  prokaryotickou  a  eukaryotickou  bunkovou  štruktúrou  je   zrejmý   

(Obr. 6.1.1). Všetky eukaryotické bunky majú skutočné jadro, komplexný 

endomembránový systém a cytoskelet, zatiaľ čo prokaryoty nie. V mnohých prípadoch, 

určovanie výlučne eukaryotických znakov nie je také jednoznačné, ako sa predtým 

myslelo, pretože v prokaryotoch sa objavili aj mnohé vlastnosti, o ktorých sa pôvodne 

predpokladalo, že platia výlučne pre eukaryotické bunky. Uvádza sa, že niektoré 

baktérie majú jadro alebo štruktúru podobnú cytoskeletu. Ďalej, znalosti o mikrobiálnom 

svete neustále rastú, takže sa očakáva, že sa v prokaryotoch objavia ďalšie  

eukaryotické znaky. Aj keď sa zdá, že prokaryoty predstavujú väčšinu toho, čo sa 

charakterizuje ako komplexná bunka, existujú aspoň dva cytologické znaky, ktoré sa u 

baktérií ešte nenašli: i) postrádajú organely produkujúce energiu; (ii) nie sú schopné 

vykonávať endocytózu, čo je zložitý a vysoko energeticky náročný proces. Rozdiely v 

organizácii genómu medzi prokaryotmi a eukaryotmi sú rovnako zásadné ako rozdiely v 

ich ultraštrukturálnom charaktere. Genóm prokaryotov môže byť charakterizovaný 

obmedzenou veľkosťou v rozsahu od 600 kb do 9,5 Mb, zatiaľ čo genóm eukaryotov je 

výrazne väčší (do 140 000 Mb) a zložitejší. Kvôli obmedzeniu metabolitov v syntéze 

DNA sa pre vyššiu rýchlosť reprodukcie dokáže bakteriálny genóm redukovať 

prostredníctvom delécie. Prokaryotické bunky, ktoré strácajú časť svojej genetickej 

informácie alebo parazitujú vnútri iných buniek, sú schopné dosiahnuť relatívne 

rýchlejšiu reprodukciu. V prokaryotoch je replikácia DNA obmedzená na jediný začiatok 

replikácie. Okrem toho sa iniciácia ich replikácie DNA riadi priamo dostupnosťou ATP; 

DnaA proteín viaže ATP za vzniku otvoreného komplexu odvíjaním DNA a následne za 

pomoci helikázy a hydrolýzou ATP sa rozpletá DNA na jednovláknovú DNA. Tento 

regulačný mechanizmus umožňuje replikáciu DNA aj za mimoriadne nepriaznivých 

podmienok. Dostupnosť ATP je jedným faktorom, ale nie nevyhnutne jediným faktorom, 

pretože takmer všetky prípady redukcie veľkosti a zložitosti genómu sa dajú vysvetliť aj 

adaptáciou na parazitický životný štýl. 

Mechanizmus získavania genómu je nevyhnutný a známy v prokaryotoch, keďže sú 

schopné ako jediné organizmy aktívne prijímať exogénnu DNA a rekombinovať ju do 

svojho genómu. Schopnosť buniek obnoviť pôvodný genetický potenciál je 

pravdepodobne výsledkom prispôsobovania sa neustále meniacim prostrediam. 

Začiatok replikácie DNA v eukaryotoch je regulovaný zložitejšou kontrolou bunkového 

cyklu ako v prokaryotoch. Eukaryotické bunky môžu vstúpiť do fázy S iba vtedy, ak už 
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prešli rastúcou fázou akumulácie energie (G1). Na rozdiel od bakteriálnych buniek, ktoré 

majú relatívne nesmrteľný reprodukčný potenciál, končia eukaryotické bunky 

programovanou bunkovou smrťou. Okrem toho k väčšine fyziologickej bunkovej smrti v 

eukaryotoch dochádza čiastočne aj prostredníctvom aktívneho procesu regulovaného 

mitochondriami. 

 
A 

 

B 
 

 
 

Obr. 6.1.1: A: eukaryotická bunka, B: prokaryotická bunka. Prokaryotická bunka 

neobsahuje jadro v porovnaní s ľudskou, zvieraciou alebo rastlinnou bunkou. 
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6.2 BAKTÉRIE 
 
 

Mikrobiológia je veda zaoberajúca sa všetkými rôznymi typmi mikróbov vrátane baktérií, 

archaea, húb, vírusov a protozoov. Prináša rastúce množstvo poznatkov pre ďalšie 

odlíšenie baktérií od iných mikrobiálnych druhov. Baktérie sú jednobunkové mikróby. 

Bunková štruktúra je jednoduchšia ako štruktúra iných organizmov, pretože neobsahujú 

jadro ani žiadne organely viazané na membránu. Namiesto toho je ich kontrolné centrum 

obsahujúce genetickú informáciu obsiahnuté v jednej slučke DNA. Niektoré baktérie 

majú ďalší kruh genetického materiálu nazývaný plazmid. Plazmid často obsahuje gény, 

ktoré dávajú baktérii určitú výhodu oproti iným baktériám. Napríklad môže obsahovať 

gén, ktorý robí baktériu rezistentnou na určité antibiotikum. 

Baktérie sú rozdelené do 5 skupín podľa ich základných tvarov: guľovité/sférické (koky), 

tyčinkovité (bacily), špirály, vibrióny a spirochéty. Môžu existovať ako jednotlivé bunky, 

vo dvojiciach, reťazcoch alebo zhlukoch. Baktérie sa nachádzajú vo všetkých biotopoch 

na Zemi: pôda, horniny, oceány a dokonca aj polárny sneh. Niektoré žijú v alebo na 

iných organizmoch vrátane rastlín, zvierat a ľudí. V ľudskom tele je približne 10-krát viac 

bakteriálnych buniek ako ľudských buniek. Mnohé z týchto bakteriálnych buniek sa 

nachádzajú na endotele tráviaceho systému. Niektoré baktérie žijú v pôde alebo v 

odumretej rastlinnej hmote. Niektoré druhy spôsobujú kazenie potravín a poškodenie 

plodín, iné sú však užitočné pri výrobe fermentovaných potravín, ako je jogurt alebo 

sójová omáčka. Relatívne málo baktérií sú parazity alebo patogény, ktoré spôsobujú 

ochorenie zvierat a rastlín. 

Niektoré baktérie môžu vytvárať endospóry. Sú to nečinné štruktúry, ktoré sú 

mimoriadne odolné voči nepriateľským fyzickým a chemickým podmienkam, ako sú 

teplo, UV žiarenie a dezinfekčné prostriedky. Je takmer nemožné ich týmto spôsobom 

zlikvidovať. Mnoho baktérií produkujúcich endospóry sú nepríjemnými patogénmi, 

napríklad Bacillus anthracis je príčinou antraxu. 

Vedci vyvinuli výkonné mikroskopy na zväčšenie baktérií - obvykle siahajúce od jedného 

po niekoľko mikrónov (milióntina metra), čo nám umožňuje nahliadnuť do ich vnútorného 

fungovania a porovnať ich s inými formami života, ako sú rastliny, zvieratá, vírusy 

a huby. 

Okrem základných kategórií sa baktérie môžu deliť do rôznych podskupín na základe: 

● prežívania a prosperovania v prostrediach s kyslíkom alebo bez kyslíka 

● tvaru 

● gramnegativita alebo grampozitivita, na čo existujú testy sfarbenia, ktoré 

poskytujú prehľad o zložení vonkajšej ochrannej steny bunky 
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● pohybu a orientácie vo svojom prostredí (mnoho baktérií má bičíky, chvostovité 

štruktúry, ktoré im umožňujú pohyb v prostredí) 

Niektoré baktérie sú autotrofy, čo znamená, že na vytváranie svojej obživy používajú 

základné látky z prostredia, ako napríklad slnečné svetlo, vodu a chemikálie (napríklad 

cyanobaktérie premieňajú slnečné svetlo na kyslík približne 2,5 milióna rokov). Iné 

baktérie sa nazývajú heterotrofy, pretože získavajú energiu z existujúcich organických 

látok (napríklad suché lístie). To čo sa pre človeka môže zdať odporné, môže byť pre 

baktérie tým najlepším zdrojom obživy. Baktérie sa dokážu vyvíjať a prosperovať 

skutočne všade, od ropných škvŕn a jadrových vedľajších produktov až po ľudský odpad 

a rozpadajúcu sa hmotu. Baktérie tiež môžu prospievať spoločnosti. Napríklad v oblasti 

umenia sa využívajú baktérie, aby odstránili nadbytočné vrstvy soli a lepidla, ktoré môžu 

ohrozovať životnosť a hodnotu umeleckých diel. Baktérie sú užitočné aj pri recyklácii 

organických látok, najmä vzhľadom na ich dôležitú úlohu ako recyklátorov zemského 

povrchu - v pôde aj vo vode. 

Pravdepodobne kedykoľvek sa dá vnímať účinok hladných baktérií prostredníctvom 

zápachu, ktorý produkujú, napríklad v smetnom koši, kde požierajú zvyšky ľudskej 

stravy, rozkladajú ich a uvoľňujú svoje vlastné plynné vedľajšie produkty. Baktérie sú tiež 

zodpovedné za zápach vetrov pochádzajúcich z vášho tráviaceho traktu. Počas trávenia 

potravy baktérie uvoľňujú plyny. 

Baktérie rastú a tvoria kolónie pri každej príležitosti. Ak sú podmienky potravy 

a prostredia priaznivé, reprodukujú sa a vytvárajú lepkavé agregáty nazývané biofilmy, 

ktoré prežívajú na rôznych povrchoch, od hornín v potoku cez ústnu dutinu. Biofilmy 

majú svoje výhody a problémy. Na jednej strane prospievajú prírode. Na druhej strane 

môžu byť vážnou hrozbou. Napríklad lekári, ktorí pri práci s pacientmi používajú rôzne 

implantáty a zariadenia, sa obzvlášť zaujímajú o biofilmy, pretože tieto povrchy sú 

hlavným miestom výskytu bakteriálnych biofilmov. Po kolonizácii môžu biofilmy vytvárať 

vedľajšie produkty, ktoré sú toxické a dokonca smrteľné pre ľudské telo. Komunikácia 

buniek v biofilmoch by sa dala prirovnať k ľudskej komunikácii v meste – dokážu zasielať 

správy a zdieľať informácie o dostupnosti potravín a možných nebezpečenstvách. 

Používajú na to chemické látky. 

Baktérie sa neboja existovať aj samostatne. V skutočnosti niektoré druhy vyvinuli 

spôsoby, ako sa udržať v drsných podmienkach. Ak nezostane žiadna potrava alebo ak 

sa životné podmienky zhoršia, tieto baktérie sa chránia tak, že vytvoria tvrdú škrupinu 

nazývanú endospóra, čím sa bunka uvedie do spiaceho režimu, ktorý zachováva 

genetický materiál baktérií po dlhú dobu. Dokonca boli nájdené baktérie v kapsule, ktorá 

bola odkrytá a skúmaná o 100 rokov neskôr. Iné skupiny vedcov objavili baktérie 
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pochádzajúce pravdepodobne spred 250 miliónov rokov. Tieto fakty dokazujú, že 

baktérie sa dokážu dlhodobo samo-konzervovať. 

Ukázalo sa, že jedným z hlavných cieľov baktérii je v konečnom dôsledku horizontálny 

prenos génov alebo výmena genetického materiálu bez reprodukcie. Existuje niekoľko 

spôsobov, ako to môžu baktérie urobiť. Jedna metóda zahŕňa zachytenie genetického 

materiálu z prostredia mimo bunky, spoliehajúc sa na ďalšie mikróby a baktérie 

(prostredníctvom plazmidov). Ďalší spôsobo je prostredníctvom vírusov, ktoré používajú 

baktérie ako hostiteľov. Po infikovaní nových baktérií vírusy náhodne zanechávajú 

genetický materiál predchádzajúcich baktérií v novej baktérii. Výmena genetického 

materiálu dáva baktériám flexibilitu prispôsobiť sa. Niektoré tak urobia práve kvôli 

stresujúcim zmenám v životnom prostredí, ako je nedostatok potravín alebo chemické 

zmeny a tým dokážu lepšie prežívať. Pre lepšie pochopenie a boj proti rezistencii 

baktérií na antibiotiká v medicíne je nesmierne dôležité lepšie porozumieť tomu, ako sa 

baktérie prispôsobujú podmienkam. Baktérie si môžu vymieňať genetický materiál tak 

často, že antibiotiká, ktoré doposiaľ fungovali, pravdepodobne nabudúce nebudú. 

Zaujímavou otázkou je, kde nie sú baktérie. Nachádzajú sa prakticky všade na Zemi. Je 

nemožné mať úplný prehľad o počte baktérií na planéte naraz, ale niektoré odhady 

poukazujú na približne 5 oktamiliónov mikróbov, ako sú baktérie a archaea. Stále je 

nejasné aj presné pripísanie počtu jednotlivých druhov alebo klasifikovateľných typov 

baktérií. Niektoré odhady poukazujú na približne 30 000 formálne identifikovaných 

druhov, avšak neustále rastúce vedecké poznatky poukazujú na to, že toto číslo bude 

narastať. 

Predpokladá sa, že baktérie existujú už naozaj dlho. Fakty ukazujú, že z baktérii vznikli 

niektoré z prvých známych fosílií, ktoré sa datujú 3, 5 miliardy rokov dozadu. Vedecké 

dôkazy naznačujú, že cyanobaktérie začali vytvárať kyslík vo svetových oceánoch pred 

2,5 až 2,3 miliardami rokov, čo viedlo k vzniku zemskej atmosféry a nadmerného 

množstva kyslíka, ktorý mohli začať živočíchy dýchať. Baktérie môžu prežiť vo vzduchu, 

vode, pôde, ľade a extrémnej horúčave, na rastlinách, v ľudských črevách, a na koži. 

Niektoré baktérie sú extrémofily, čo znamená, že dokážu odolať extrémnym  

prostrediam, ktoré sú buď veľmi horúce alebo studené, alebo ktorým chýbajú živiny a 

látky, ktoré bežne spájame so životom. Vedci objavili baktérie v priehrade Mariana 

Trench, najhlbšom mieste na Zemi pod Tichým oceánom. Okrem baktérií tam objavili iba 

podvodné vyhrievané prieduchy a ľad. Turisti sú fascinovaní krásnou prírodou napríklad 

na miestach ako je Opalescent Pool v národnom parku Yellowstone, ktorý obsahuje 

pestrofarebné termofilné baktérie zafarbujúce prírodu. Takýchto príkladov existuje 

viacero. 
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Hoci baktérie prospievajú ľuďom a našej planéte, majú aj spomínanú temnú stránku. 

Niektoré baktérie majú potenciál byť patogénne, čo znamená, že môžu spôsobiť 

choroby. V priebehu celej ľudskej histórie dostali niektoré baktérie zlú povesť a začali 

spôsobovať úzkosť a hystériu ľudstva. Baktérie spôsobujúce mor, Yersinia pestis, zabili 

nielen viac ako 100 miliónov ľudí, ale predpokladá sa, že vytvarovali históriu napríklad 

ich úlohou v kolapse Rímskej ríše. Pred príchodom antibiotík alebo liekov schopných 

liečiť bakteriálne infekcie bolo ťažké zastaviť infekcie. Dokonca sú ešte aj dnes tieto 

patogénne baktérie hrozbou ľudstva. Baktérie spôsobujúce celý rad chorôb - od antraxu, 

pneumónie, meningitídy, cholery, salmonely, streptokoky, stafylokoky až po infekcie E. 

coli - môžu vzdorovať našej liečbe vďaka narastajúcej rezistencii na antibiotiká. Platí to 

najmä pre baktériu Staphylococcus aureus, baktériu zodpovednú za infekcie. 

Predstavuje veľkú hrozbu pre nemocnice a zdravotnícke kliniky, kde sú pacienti s 

väčšou pravdepodobnosťou vystavení infekciam počas implantácie alebo zavádzania 

katétra. Všeobecne však platí, že ak je prítomná akákoľvek infekcia, tak sú prirodzene 

niektoré baktérie v tele odlišné od iných, teda antibiotiká sa môžu postarať o väčšinu 

bakteriálnej populácie, avšak nie o všetku. Toto tiež dáva mikróbom, ktoré nie sú 

ovplyvnené danými antibiotikami, priestor na rozmnožovanie a prosperovanie. Preto 

lekári všeobecne odporúčajú zdržiavať sa antibiotík, pokiaľ nie sú naozaj potrebné. 

Biologické zbrane sú ďalšou desivou hrozbou ľudstva. Baktérie môžu byť v niektorých 

prípadoch použité ako zbrane, napríklad vo forme útoku antraxom. 

Dobrá stránka baktérií existuje napríklad v spojitosti s potravinami. Syry, pivo, niektoré 

typy spracovaných potravín pomocou fermentácie by bez baktérii neexistovali. Tiež 

existujú typy baktérii, ktoré sa živia vrakmi lodí na dne oceánu. Napríklad názov 

Halomonas titanicae vznikol pre túto baktériu preto, lebo bola objavená pri živení sa 

kovom známej potopenej lode. 

Baktérie majú tiež zásluhu na formovaní ľudskej evolúcie. Prispeli významne k 

formovaniu ľudského vývoja. Veda čerpá a zhromažďuje viac a viac informácií z 

mikrobioty alebo mikroorganizmov nachádzajúcich sa v ľudskom tele, najmä v našom 

tráviacom systéme a čreve. Výskum naznačuje, že baktérie, ich rozmanitosť a nové 

genetické materiály, ktoré prinášajú do ľudského tela, umožnili ľuďom prispôsobiť sa a 

využívať nové zdroje potravy, ktoré predtým nemohli stráviť. Na stenách žalúdka a čreva 

baktérie pracujú v prospech človeka. Pri jedení pomáhajú baktérie a iné mikróby 

rozkladať a čerpať živiny z potravín, najmä uhľohydrátov, ako je kukurica, zemiaky, 

chlieb a ryža. Čím  rozmanitejšie  druhy baktérií  konzumujeme, tým  viac  prispievame  

k diverzite nášho vnútorného prostredia . 

Aj keď sú znalosti v oblasti mikrobiálnych spoločenstiev ľudského tela stále v zárodku, 

existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že nedostatok určitých mikróbov a baktérií v tele sa 
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môže odrážať na zdraví človeka, metabolizme a náchylnosti na alergény a choroby. 

Predbežné animálne experimenty na myšiach naznačujú, že metabolické choroby, ako 

je obezita, sú spojené s diverzitou a zdravím mikrobiómu, a nie iba s terajším všeobecne 

prevládajúcim názorom na príjem kalórii. 

Tenký povlak na zuboch, ktorý sa nazýva plak, sú taktiež baktérie. Tieto baktérie žijú zo 

zubnej skloviny, ktorú požierajú a pri nedostatočnej zubnej hygiene spôsobujú zubný 

kaz. Archeológom sa podarilo získať informácie o nájdených pozostatkoch práve vďaka 

štúdiu lebiek a zubov, čím sa dozvedeli viac o strave ľudí a náchylnosti k chorobám        

v určitých obdobiach. Taktiež existuje už viacero predpokladov že zdravotný stav zubov 

úzko súvisí s gastrointestinálnym traktom a mikrobiómom. 

V počiatočnom štádiu je aj výskum fekálnej transplantácie, ktorý naznačuje, že zdieľanie 

fekálnych mikroorganizmov od zdravého jedinca do iného jedinca je sľubný, čo sa týka 

niektorých chorôb gastrointestinálneho traktu. Tráviaci systém je závislý od prospešných 

baktérií, ktoré absorbujú živiny a trávia jedlo efektívne. Avšak niektoré zdravotné stavy a 

antibiotiká môžu tieto dobré baktérie zničiť. Transplantácia stolice je jedným zo 

spôsobov, ako ich znovu zaviesť. Fekálna transplantácia sa môže nazývať aj 

bakterioterapia alebo fekálna mikrobiálna transplantácia. Vo väčšine prípadov sa 

transplantácia od darcu k príjemcovi vykonáva pomocou kolonoskopu. Kolonoskop je 

malá, flexibilná trubica, ktorá sa vkladá do hrubého čreva cez konečník. Pacienti pred 

zákrokom zvyčajne užívajú sedatívne lieky, takže bolesti a nepohodlie sú redukované. 

Ďalší prístup spočíva v tom, že sa namiesto kolonoskopu vstrekuje obsah pomocou 

klystíru. Prebieha taktiež výskum probiotík, o ktorých sa predpokladá, že majú ďalší 

prínos pre zdravie človeka, avšak všeobecné odporúčania týkajúce sa ich použitia neboli 

doposiaľ presne stanovené. 

Okrem toho zohrali baktérie aj významnú rolu vo vývoji vedeckého myslenia a humánnej 

medicíny. Baktérie boli veľmi dôležité pri vývoji Kochových postulátov z roku 1884, čo je 

séria úvah, ktoré dané mikróby spájajú s chorobou. Okrem iného bol vďaka štúdiu 

baktérii objavený penicilín - antibiotikum, ktoré zachránilo nespočetné množstvo životov 

a aktuálne je využívaný pri úpravách genómov organizmov, ktoré by mohli spôsobiť 

revolúciu v medicíne. Vedci skúšajú modifikovať baktérie tak, aby prospeli ľudskému 

zdraviu mnohými spôsobmi, vrátane výroby inzulínu pri liečbe cukrovky. 

 
6.3 RAST BAKTÉRII 

 
 

Rast bakteriálnych kultúr je definovaný ako nárast počtu baktérií v populácii, nie vo 

veľkosti jednotlivých buniek. Rast bakteriálnej populácie nastáva geometrickým alebo 

exponenciálnym spôsobom: s každým deliacim cyklom (generáciou) vedie jedna bunka 
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k vzniku 2 buniek, potom 4 buniek, 8, 16, 32 atď. Čas potrebný na vytvorenie generácie, 

generačný čas (G), sa vypočíta pomocou tohto vzorca: 

 
𝑡  

𝐺  =   =  𝑛  
𝑡  

  
   𝑏   

3,3  𝑙𝑜𝑔  𝑙𝑜𝑔  𝐵  
  

B = počet baktérii na začiatku 

b = počet baktérii na konci za čas t 

n = počet generácií 

 
Keď sa baktérie umiestnia do média, ktoré poskytuje všetky živiny potrebné na ich rast, 

populácia vykazuje štyri fázy rastu, ktoré sú typické pre bakteriálnu rastovú krivku. Po 

naočkovaní do nového média sa baktérie nereprodukujú okamžite, ale veľkosť populácie 

zostáva konštantná. Počas tohto obdobia, nazývaného lag fáza, sú bunky metabolicky 

aktívne a zväčšuje sa iba veľkosť buniek. Syntetizujú enzýmy a faktory potrebné na 

bunkové delenie a rast populácie v ich nových podmienkach prostredia. Populácia 

potom vstúpi do log fázy, v ktorej počet buniek narastá logaritmickým spôsobom a každá 

generácia buniek nastáva v rovnakom časovom intervale ako predchádzajúce, čo vedie 

k vyváženému zvýšeniu zložiek každej bunky. Logaritmická fáza pokračuje, až kým nie 

sú vyčerpané výživné látky alebo kým sa nezhromaždia toxické produkty. V tom čase sa 

rýchlosť rastu buniek spomalí a niektoré bunky môžu začať odumierať. Za optimálnych 

podmienok môže maximálna populácia niektorých bakteriálnych druhov na konci log 

fázy dosiahnuť hustotu 10 až 30 miliárd buniek na mililiter (Obr. 6.3.1) . 

Po logaritmickej fáze nasleduje stacionárna fáza, v ktorej veľkosť populácie baktérií 

zostáva konštantná, aj keď niektoré bunky sa naďalej delia a iné začínajú odumierať. Po 

stacionárnej fáze nasleduje fáza smrti, v ktorej smrť buniek v populácii prevyšuje tvorbu 

nových buniek. Čas pred nástupom fázy smrti závisí od druhu a média. Baktérie 

nemusia nevyhnutne odumrieť, aj keď majú nedostatok živín. Môžu zostať 

životaschopné po dlhú dobu. 
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Obr. 6.3.1: Rastová krivka baktérií. 

 
 

Ak sú podmienky priaznivé, predovšetkým správna teplota a dostupné živiny, niektoré 

baktérie, ako je Escherichia coli, sa môžu deliť každých 20 minút. To znamená, že za 7 

hodín môže jedna baktéria generovať 2 097 152 baktérií. Po jednej hodine sa počet 

baktérií zvýši na kolosálnych 16 777 216. Preto pri napadnutí ľudského tela patogénnymi 

mikroorganizmy môže choroba progredovať veľmi rýchlo. 

 
6.4 AKO PRIPRAVIŤ NOČNÚ KULTÚRU 

 
 

Živná pôda (LB – Luria Broth) je médium bohaté na živiny bežne používané na kultiváciu 

baktérií v laboratóriu. LB pevné agarové misky sa často používajú na izoláciu 

jednotlivých kolónií baktérií (Obr. 7.4.1). 
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Obr. 6.4.1: Pevná pôda na Petriho miske, hokejka na rovnomerné vysiatie baktérií . 
 
 

Kvapalná kultúra je však schopná živiť vyššiu hustotu baktérií a používa sa teda na 

pestovanie veľkého počtu baktérií potrebných na izoláciu dostatočného množstva 

plazmidovej DNA na experimentálne použitie (Obr. 6.4.2). 

 

Obr. 6.4.2: Kvapalná pôda – môžu byť pripravené rôzne objemy podľa potreby. 

Nasledujúci protokol slúži na naočkovanie kultúry tekutého LB cez noc baktériami. 

1. Pripravte médium LB. Napríklad na výrobu 400 ml LB navážte do 500 ml sklenenej 

fľaše: 

4 g NaCl 

4 g Tryptón 

2 g kvasnicový extrakt 

a dH20 na 400 ml 

 
Voľne zatvorte uzáver na fľaši (nezatvárajte úplne, pretože fľaša by mohla vybuchnúť), 

potom voľne prikryte celý vrch fľaše s hliníkovou fóliou. Autoklávujte a nechajte 
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vychladnúť na izbovú teplotu. Teraz priskrutkujte uzáver fľaše a skladujte LB pri izbovej 

teplote. 

2. Keď ste pripravení pestovať svoju kultúru, pridajte tekutý LB do skúmavky alebo 

banky a prípadne pridajte príslušné antibiotikum. 

3. Pomocou sterilnej špičky pipety alebo iným spôsobom vyberte jednu kolóniu z 

agarovej platne LB. 

4. Špičku alebo iný predmet vložte do tekutého LB a zamiešajte. 

5. Kultúru voľne prikryte sterilnou hliníkovou fóliou alebo viečkom, ktoré nie je 

vzduchotesné. 

6. Inkubujte bakteriálnu kultúru pri 37 ° C počas 12-18 hodín v trepačke. 

7. Po inkubácii skontrolujte rast, ktorý sa vyznačuje zákalom v médiu. 

Poznámka: Niektoré protokoly vyžadujú, aby sa baktérie nachádzali v log fáze rastu. 

Skontrolujte pokyny pre váš konkrétny protokol a vykonajte meranie optickej hustoty 

(OD600), aby ste zmerali hustotu vašej kultúry. 

8. Na dlhodobé skladovanie baktérií môžete pokračovať vytvorením zásoby glycerolu. 

Inak môžete bakteriálnu kultúru použiť na experiment. 

 
6.5 AKO PRIPRAVIŤ ZÁSOBNÝ GLYCEROLOVÝ ROZTOK 

 
 

Baktérie na LB miskách s agarom sa môžu uchovávať pri 4°C niekoľko týždňov. Ak však 

chcete baktérie skladovať dlhšiu dobu, budete musieť zarobiť zásoby v glycerole. 

Pridanie glycerolu stabilizuje zmrazené baktérie, čím bráni poškodeniu bunkových 

membrán a udržuje bunky pri živote. Glycerolová zásoba baktérií môže byť stabilne 

skladovaná pri -80 ° C po mnoho rokov. 

 
Protokol 

1. Postupujte podľa protokolu výroby tekutých nočných kultúr. 

2. Po vyrastení baktérii pridajte 500 µl nočnej kultúry do 500 µl 50% glycerolu v 2 ml 

šrobovateľnej skúmavke alebo kryoskúmave a jemne premiešajte (      1). 

3. Zmrazte zásobnú skúmavku s glycerolom pri -80°C. Zásobný glycerolový roztok je 

stabilný roky, pokiaľ je udržiavaný na -80°C. Následné cykly zmrazenia a rozmrazenia 

znižujú trvanlivosť. 

4. Ak chcete regenerovať baktérie zo zásobného glycerolového roztoku, otvorte 

skúmavku a pomocou sterilného očka, špičky pipety alebo iného predmetu zoškrabte 

niektoré zo zmrazených baktérií z vrchu. Zabráňte tomu, aby sa zásobný roztok 

rozmrazil. Aplikujte baktérie na LB misku s agarom. 
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5. Nechajte baktérie rásť cez noc pri vhodnej teplote. Podmienky rastu, vrátane počtu 

kópií a teploty rastu, nájdete v protokole výrobcu. Nasledujúci deň budete môcť spustiť 

kultiváciu baktérii klasickým postupom v tekutej kultúre. 

 

tip 1 - Pripravte 50% roztok glycerolu zriedením 100% glycerolu v dH20. 
 
 

6.6 AKO MERAŤ OPTICKÚ HUSTOTU BAKTÉRII 
 
 

Merania mikrobiálneho rastu optickou hustotou (OD) sú jednou z najbežnejších techník 

používaných v mikrobiológii s rôznymi aplikáciami. Používa sa pri štúdiu antibiotickej 

účinnosti až po výskumy rastu v rôznych výživových alebo stresových prostrediach, k 

charakterizácii rôznych mutantných kmeňov. OD merania sa uskutočňujú za 

predpokladu, že získaná hodnota OD je úmerná počtu buniek, teda koncentrácii vzorky. 

Tento predpoklad však platí v obmedzenom rozsahu podmienok a v súčasnosti chýbajú 

kalibračné techniky, ktoré určujú tento rozsah. 

Merania OD sa stali synonymom pre meranie počtu baktérií (N) alebo koncentrácie (C) v 

súlade s Lambert-Beerovým zákonom. Merania OD sú však merania zákalu takže 

Lambert-Beerov zákon sa dá uplatniť iba pri mikrobiálnych kultúrach s nízkou hustotou. 

Merania OD v mikrotitračných platniach, ktoré sa čoraz častejšie používajú, fungujú 

prevažne pri vyšších hustotách kultúry, pri ktorých sa predpokladá, že OD bude mať 

parabolickú závislosť od N. Proporcionalita (buď pri nízkych alebo vysokých hustotách) 

je závislá od niekoľkých parametrov, napríklad od veľkosti buniek, ktoré je potrebné 

zohľadniť pri kalibrácii. 

Všeobecne platí, že ak sú mikrobiálne bunky v roztoku dobre rozptýlené (v prípadoch, 

keď N je malé) a pri vhodnom nastavení spektrofotometra, Beer-Lambertov zákon je 

dobrou aproximáciou pre meranie zákalu, teda N (alebo C) je ~ OD. V prípade, že N je 

veľké, merania OD už nie sú vhodné a malo by sa vykonať priame počítanie N,  

napríklad pomocou mikroskopie. 

 
6.7 ASEPTICKÉ PODMIENKY 

 
 

Aseptická práca je súbor rutinných opatrení, ktoré sú zaužívané, aby sa zabránilo 

kontaminácii kultúr, sterilných médií a iných roztokov nežiadúcimi mikroorganizmami. 

Aseptická práca predchádza kontaminácii kultúr mikroorganizmami z prostredia alebo 

kontaminácii prostredia spracovávanými mikroorganizmami. 

Príklady aseptickej práce sú: 
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● dezinfekcia povrchov laboratória pred experimentom 

● obmedzenie času, počas ktorého sú kultúry alebo médiá otvorené a vystavené 

prostrediu 

● uchovávanie vždy zatvorených Petriho misiek 

● účinná sterilizácia očiek a iného zariadenia, ktoré prichádza do styku s kultúrami 

alebo médiami 

● vyhýbanie sa dýchaniu na kultúry alebo na sterilné nástroje 

Pri aseptickej práci je potrebné dodržiavať pravidlá: 

● zatvoriť okná a dvere, aby sa predišlo prievanu alebo inému náhlemu pohybu 

vzduchu 

● pracovať na dezinfikovanom povrchu; dezinfekcia etanolom (70%) sa odporúča 

kvôli jeho rýchlemu pôsobeniu 

● začať prácu až vtedy, keď sú všetky prístroje a materiály na dosah 

● pracovať čo najrýchlejšie 

● otvárať roztoky s baktériami na čo najkratší čas 

● pokiaľ sú roztoky s baktériami otvorené, práca sa musí vykonávať v blízkosti 

plameňa (Obr. 6.7.1) 

● pri otváraní sklennej skúmavky alebo fľaše sa musí hrdlo okamžite zohriať 

plameňom 

● obmedziť vystavenie sterilných vnútorných povrchov Petriho misiek kontaminácii 

vzduchom 

● časti sterilných pipiet, ktoré sa vložia do kultúr alebo sterilných nádob, sa nesmú 

dotýkať alebo prísť do styku s inými nesterilnými povrchmi, ako je odev, povrch 

pracovnej plochy alebo vonkajšia strana fliaš / skúmaviek 

● všetky predmety, ktoré prichádzajú do styku s mikroorganizmami, sa musia 

sterilizovať pred a po každej takejto práci 
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Obr. 6.7.1: Kahan, ktorý je nevyhnutný použiť pre udržanie aseptických podmienok. 
 
 

Sterilná manipulácia 
 
 

● dezinfikovať ruky a pracovnú plochu 70% etanolom (Obr. 6.7.2) 

● odporúča sa používať rukavice, ak sa rukavice nepoužívajú, je potrebné si pred a 

po testovaní umyť ruky 

● pri práci v boxe, pred umiestnením do boxu utrieť vonkajšiu stranu nádob, 

baniek, a misiek 70% etanolom 

● nenalievať médiá alebo reagencie priamo z fliaš alebo baniek 

● pri práci s tekutinami používať  sterilné sklo alebo jednorazové plastové pipety    

a pipetovač, každú pipetu použiť iba raz, aby sa zabránilo vzájomnej 

kontaminácii, odbaliť sterilné pipety, až tesne pred použitím 

● fľaše a banky po použití vždy zavrieť a platne zalepiť páskou, aby sa zabránilo 

vniknutiu mikroorganizmov a kontaminantov prenášaných vzduchom 

● nikdy neodkrývať sterilnú banku, fľašu, Petriho misku atď., kým nie ste pripravení 

ju používať a nikdy ju nenechávajte otvorenú, hneď ako skončíte, zatvorte ich 

● ak odstránite kryt alebo vrchnák položte ho otvorom smerom nadol. 
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Obr. 6.7.2: 24 hod. kultivácia baktérií odtlačených prstov na pevnej pôde. 
 
 

Inokulačné platne a kultúry 
 
 

● pipetujte čo najrýchlejšie 

● bežnou praxou je otvárať agarové platne smerom od seba a bez úplného 

odstránenia viečka 

● v prípadoch, keď je Petriho miska dlhšie otvorená, ako je obvyklé, pracujte blízko 

plameňa horáka 

 
Použitie očka (Obr. 6.7.3) 

 
 

● počas používania očka držte rúčku očka blízko konca, ako by ste držali pero v 

uhle, ktorý je takmer zvislý - týmto necháte malíček voľný, aby ste mohli 

odskrutkovať zátku z fľaše/skúmavky. 

● pred použitím a po ňom sterilizujte očko zahrievaním, ak je z kovu; ak je z plastu, 

použite očko iba raz 

● rúčku očka umiestniť do svetlomodrej časti plameňa, pretože to je najchladnejšia 

oblasť plameňa, zvyšok umiestnite do horúcej časti 

● počkajte, kým sa nenahreje 

● nechajte niekoľko sekúnd vychladnúť na vzduchu a potom ihneď použite 
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● nepokladajte očko 

● okamžite po použití očko znovu sterilizujte. 
 
 

Obr. 6.7.3: Inokulačné jednorazové očko – po použití treba obhorieť plameňom, až 

potom vyhodiť. 

 
Použitie pipety 

 
 

● na prenos kultúr, sterilných médií a sterilných roztokov sa používajú sterilné 

Pasteurové pipety 

● vyberte pipetu z obalu za koniec, pričom dbajte na to, aby sa pipeta 

nekontaminovala 

● držte koniec pipety rovnako ako pero, čo umožňuje nechať malíček voľný kvôli 

manipulácii s vrchnákom 

● opatrne stlačte vrch pipety a nasávajte množstvo tekutiny, na ktoré má pipeta 

kapacitu 

● vytlačenie obsahu pod hladinu kvapaliny spôsobuje vzduchové bubliny, ktoré 

môže spôsobiť nežiaduci efekt, preto vypustite obsah až po vložení do tekutiny 

● okamžite po použití vložte kontaminovanú pipetu do nádoby s odpadkom 

Obhorenie hrdla fliaš a skúmaviek plameňom 

Tento proces zaisťuje, že do akejkoľvek nádoby neprenikajú žiadne mikroorganizmy, 

ktoré by mohli kontaminovať kultúru alebo médium. Horúca časť plameňa je nad jasne 

modrou časťou plameňa. Je potrebné hrdlom nádoby pohýbať cez celý plameň, aby sa 

zabezpečil dostatočný účinok. 
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● uvoľnite uzáver fľaše, aby sa dal ľahko odstrániť. 

● ľavou rukou zdvihnite fľašu / skúmavku. 

● odstráňte zátku držaním smerom k dlani pravej ruky, točte fľašu, nie uzáver 

● nepokladajte zátku 

6.8 NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ KMENE BAKTÉRIÍ V LABORATÓRIU 

Staphylococcus aureus 

Gram-pozitívna baktéria nevytvára spóry, je nepohyblivá, tvorí koky s priemerom 1µm. 

Vyskytuje sa jednotlivo, v dvojiciach alebo v zhlukoch. Produkuje katalázu. Je čiastočne 

rezistentná,  odolná  teplote  do  55°C  po  dobu  30  min.,  vyšším  koncentráciám  solí  

a vysychaniu. Je nenáročná na kultiváciu, rastie na obyčajnom agare. Na pevnej pôde 

vyrastie za 24 hod. pri teplote 37 °C – tvorí hladké, mazľavé kolónie s priemerom 1-3 

mm. Častokrát kolonizuje sliznicu a kožu. Je pôvodca pyogénnych infekcií alebo 

intoxikácii ľudí a zvierat. 

 
Escherichia coli 

Gram-negatívna tyčinkovitá a pohyblivá baktéria. Dobre rastie na jednoduchých 

kultivačných pôdach (Obr. 6.8.1). Tvorí katalázu. Bežne sa nachádza v hrubom čreve. 

Fekálnym znečistením sa dostáva do vody, kde môže prežiť niekoľko týždňov, preto 

slúži ako bežný indikátor znečistenia vody fekáliami. Vyvoláva dva typy chorôb – 

extraintestinálne, teda infekcie močových ciest, sepsu, infekcie rán a intestinálne. Je 

citlivá na antibiotiká, avšak nemocničné kmene majú sekundárnu rezistenciu. 

Extraintestinálne kmene je možné liečiť antibiotikami a intestinálne sa liečia prevažne 

rehydratáciou. 
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Obr. 6.8.1: Vysiate desiatkové riedenia E.coli v tekutom médiu v pentaplikáte 

inkubované 24 hod. 

 
Salmonella 

Sú to pohyblivé, gram-negatívne tyčinky. Rastie na bežných kultivačných pôdach. 

Primárny  črevný  patogén  ľudí   a zvierat.  Často  sa  nachádza  v odpadkoch,   vode   

a v pôde. Pri vhodných podmienkach dokáže prežiť vo vode mesiace a roky. Potraviny 

môžu byť infikované priamo alebo druhotne. Patogenita sa rozdeľuje na tri typy – 

septický typ, hnisavý typ, sérotyp. 

 
6.9 TYPY MÉDIÍ, SUPLEMENTY, KONZERVÁCIA 

 
 

6.9.1 Kultivačné médium 
 
 

V závislosti od ich zloženia alebo použitia môžu byť kultivačné médiá rozdelené do 

niekoľkých skupín; tieto zahŕňajú definované, komplexné, selektívne a obohacovacie 

médium. V definovanom médiu je presné chemické zloženie známe. Tieto typy médií sa 

obyčajne skladajú z čistých biochemikálií a často sa používajú pri pozorovaní minimálnej 

výživovej náročnosti mikroorganizmu. Naopak, presné chemické zloženie komplexného 

média nie je známe. Tento typ média často obsahuje činidlá biologického pôvodu, ako je 

napríklad kvasnicový extrakt a peptón, ale presné chemické zloženie nie je známe. 

Zložité médiá zvyčajne poskytujú širokú škálu rastových faktorov, ktoré pomáhajú pri 

kultivácii neznámych a náročných bakteriálnych druhov. 
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Médiá môžu byť tiež formulované ako selektívne alebo obohatené. Selektívne médium  

je formulované tak, aby inhibovalo rast určitých bakteriálnych druhov a podporovalo rast 

konkrétneho druhu. Takéto médium môže pozostávať z ďalších selektívnych reagentov, 

ktoré môžu byť použité pri podmienkach selektívneho rastu. Obohacovacie médium tiež 

umožňuje rast špecifických bakteriálnych druhov; obohacovacie médiá sú však doplnené 

činidlom, ktoré umožňuje, skôr ako inhibuje, rast konkrétneho druhu. 

Všeobecne sú bakteriálne kultivačné médiá zmesi proteínov, solí, stopových prvkov, 

aminokyselín a uhľohydrátov. Prítomnosť a objem týchto zložiek sa môže medzi 

bakteriálnymi druhmi značne líšiť v závislosti od požiadaviek na makro a mikroživiny 

každého kmeňa. Spôsob kultivácie bakteriálnych kmeňov sa tiež veľmi líši. Kvapalné 

médiá sa často používajú na rast a množenie zmesí kultúr, zatiaľ čo na izoláciu čistých 

kultúr sa používajú pevné médiá na báze agaru. 

Mimo výživných látok môže napomáhať aj udržiavanie pH tekutého média. pH sa môže 

udržiavať prostredníctvom jedného alebo viacerých tlmivých systémov, ako je napríklad 

fosforečnan draselný. Osmotické prostredie sa môže udržiavať pridaním solí, ako je 

chlorid sodný. 

 
6.9.2 Suplementy média 

 
 

Rastové médiá odporúčané pre niektoré bakteriálne druhy môžu vyžadovať pridanie 

komponentov, ktoré ešte nie sú k dispozícii v základnom médiu. Tieto zložky môžu 

obsahovať antibiotiká, sérum, krv alebo chemické doplnky. 

Médiá obsahujúce antibiotiká majú tendenciu degradovať sa rýchlejšie ako samotné 

médium. Médiá obsahujúce doplnky by nemali byť zmrazené, pretože to môže spôsobiť 

vyzrážanie určitých zlúčenín z roztoku; médiá by sa mali skladovať pri 2°C až 8°C. 

 
Chemické doplnky 

A. Stopové prvky 

Stopové prvky sú mikroživiny vyžadované mikroorganizmami v malom množstve. Tieto 

živiny sú kovové ióny, ktoré väčšina mikroorganizmov vyžaduje na prežitie, pretože 

zvyčajne fungujú ako kofaktory pre základné enzymatické reakcie. Často nie je potrebné 

poskytnúť stopové prvky v médiu, pretože môžu byť prítomné v malých množstvách vo 

vode alebo v iných činidlách pre médiá. Stopové prvky sa však pridávajú do 

minimálneho média, pretože obsahuje iba minimálne množstvo výživných látok 

potrebných na mikrobiálny rast. Príklady stopových prvkov potrebných pre bakteriálnu 

výživu zahŕňajú zinok, meď, mangán, molybdén a kobalt. 

B. Soli 
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Rôzne soli, napríklad soli horčíka, vápnika, železa a draselné soli, sú potrebné pre 

bakteriálny rast. Môžu fungovať ako kofaktory pre určité enzymatické reakcie. Ďalej 

prítomnosť solí, najmä chlorid sodný, v médiu pomáha pri udržiavaní osmolality. Väčšina 

baktérií vyžaduje na optimálny rast izotonické alebo hypotonické prostredie. V týchto 

prostrediach voda prúdi dovnútra alebo von z bunky rovnakou rýchlosťou ako opačným 

smerom. 

C. glukóza 

Mikrobiálne médiá sú často doplnené glukózou ako zdrojom uhľohydrátov. Okrem tejto 

výživovej úlohy môže byť glukóza pridaná tiež ako prostriedok na potlačenie enzýmov    

v závislosti od rôznych bakteriálnych druhov. 

D. krv 

Krv sa často pridáva do rastového média na podporu kultivácie vysoko náročných 

mikrobiálnych druhov. Príklady takýchto médií zahŕňajú tryptický sójový agar a 

dextrózový agar, ktoré sú často doplnené 5% defibrinovanou ovčou krvou. Obohatenie 

média krvou dodáva živiny, napríklad rastové faktory. 

 
Antibiotiká 

Do bakteriálnych kultivačných médií sa môžu pridať antibiotiká, aby sa selektoval rast 

konkrétneho variantu. Tento typ média sa často používa na výber kmeňov, ktoré majú 

prirodzenú rezistenciu voči antibiotikám, obsahujú plazmidy alebo sú geneticky 

upravené. Pridanie antibiotík často znižuje trvanlivosť média v porovnaní so základným 

médiom. Na predĺženie doby použiteľnosti by sa médiá obsahujúce antibiotiká mali 

uchovávať v tme pri teplote 2°C až 8°C. 

 
Sérum 

Séra môžu slúžiť ako zdroj rastových faktorov, bielkovín, vitamínov, hormónov, 

sacharidov, lipidov, aminokyselín, minerálov a stopových prvkov. Okrem toho sérum 

môže fungovať ako tlmivý roztok pH a môže inaktivovať proteolytické enzýmy. Presné 

zloženie séra nie je známe a líši sa v závislosti od dodávky, hoci konzistentnosť medzi 

jednotlivými dávkami sa v posledných rokoch zlepšila. 

Séra z králičieho, konského, fetálneho hovädzieho a teľacieho hovädzieho dobytka sa 

používajú na podporu rastu niektorých bakteriálnych druhov v kultúre. Mnoho 

patogénov, ako sú Corynebacterium, Borrelia, Leptospira a Mycoplasma, vyžadujú na 

podporu rastu pridanie séra. Médiá určené pre rast vyššie uvedených kmeňov sa bežne 

dopĺňajú tepelne inaktivovaným králičím alebo konským sérom. 

Bohužiaľ, prírodné produkty pochádzajúce zo zvierat, ako napríklad séra, môžu 
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obsahovať náhodné mikroorganizmy. Tieto produkty sa tiež testujú na prítomnosť 

štandardných mikrobiálnych kontaminantov, ako sú baktérie, huby a mykoplazmy, aby 

sa znížilo riziko akejkoľvek možnej kontaminácie. Niekedy sa odporúča, aby sa celé 

sérum pred použitím trojnásobne prefiltrovalo cez 0,1 µm filtre. 

 
Rastové médium 

A. Skladovanie 

Uchovávajte séra pri -20 ° C alebo chladnejšie na uchovávanie po dobu 30 dní. 

B. Rozmrazovanie 

Na rozmrazenie séra sa používa nasledujúci postup: 

1. Zmrazené sérum vložte do chladničky pri teplote 2°C až 8°C cez noc. 

2. Vložte fľaše do vodného kúpeľa s teplotou 37°C a jemne premiešajte, aby sa 

rozpustené látky premiešali, pretože majú tendenciu sa koncentrovať na dne fľaše. 

 
Nenechávajte sérum na 37°C dlhšie ako po dobu rozmrazenia a nepoužívajte na to 

vyššie teploty. Tie môžu viesť k precipitácii. 

 
6.9.3 Konzervácia 

 
 

Väčšina bakteriálnych kmeňov sa môže skladovať mnoho rokov ako zmrazené suché 

kultúry (lyofilizácia) alebo pri teplotách pod -130 ° C (kryokonzervácia). Existuje veľa 

ochranných krokov, ktoré udržujú kultúry živé. Medzi tieto výhody patrí celková 

bezpečnosť bakteriálnych zásobných roztokov v dôsledku zlyhania zariadenia alebo 

kontaminácie inými mikrobiálnymi organizmami, a tiež vytvorenie štandardného 

pracovného zásobného roztoku, ktorý sa dá použiť na sériu experimentov. 

 
Kryokonzervácia 

Všeobecne môže zmrazenie suspenzie živých buniek viesť k zníženiu životaschopnosti. 

Pretože sa bakteriálna bunková suspenzia zmrazuje, teda ochladzuje pod bod mrazu, 

začínajú sa tvoriť ľadové kryštály a zvyšuje sa koncentrácia rozpustených látok v 

suspenzii. Tvorba intracelulárnych ľadových kryštálov môže viesť k poškodeniu 

bunkových štruktúr. Tento účinok sa dá minimalizovať, ak sa počas chladiaceho procesu 

nechá voda vo vnútri buniek uniknúť osmózou. Pomalá rýchlosť ochladzovania, zvyčajne 

-1°C až -10°C za minútu, uľahčuje túto progresiu. Keď však bunky strácajú vodu, 

zmenšuje sa veľkosť a rýchlo stratia životaschopnosť, ak prekročia minimálny prahový 

objem. Pridanie kryoprotektívnych činidiel, ako je glycerol alebo dimetylsulfoxid (DMSO), 

zmierni tieto účinky. 
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Štandardným postupom na konzerváciu zmrazením je zmrazenie buniek pomaly, až kým 

nedosiahnu teplotu pod -70°C v médiu, ktoré obsahuje kryoprotektant. Skúmavky sa 

potom prenesú do mrazničky s kvapalným dusíkom, aby sa kultúry udržiavali pri 

teplotách pod -130°C. 

Obnovenie buniek konzervovaných takýmto zmrazením vyžaduje rýchle rozmrazenie 

bakteriálnej suspenzie vo vodnom kúpeli s teplotou 37°C. Celý obsah skúmavky sa 

potom prenesie do vhodného rastového média. 

 
Zmrazovacie médium 

Glycerol a DMSO sú najbežnejšie kryoprotektívne činidlá. Predovšetkým sa odporúča 

používať 20% zásobný roztok glycerolu v konečnej koncentrácii 10%. Ak je však 

bakteriálny kmeň citlivý na glycerol, môže sa použiť 50% DMSO v konečnej koncentrácii 

5%. Glycerol môže byť sterilizovaný pomocou autoklávovania, zatiaľ čo DMSO musí byť 

sterilizovaný filtráciou. Pri manipulácii s akýmkoľvek roztokom DMSO je potrebné 

postupovať opatrne, pretože bude rýchlo prenikať neporušenou pokožkou a môže so 

sebou niesť toxické kontaminanty. 

 
Lyofilizácia 

Lyofilizácia je proces, pri ktorom sa voda a ďalšie rozpúšťadlá odstránia zo zmrazeného 

produktu pomocou sublimácie. K sublimácii dochádza, keď zmrazená kvapalina 

prechádza priamo do plynného stavu bez toho, aby vstúpila do kvapalnej fázy. Proces 

lyofilizácie vedie k stabilnému, ľahko rehydratovanému produktu. Tento proces 

pozostáva z troch krokov: predzmrazenie produktu za vzniku zmrazenej štruktúry, 

primárne sušenie na odstránenie väčšiny vody a sekundárne sušenie na odstránenie 

viazanej vody. 

Počas počiatočného procesu mrazenia sa začínajú tvoriť ľadové kryštály a zvyšuje sa 

koncentrácia rozpustených látok v suspenzii. Metóda použitá počas zmrazenia môže 

značne ovplyvniť schopnosť materiálu lyofilizovať. Odporúča sa používať pomalé 

rýchlosti chladenia, pretože to bude mať za následok vznik vertikálnych štruktúr 

ľadových kryštálov, čo umožní účinnejšiu sublimáciu vody zo zmrazeného produktu. 

Lyofilizované výrobky sú hygroskopické a počas skladovania musia byť chránené pred 

vlhkosťou. Okrem toho sú tieto výrobky citlivé na ďalšie faktory vrátane kyslíka a teploty, 

ktoré môžu významne znížiť životnosť. Je dôležité skladovať lyofilizovaný materiál takým 

spôsobom, ktorý chráni produkt pred vystavením vlhkosti a kyslíku. Skladuje sa pri 

teplotách okolo 4 ° C. 
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tip 2 - Ak máte k dispozícii zmiešaný prášok LB s agarom, použite namiesto vyššie 

uvedených suchých prísad odporúčané množstvo podľa výrobcu. 

 
tip 3 - Niektoré plazmidy alebo kmene vyžadujú rast pri 30°C. 
 
 

 
 

Otázky a úlohy 
 
 

1. Uveďte príklady chorôb človeka, ktoré môžu byť spôsobené prokaryotickými 

bunkami. 

2. Aké môžu byť príčiny falošnej pozitivity vo vzorkách, ktoré by nemali obsahovať 

baktérie? Ako sa dá takémuto výsledku predísť? 

3. Ako by ste navrhli experiment, keby ste si chceli overiť či umývanie rúk dostatočne 

pomáha v likvidácii baktérii? 

4. Akým spôsobom dokážeme určiť množstvo baktérií v tekutej pôde? 

5. Pripravte si tekutú kultúru. V hodinových časových intervaloch merajte OD a určte, 

v ktorej fáze rastu sa baktérie nachádzajú. 
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7.  BUNKOVÉ KULTÚRY 
 
 

Bunkovou kultúrou nazývame izoláciu eukaryotických buniek z prirodzeného prostredia 

mnohobunkového organizmu a umožnenie ich rastu a delenia v definovaných 

priaznivých laboratórnych podmienkach za účelom vytvorenia modelového systému, 

ktorý mimikuje funkciu pôvodného tkaniva. Bunkové kultúry môžeme na základnej úrovni 

deliť podľa pôvodu na živočíšne alebo rastlinné, no pre účely tohto skripta budú 

podrobne popísané len bunkové kultúry cicavčieho pôvodu. Bunky môžu byť získané 

priamou extrakciou z tkaniva, alebo pochádzať z etablovanej a definovanej bunkovej 

línie, ktoré je v súčasnosti možné zakúpiť od certifikovaných spoločností. 

 
7.1 PRIMÁRNE BUNKOVÉ KULTÚRY 

 
 

Prvým štádiom vytvorenia bunkovej kultúry je primárna bunková kultúra. Primárne 

bunkové kultúry sú čerstvo získané časti tkaniva kultivované ako explant, alebo 

samostatné bunky izolované z tkaniva enzymatickou a chemickou disociáciou. Kultúry 

tohto typu sú na začiatku kultivácie značne heterogénne a diferencované, no postupne v 

nich začnú prevládať fibroblasty. Z tohto dôvodu sa explanty využívajú počas kratšieho 

časového obdobia, väčšinou za účelom produkcie konkrétnej skúmanej molekuly alebo 

sledovania určitého fyziologického procesu. Postupy prípravy primárnych kultúr z tkanív 

sa značne líšia a pre izoláciu buniek z konkrétneho typu tkaniva je nutné štúdium už 

publikovaných protokolov, preto konkrétne postupy nebudú v tejto kapitole popísané. 

Všeobecne je k ich príprave potrebná mechanické rozrušenie tkaniva a disociácia 

pomocou enzýmov ako napr. trypsín, kolagenáza, dispáza a pod., nasledované 

purifikačnými krokmi, pri ktorých sa od matrix oddelujú želané typy buniek. Príprava 

primárnych kultúr je tak náročna nielen metodicky, ale vyžaduje opakovaný tréning a 

manuálnu zručnosť (    1). Primárna kultúra sa po prvej pasáži nazýva bunkovou líniou, 

alebo subklonom. 

 

tip 1 - Primárne kultúry sú definované ako bunkové kultúry, ktoré neboli pasážované 

(bunková pasáž bude podrobne popísaná v ďalších odsekoch). Niektoré komerčne 

dostupné bunkové kultúry označované ako primárne sú teda de facto bunkové línie v 

nízkej pasáži a nemusia byť pre želanú aplikáciu vhodné. 
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7.2 BUNKOVÉ LÍNIE 
 
 

Kontinuálne kultivované bunkové kultúry, nazývané aj bunkové línie, sú zložené z buniek 

jedného typu, ktoré môžu byť v kultúre udržiavané po obmedzené množstvo delení 

(približne 20-30) a v prípade ich imortalizácie neobmedzene. Bunky s obmedzeným 

počtom delení sú zvyčajne diploidné, v určitom stupni diferenciácie a po dosiahnutí 

daného počtu delení podliehajú senescencii. Preto je nevyhnutné aby pri ich udržiavaní 

a kultivácii bol dodržiavaný prísny systém ich uskladňovania. Na druhej strane 

imortalizované bunkové línie majú schopnosť delenia z dôvodu transformácie na 

nádorové bunky a sú z pravidla dediferencované. Ich výhodou je tak ľahšia kultivácia a 

udržiavanie, na druhej strane sú pre niektoré typy experimentov menej fyziologicky 

relevantné kvôli možnej strate vlastností, ktoré mali in vivo. Imortalizované bunky sú 

často derivované zo skutočných nádorov získaných pri operácii pacientov s 

onkologickým ochorením, ale môžu byť vytvorené aj umelo transformáciou buniek 

pomocou vírusových onkogénov, alebo chemicky indukciou mutácií, ktorá vyústi k 

získaniu nádorového fenotypu. Ak je istá subpopulácia z bunkovej kultúry izolovaná 

alebo pozitívne selektovaná jej časť, nazýva sa bunkovým kmeňom. Z hľadiska spôsobu 

kultivácie sa bunkové kultúry môžu deliť na bunky rastúce v suspenzii, alebo adherentné 

bunkové kultúry. Suspenzná bunková kultúra je tvorená jednotlivými bunkami alebo 

bunkovými zhlukmi, ktoré nevyžadujú pre svoj rast a viabilitu kontakt s povrchom 

kultivačnej nádoby alebo inými bunkami a sú spravidla jednoduchšie na udržiavanie. 

Väčšinou sa jedná o bunky krvného pôvodu. Adherentné bunkové kultúry sú najčastejšie 

endoteliálneho, epiteliálneho, neuronálneho alebo fibroblastového charakteru a na rast 

potrebujú kontakt s povrchom kultivačnej nádoby, ktorý je na tieto účely prispôsobený 

(    2). V niektorých prípadoch bunky rastú v tzv. semi-adherentnej kultúre, ktorá je 

charakteristická zmesou populácií suspenzných a adherentných buniek. Pre tieto 

bunkové kultúry je z hľadiska udržania typickej heterogénnosti populácie nevyhnutné, 

aby boli pri pasážovaní zachované oba typy buniek. 

 

tip 2 - Použitie nesprávnych kultivačných nádob môže úplne znemožniť prichytenie 

buniek a ich rast, preto by sa pri ich výbere mala venovať pozornosť nielen sterilite, ale 

aj zvoleniu správneho typu plastu. 
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7.3 RAST BUNIEK 
 
 

Predtým, než je bunková línia použitá na experiment, je nutné oboznámiť sa s 

charakteristikami jej rastu. Ak je napríklad analyzovaný vplyv potenciálneho terapeutika 

na delenie buniek alebo ich viabilitu počas jedného týždňa, no bunky, ktoré boli na 

experiment použité plne porástli plochu kultivačnej nádoby za 2 dni, výsledky 

experimentu nie sú relevantné. Typická rastová krivka pre väčšinu bunkových línií má 

sigmoidálny charakter, ktorý pozostáva s Lag, Log, Plateau a Úpadkovej fázy rastu. 

Väčšina experimentov je teda navrhnutých tak, aby sa pri ich skončení kontrolné vzorky 

buniek nedostali do plateau fázy rastu. V tzv. lag fáze sa bunky nedelia a bunková 

kultúra sa adaptuje na kultivačné podmienky. Dĺžka tejto fázy je spravidla najviac závislá 

od hustoty buniek, ktoré sú v kultivačnej nádobe nasadené. V Log (logaritmickej) fáze 

rastu bunky aktívne proliferujú a bunkové hustota a počet rastie exponenciálne. V tejto 

fáze majú bunky najvyššiu metabolickú aktivitu a viabilitu, preto sa odporúča vykonávať 

experimentálne sledovanie bunkových funkcií práve v tomto štádiu. Bunky vhodné na 

pasážovanie alebo prípravu experimentov sú spravidla odoberané z neskorej Log fázy. 

Je nutné poznamenať, že každá bunková línia má typickú kinetiku rastu, ktorá sa však 

môže medzi jednotlivými laboratóriami v závislosti od podmienok kultivácie líšiť a preto 

je nevyhnutné, aby sa s ňou pracujúca osoba oboznámila predtým, než bunky použije 

na experiment (     3). V plateau (stacionárnej) fáze rastu sa delenie buniek spomaľuje, 

pretože bunková kultúra dosahuje maximálnej konfluencie (plocha, ktorú bunky zaberajú 

na povrchu kultivačnej nádoby). V tejto fáze rastu môže podiel buniek, ktoré sú v kultúre 

schopné aktívneho delenia klesnúť na desatinu, v niektorých prípadoch nemusí byť 

delenia schopná ani jediná bunka (    4). Po plateau fáze nastáva fáza úpadku, ktorá je 

charakteristická umieraním kultivovaných buniek a zmenšovaním ich celkového počtu. 

Bunková smrť tak môže nastať aj za prítomnosti dostatku živín a je následkom 

prirodzeného priebehu bunkového cyklu. V prípade adherentných bunkových línií majú 

mŕtve bunky charakteristickú guľatú morfológiu a oddeľujú sa od povrchu kultivačnej 

nádoby. V prípade, že ke počet mŕtvych buniek vysoký, treba bunky odstrániť výmenou 

média, kedy adherentné bunky zostanú prichytené na dne kultivačnej nádoby a mŕtve 

bunky budú odplavené. Neodstránenie mŕtvych buniek z kultúry môže mať za následok 

uvoľnenie cytokínov, ktoré narušia rast živých buniek a môžu u nich dokonca indukovať 

apoptózu alebo nekrózu a ešte viac zvýšiť množstvo mŕtvych buniek v kultúre. 

 

tip 3 - Niektoré bunkové línie vyžadujú pri kultivácii väčšie počiatočné množstvo buniek, 

aby boli schopné proliferácie a každá bunková kultúra je definovaná minimálnym 
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množstvom buniek, ktoré je potrebné aby sa v optimálnom čase dostala do log fázy. U 

väčšiny transformovaných bunkových línií stačí na kultiváciu malé množstvo buniek v 

pomere k voľnej ploche novej kultivačnej nádoby, naopak bunky neuronálneho pôvodu 

väčšinou rastú pomaly a vyžadujú vyššiu počiatočnú koncentráciu buniek. 

 
tip 4 - Častým problémom pri vytváraní nových subkultúr alebo zakladaní buniek na 

experimenty je použitie zdrojovej kultúry, ktorá dosiahla plateau alebo úpadkovej fázy. V 

tomto prípade je veľmi pravdepodobné, že väčšine alebo všetky použité bunky dosiahli 

stavu bunkovej senescencie alebo apoptózy a nie sú už ďalej schopné delenia, čo môže 

znemožniť kultiváciu a interpretáciu výsledkov experimentu. 

 
7.3.1 Bunková pasáž 

 
 

Vek in vitro kultúry sa spravidla definuje dvoma pojmami - množstvo delení bunkovej 

populácie (population doubling number) a bunková pasáž (cell passage), ktorá udáva 

množstvo subkultivácií, t.j. prenesení buniek do novej nádoby alebo výmeny 

kultivačného média. Poznať bunkovú pasáž je nevyhnutné nielen pre bunkové línie s 

obmedzeným počtom delení, ale aj pre imortalizované bunky, u ktorých sa dlhou 

kultiváciou môže prejaviť fenotypová nestabilita. Na rozdiel od suspenzných bunkových 

kultúr, u adherentných bunkových línií je pri pasážovaní potrebné uvoľniť bunky z 

povrchu kultivačnej nádoby. Na uvoľnenie buniek sa najčastejšie používa trypsín, alebo 

iná proteáza štiepiaca proteíny zabezpečujúce medzibunkové kontakty alebo priľnutie 

buniek na povrch kultivačnej nádoby. K trypsínu sa častokrát pridáva EDTA alebo 

EGTA, ktorá pôsobí ako chelačné činidlo a vychytáva vápnikové a horčíkové ióny 

potrebné pre správnu funkciu e-cadherinu a iných molekúl sprostredkujúcich 

medzibunkové kontakty (tzv. “cell-cell interactions”). Pracovná koncentrácia trypsínu sa 

pre väčšinu adherentných buniek pohybuje od 0,05-0,025% spolu s 0,5 mM 

EDTA/EGTA v závislosti od konkrétnej línie. Po uvoľnení buniek trypsínom je štiepenie 

proteínov zastavené pridaním média so sérom, ktoré trypsín inaktivuje. Dĺžka použitia 

trypsínu sa u rôznych bunkových línií môže značne líšiť a niektoré bunkové línie je 

postačujúce z kultivačnej nádoby uvoľniť len pomocou PBS (     5). Všeobecný protokol  

na pasážovanie adherentných buniek pomocou trypsínu sa nachádza na konci tejto 

kapitoly, no vždy by mal byť upravený podľa odporúčaní a skúseností s konkrétnou 

bunkovou líniou. Bunky, ktoré dosiahli vysokú pasáž, sa môžu správať neštandardne, 
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nakoľko aj pri imortalizovaných bunkových líniách môže dochádzať k zmene ich 

fenotypu a je možné pozorovať zmeny v ich raste, alebo odpovedi na zavedené stimuly. 

 

tip 5 - Okrem trypsínu sa na uvoľnenie buniek využívajú aj iné enzýmy ako napr. 

akutáza, ktorú je výhodnejšie použiť, ak je u adherentných buniek dôležité zachovať 

integritu povrchových proteínov, napr. pri analýzach pomocou prietokovej cytometrie. 

 
7.3.2 Kultivačné podmienky 

 
 

Prostredie, v ktorom bunky rastú by malo byť sterilné, obsahovať dostatočné množstvo 

živín potrebných pre rast, mať správnu teplotu a pH. Pôvodne boli na udržiavanie tkanív 

alebo celých orgánov cicavčieho pôvodu používané soľné roztoky, no za posledných 40 

rokov boli vytvorené viaceré typy definovaných komerčne dostupných bazálnych médií 

doplnených o aminokyseliny, vitamíny a lipidy. Média sú pre rôzne typy buniek alebo 

aplikácií prispôsobené optimalizáciou koncentrácie jednotlivých komponentov a delia sa 

na bazálne, komplexné a bezsérové médiá, väčšinou určené na produkciu protilátok 

alebo iných molekúl. Každý komponent média má svoju funkciu. Inorganické soli slúžia 

na udržiavanie osmotickej rovnováhy a pomáhajú regulovať membránový potenciál 

pomocou iónov sodíku, draslíku a vápniku, ktoré sú dôležité pre prisadnutie buniek na 

povrch kultivačnej nádoby a ako kofaktory pre rôzne enzýmy. Pufrovacie zložky roztoku 

slúžia na udržanie pH v optimálnych hodnotách medzi 7,2-7,4 a pH by malo byť za 

každých okolností sledované, pretože jeho zmeny dokážu výrazne ovplyvniť  proliferáciu 

alebo dokonca životaschopnosť buniek (  6). Udržanie správneho pH je možné  

dosiahnuť prirodzene kultivovaním buniek v prítomnosti 5% CO2, ktorý zabezpečí 

správnu koncentráciu bikarbonátu v médiu alebo pridaním zwitterionu HEPES. Výhodou 

CO2 pufrovacieho systému je okrem nižšej ceny aj to, že nemá vedľajšie účinky na 

rozdiel od HEPES, ktorý má síce lepšiu pufrovaciu kapacitu, no pre niektoré bunkové 

kultúry je toxický už pri koncentráciách nad 100 nM. Na druhej strane, aj keď je HEPES 

drahší, jeho používanie nevyžaduje kontrolovanú atmosféru (   7). Viaceré komerčne 

dostupné médiá obsahujú pH indikátory ako napríklad phenol red, ktorého farba sa v 

závislosti od pH okamžite mení. Za normálnych podmienok je farba phenol red oranžovo 

červená, v prípade zmeny na žltú indikuje kyslé pH, pri fialovej je pH zásadité. V 

prípade, že sa farba z oranžovo-červenej mení na inú je nutné médium vymeniť a bunky 

pozorovať (    8). Phenol red by sa nemal používať v prípade, kedy sa na bunkových 

kultúrach  sleduje  účinok  steroidných  hormónov,  nakoľko  mimikuje  svojou štruktúrou 
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estrogén a ovplyvňuje steroidnú signalizáciu. Cukry, väčšinou glukóza a galaktóza, 

niekedy však aj maltóza alebo fruktóza, sú v médiu hlavným zdrojom energie. Ich 

koncentrácia je variabilná a komplexné médiá určené na kultiváciu náročnejších buniek 

ich spravidla obsahujú vo vyššom množstve. V prípade, že je potrebné urýchliť rast, 

alebo nahradiť glukózu iným zdrojom energie, často sa používa ako suplement pyruvát. 

Do média musia byť tiež pridané esenciálne aminokyseliny, ktoré si bunky nevedia sami 

syntetizovať a ich koncentrácia v médiu je nepriamo úmerná schopnosti proliferácie 

buniek, z tohto dôvodu treba pre dosiahnutie optimálneho rastu buniek médium 

pravidelne vymieňať. Z esenciálnych aminokyselín sa do média samostatne pridáva 

glutamín, ktorý podlieha pomerne rýchlej degradácii. Z tohto dôvodu sa niektoré média 

suplementujú L-alanyl glutamínom, ktorý je stabilnejší a nie je ho po pripravení média 

nutné pridať (     9). Ďalšími zložkami kultivačného média sú vitamíny, peptidy, proteíny, 

mastné kyseliny, lipidy stopové prvky ako zinok a iné. Jednou z najdôležitejších zložiek 

kultivačného média je sérum, ktoré obsahuje albumín, rastové faktory a mnohé iné 

zložky. Najpoužívanejším typom séra je fetálne teľacie sérum, no dostupné sú aj séra z 

iných druhov zvierat. Kvalita, typ a koncentrácia séra sú veľmi variabilné, avšak 

nesmierne dôležité faktory ovplyvňujúce rast buniek, z tohto dôvodu sa môžu výsledky v 

závislosti od konkrétnej várky séra líšiť. Sérum môže byť tiež zdrojom kontaminácie a 

preto sa odporúča ho pred použitím inaktivovať zahriatím na 56°C po dobu 30 minút, 

alebo kúpiť ho už inaktivované, avšak inaktiváciou séra sa zničí značná časť živín. 

Príprava kultivačných médií z uvedených ingrediencií je náročná na čas aj na udržanie 

sterilných podmienok počas celého procesu, preto je praktickejšie médiá zakúpiť v 

práškovej forme, alebo už pripravené ako 1x alebo 10x koncentrované roztoky. 

Pripravené médium sa dopĺňa fetálnym teľacím sérom, zvyčajne na koncentráciu 10% 

(     10) a antibiotikami. Najčastejšie používaným antibiotikom je zmes penicilínu a 

streptomycínu v koncentrácii 50-100 jednotiek na ml média a väčšina komerčne 

dostupných prípravkov obsahuje 100x koncentrovaný roztok, ktorý je možné pridať 

rovno k médiu. Aplikácia antibiotík pri kultivácii zvyšuje odolnosť buniek na mikrobiálnu 

infekciu, na druhej strane nie je absolútnou zárukou, že kultúra nebude kontaminovaná. 

Používanie antibiotík navyše ovplyvňuje expresiu viacerých génov a pri určitých typoch 

experimentov tak môže skresľovať výsledky. Všeobecne je však ich používanie 

akceptované. Príprava média je popísaná v časti pracovné protokoly a úlohy na konci 

tejto kapitoly (   11). Štandardne prebieha kultivácia v inkubátore, v ktorom je možné 

udržiavať stabilnú hladinu 5% CO2 a teplotu 37°C vo vysokej vlhkosti. Optimálnu vlhkosť 

je možné dosiahnuť umiestnením nádoby s vodou dovnútra inkubátora a jej neustálym 

dopĺňaním. 
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tip 6 - Niektoré typy buniek majú vyššie posunuté optimálne hodnoty pH. Fibroblasty 

preferujú pH v rozmedzí 7,4-7,7, zatiaľ čo niektoré agresívne nádorové bunkové línie 

nižšie pH v rozmedzí 7,0-7,7. 

 
tip 7 - Uchovávanie bunkovej kultúry v médiu s HEPESom môže byť výhodné, ak je 

súčasťou experimentu dlhodobejšie časozberné meranie bunkových procesov v prístroji, 

ktorý nemôže byť vložený do inkubátora (napríklad spektrofotometer), ale vie zabezpečiť 

reguláciu teploty. 

 
tip 8 - Použitie phenol red môže spôsobiť problémy, ak je potrebné v médiu detekovať 

fluorescenciu farbičiek alebo fluorescenčných proteínov v zelenom a oranžovom spektre 

(GFP, FITC, TRITC, Sytox Green, cyan FP, atď.) pretože je po excitácii svetlom vlnovej 

dĺžky ~440 nm emituje svetlo o vlnových dĺžkach ~500-580 nm, čím zvyšuje pozadie, 

alebo úplne znemožňuje detekciu signálu. Na trhu sú však komerčne dostupné médiá aj 

bez obsahu phenol red, ktoré je lepšie zvoliť, ak je potrebné detekovať fluorescenciu 

živých buniek v médiu. 

 
tip 9 - Pred použitím kultivačného média je vždy nutné skontrolovať, či obsahuje 

glutamín, alebo je nutné ho pridať, pretože bez obsahu glutamínu nie je možný rast 

bunkových kultúr. 

 
tip 10 - Koncentráciu séra v médiu je možné zvýšiť na 15-20% v prípade, že bunky 

proliferujú pomaly, napríklad po rozmrazení. 

 
tip 11 - Komerčne dostupné séra sú väčšinou predávané vo fľaši s objemom 500 ml. Po 

rozmrazení sa odporúča celé sérum alikvotovať do sterilných 50 ml skúmaviek a 

uchovávať pri -20°C, pričom každá alikvóta by mala už nemala opätovne prejsť cyklom 

rozmrazenia a opätovného zamrazenia, ale byť po rozmrazení celá použitá. 

 
7.4 ZMRAZOVANIE, ROZMRAZOVANIE A UCHOVÁVANIE BUNKOVÝCH KULTÚR 

 
 

Zmrazovanie bunkových kultúr nám umožňuje uchovávať zásoby buniek bez nutnosti 

sústavnej kultivácie buniek. Zmrazovanie je nevyhnutnosťou, ak je modelových 

organizmom bunková línia s obmedzeným počtom delení, navyše má ďalšie benefity  

ako zníženie rizika mikrobiálnej kontaminácie, krížovej kontaminácie s inými bunkovými 

líniami alebo genetických a fenotypových zmien. Navyše nám dovoľuje pracovať 
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konzistentnejšie kvôli možnosti používať na experimenty podobné čísla pasáže a v 

neposlednom rade znižuje cenu udržiavania buniek. Najdôležitejšou zásadou  

úspešného zmrazovania je pomalé zamrazovanie a rýchle rozmrazenie bunkových 

kultúr. Aj keď sa môže presný postup líšiť v závislosti od bunkovej línie, všeobecne platí, 

že bunky v zmrazovacom roztoku by sa mali ochladzovať približne o 1-3°C za minútu a 

rozmrazovať vo vodnom kúpeli s 37°C vodou po dobu maximálne 5 minút (    12). Pre 

dosiahnutie najlepších výsledkov by tiež mala byť bunková kultúra zdravá, viabilita 

všetkých buniek by mala byť >90% a bez mikrobiálnej kontaminácie a bunky by sa mali 

nachádzať v logaritmickej fáze rastu. Viabilitu buniek takisto zvyšuje, ak sú zmrazené v 

roztoku, ktorý obsahuje >20% séra, aj keď je možné zmrazovať bunky aj pri koncentrácii 

séra >90%. Najdôležitejším je však pri zmrazovaní použitie kryoprotektantu, látky, ktorá 

zabraňuje poškodeniu bunkových štruktúr kryštálmi ľadu. Ako kryoprotektant sa používa 

glycerol, alebo dimetyl sulfoxid (DMSO) vo finálnej koncentrácii 10% (    13). Zmrazené 

bunkové je možné uchovať na neurčitú dobu v tekutom dusíku, teda pri teplotách nižších 

ako -135°C, avšak skladované môžu byť aj pri -80°C, ale iba po dobu pár rokov. Pri 

zmrazovaní je nesmierne dôležité, aby boli na uskladnenie buniek použité špeciálne 

skúmavky, na ktorých je označené meno bunkovej línie, pasáž v ktorej sa nachádzala v 

čase zmrazenia, dátum, kedy bola zamrazená a označenie osoby, ktorá celý proces 

vykonávala. Udržiavať bunkovú líniu v neustálom procese kultivácie je nežiadúce, 

pretože okrem zvyšujúceho rizika kontaminácie môže dôjsť ku “genetickému driftu” a 

následným fenotypovým zmenám, ktoré sa môžu prejaviť zmenenou morfológiou buniek 

alebo aj stratou niektorých znakov. Udržiavaním viacerých bunkových línií v súčasnej 

kultivácii a spoločným pasážovaním môže navyše dôjsť ku kontaminácii jednej bunkovej 

línie druhou. Veľmi často sa potom stáva, že línia, ktorá rastie rýchlejšie úplne nahradí 

druhú, čo môže byť v prípade podobnej morfológie buniek oboch línií nerozoznateľné. Aj 

z týchto dôvodov je nevyhnutné bunkovú líniu hneď po získaní považovať za potenciálne 

infikovanú a kultivovať ju v karanténe, až kým sa nepotvrdí, že kontaminovaná nie je. Po 

úvodnej kultivácii by malo byť zmrazených 4-5 skúmaviek s bunkami, z ktorých jedna by 

mala byť vždy použitá na ďalšiu kultiváciu a z nej by malo pochádzať maximálne 10-15 

ďalších ampúl buniek, ktoré budú uchované. V prípade, že bunky pochádzajúce z 

prvotných uschovaných skúmaviek vykazujú znaky fenotypových zmien, odporúča sa 

rozmraziť staršiu skúmavku s bunkami. Ak sa daný jav však opakuje, je najlepším 

riešením opätovné zakúpenie bunkovej línie od certifikovaného dodávateľa. Pri 

rozmrazovaní bunkovej kultúry platí opačná zásada, ako pri jej zmrazovaní - 

rozmrazenie by malo byť vykonané čo najrýchlejšie, preferenčne vo vodnom kúpeli 

zohriatom na 37°C (bunky  by samozrejme nemali byť  rozmrazené teplotou vyššou  ako 
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37°C, aby nedošlo k ich poškodeniu). Po rozmrazení je potrebné bunky centrifugovať a 

odmyť z nich kryoprotektant, ktorý je pre dlhodobo kultivované bunky toxický. Pri 

rozmrazení novej bunkovej kultúry sa odporúča rozmraziť viac ako jednu ampulku, ak je 

potrebné rýchlo kultivovať veľký počet buniek a jednu ampulku rozdeliť na minimálne 

dve kultivačné nádoby, aby v prípade kontaminácie jednej z nich ostala aspoň jedna 

rezervná. Presný protokol na rozmrazenie buniek je uvedený na konci tejto kapitoly. 

 

tip 12 - Pomalého zmrazovania je možné dosiahnuť aj postupným prekladaním 

skúmaviek, ktoré boli zabalené do papiera alebo inak tepelne izolované do mrazničiek 

so znižujúcou sa teplotou, prípadne je možné použiť špeciálne nádoby určené na tento 

účel a vložiť skúmavky rovno do mrazničky s teplotou -80°C. 

 
tip 13 - Keďže DMSO sa používa aj na indukciu diferenciácie buniek, je u niektorých 

bunkových línií lepšie použiť na zmrazenie kultúry glycerol. 

 
7.5 KONTAMINÁCIA BUNKOVÝCH LÍNIÍ 

 
 

Infekcie a krížové kontaminácie bunkových línií sú najčastejším dôvodom 

neštandardných výsledkov. Rozpoznať kontamináciu buniek inou líniou však býva veľmi 

ťažké, pretože aj bunkové línie s veľmi rozdielnym pôvodom častokrát nemôžu byť 

rozpoznané na základe ich morfológie a vírusové a mykoplazomové infekcie nie sú 

viditeľné pod bežným mikroskopom. Bunkové línie sa tiež v čase menia a strácajú alebo 

nadobúdajú nové charakteristiky. Vnesenie chyby do bunkovej línie má potom za 

následok jej opakovanie a rozširovanie. Je preto nevyhnutné, aby boli okrem získania 

bunkových kultúr z certifikovaného zdroja udržiavané aj stabilné podmienky pri kultivácii 

a bunky kvôli možnej kontaminácii pravidelne kontrolované. Zdrojov kontaminácie môže 

byť viac, spravidla je kontaminácia do kultúry vnesená pracovníkom laboratória, ktorý 

nedodržiava aseptické postupy pri práci - ak je pracovník, ktorý má na starosti 

udržiavanie buniek len mierne chorý, je nutné, aby ho pri kultivácii nahradil niekto iný. 

Kontaminácia však môže byť vnesená aj cez používané reagencie, napríklad teľacie 

sérum býva častým zdrojom BVDV (bovine viral diarrhoea virus) a trypsín používaný pri 

pasážovaní buniek môže byť kontaminovaný Mycoplasmou hyorhinis. 
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7.5.1 Bakteriálna a fungálna kontaminácia 
 
 

Bakteriálna kontaminácia sa do kultúry môže dostať aj napriek kultivácii buniek za 

prítomnosti antibiotík a prejavuje sa prítomnosťou zákalu alebo náhlou zmenou farby 

média, takže je preto často viditeľná aj voľným okom. Bunky v takto infikovanej kultúre 

môžu kratší čas žiť, no nakoniec zomrú a pri prvom pozorovaní bakteriálnej infekcie by 

mala byť postihnutá kultivačná nádoba okamžite uzavretá, vynesená z bunkového 

laboratória, dezinfikovaná a nakoniec vyhodená. V prípade fungálnej kontaminácie sú 

pod mikroskopom viditeľné mycéliá, ktoré môžu prerásť až do makroskopických 

rozmerov a v tomto prípade by malo byť s kultúrou zaobchádzané podobne ako pri 

bakteriálnej infekcii. Prevenciou proti obom typom infekcie je okrem aseptickej práce aj 

neustále monitorovanie kultúr a udržiavanie buniek v kultivácii na kratší čas a za 

konkrétnym účelom. 

 
7.5.2 Kontaminácia mykoplazmou 

 
 

Mykoplazmy sú najmenšími prokaryotmi schopnými sebareplikácie, nemajú však 

bunkovú stenu a sú ťažko pozorovateľné pomocou bežného svetelného mikroskopu. 

Infekcia mykoplazmou sa prejavuje zmenou rýchlosti rastu a metabolizmu všeobecne, 

morfológie a chromozómovými aberáciami a jej následky sú ďalekosiahle. Napriek tomu 

nie je testovanie na prítomnosť mykoplazmy zavedené vo všetkých laboratóriách a je 

možné predpokladať, že väčšina bunkových línií v takýchto laboratóriach je 

mykoplazmou infikovaná. Detekcia mykoplazmy vyžaduje použitie pokročilejších metód, 

najčastejšie je detekovaná pomocou PCR s využitím špecifických primerov, alebo 

použitím permeabilnej DNA sondy ako napr. Hoechst 33342 a jej vizualizáciou 

fluorescenčnou mikroskopiou, no na jej detekciu sú dostupné aj komerčné kity ( 14). 
 
 

7.5.3 Vírusová kontaminácia 
 
 

U niektorých transformovaných bunkových línií je vírusová infekcia endogénna, 

(najčastejšie Epstein-Barrovej vírusom (EBV)) a nie sú preto považované za 

kontaminované. Väčšina vírusových infekcií je spôsobená teľacím sérom a jej 

následkom je spravidla spomalený rast buniek, no viacero výrobcov v súčasnosti sérum 

na prítomnosť vírusov testuje. 
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7.5.4 Krížová kontaminácia 
 
 

Pri tzv. krížovej kontaminácii je jedna bunková línia kontaminovaná prítomnosťou druhej 

línie a v prípade, že druhá línia sa delí rýchlejšie, môže postupnou selekciou a 

pasážovaním pôvodnú líniu úplne nahradiť. Následky krížovej kontaminácie väčšinou  

nie sú pozorovateľné hneď, nakoľko morfológia väčšiny bunkových línií je dosť podobná. 

Až zmena v odpovedi buniek na zavedené stimuly väčšinou indikuje, že došlo ku 

kontaminácii. Krížovej kontaminácii sa dá vyhnúť jedine dobrou praxou v laboratóriu, 

označovaním vzoriek a nepasážovaním viacerých bunkových línií súčasne. 

 

tip 14 - V prípade potvrdenej kontaminácie bunkovej línie mykoplazmou je možné na 

bunky aplikovať komerčne dostupné antibiotiká, ktoré sú cielené na baktérie bez 

bunkovej steny. Po potenciálnom vyliečení je však vždy nutné okrem prítomnosti 

mykoplazmy overiť aj správanie bunkovej línie experimentálne. Ak bunková línia 

odpovedá na overené ovplyvnenie neštandardne, je preferované rozmraziť inú várku, 

prípadne kúpiť bunkovú líniu nanovo. 

 
7.6 UDRŽIAVANIE VHODNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA A ASEPTICKÁ PRÁCA 

 
 

Pri udržiavaní pracovného prostredia je najdôležitejšie udržiavať všetky pracovné 

nástroje a povrch čistým a pravidelne monitorovať možnú kontamináciu. Práca s 

bunkovými líniami by mala byť vždy vykonávaná v laminárnom boxe so zdrojom UV 

svetla, ktoré pôsobí baktericídne a HEPA filtrom, ktorý je v pravidelných intervaloch 

testovaný (pribižne každých 6 mesiacov) a v závislosti od výsledkov testu vymieňaný. V 

laminárnom boxe zabezpečuje bariéru pred vnesením mikroorganizmov z vonkajšieho 

prostredia vzduchová stena, ktorá je vytvorená prúdením vzduch smerom do HEPA 

filtru. Pred prácou je vždy nutné celé pracovné prostredie ožiariť UV svetlom aspoň po 

dobu 30-60 minút a celý pracovný povrch laminárneho boxu očistiť 70% etanolom. V 

laminárnom boxe by sa tiež malo udržiavať minimálne množstvo pracovných nástrojov a 

tie, ktoré sú pre opakovanú prácu nevyhnutné (pipety, pinzety, stojany na skúmavky) z 

laminárneho boxu vyberať len za účelom čistenia alebo opravy. Zdroj vody v inkubátore 

by mal byť tiež pravidelne vymieňaný, alebo doplnený o pentahydrát síranu meďnatého 

(CuSO4 . 5 H20). Čistota pracovného povrchu sa môže kontrolovať aj pomocou 

bakteriologických misiek, ktoré sa nechajú v inkubátore a laminárnom boxe otvorené po 

dobu 4 hodín, pretože ak je priestor kontaminovaný, na miske do týždňa narastie 

bakteriálna alebo hubová kultúra. Pri aseptickej práci s bunkovými kultúrami je nutné 
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neustále nosiť rukavice, ktoré sú sterilizované 70% etanolom a umyť si ruky kvôli 

odstráneniu mikroorganizmov a suchej kože z rúk. Odporúča sa tiež nosiť laboratórny 

plášť a ruky vkladať do laminárneho boxu len minimálne tak, aby bola čo najviac 

zachovaná vzduchová bariéra, ktorá ochraňuje pracovný priestor. Pri akomkoľvek 

procese je tiež nutné si pred prácou vložiť teplom, žiarením alebo alkoholom 

sterilizované nástroje a pomôcky a usporiadať si ich tak, aby nebránili práci. Ak je 

potrebné vymeniť v miske médium, v boxe by mala byť umiestnená uzatvárateľná fľaša, 

do ktorej bude obsah vylievaný, alebo prítomná odsávačka, ktorá musí byť pravidelne 

čistená. Pri práci s väčším objemom tekutiny sa odporúča používanie jednorázových 

pipiet s automatickou pipetou (pipetboy), ktorá je súčasťou laminárneho boxu a za 

bežných okolností z neho nie je vyberaná a pravidelne dezinfikovaná. Pri práci sa tiež 

odporúča pootvoriť si každú skúmavku a fľašu, aby v prípade, že v jednej ruke držíte 

pipetu stačilo na otvorenie uzáveru použiť iba druhú ruku. Aj vo vnútri laminárneho boxu 

sa všetky pracovné nástroje a nádoby považujú za nesterilné a v prípade, že sa pipeta 

alebo špička dotkne ktoréhokoľvek povrchu, mala by byť vyhodená a použitá namiesto 

nej nová. Tiež sa odporúča, aby sa pri práci nikdy neprechádzalo rukou ponad otvorené 

nádoby, aby sa znížilo riziko kontaminácie. Nasledujúci zoznam zhŕňa najdôležitejšie 

odporúčania týkajúce sa praktickej práce s bunkovými kultúrami. 

 
7.7 ZHRNUTIE PRACOVNÝCH ODPORÚČANÍ 

 
 

Pri práci s bunkovými kultúrami sa odporúča dodržiavať nasledujúce zásady 

● používať ochranné vybavenie (plášť, rukavice) pri akejkoľvek práci s bunkovými 

kultúrami 

● udržiavať pracovné prostredie čisté a počas práce s bunkovými kultúrami 

miestnosť aj okná udržiavať zavreté 

● pred prácou a po práci vyčistiť pracovné prostredie a medzi jednotlivými 

pracovnými epizódami sterilizovať laminárny box pomocou UV svetla 

● Správne označovať každú nádobu, v ktorej sú bunky uschovávané, kultivované 

alebo prenášané. Označenie by malo obsahovať meno bunkovej línie, pasáž v 

ktorej sa nachádza, dátum, kedy sa s kultúrou naposledy manipulovalo a meno 

alebo označenie pracovníka, ktorý proces vykonával 

● Súčasne pracovať len s jednou bunkovou líniou z dôvodu možnej krížovej 

kontaminácie 

● Kultivačné médiá vždy skladovať pri 4°C a pri každej práci z neho odobrať do  

inej nádoby iba také množstvo, ktoré bude pri aktuálnej činnosti spotrebované. 
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Pred prácou je tiež vždy potrebné bunkové médium vizuálne skontrolovať na 

prítomnosť kontaminácie 

● pravidelne vykonávať kontrolu a čistenie pracovných nástrojov, laminárnych 

boxov a inkubátorov 

● pravidelne testovať bunkové línie na prítomnosť mykoplazmy 

● pri práci v laminárnom boxe si po prenesení do vnútra všetky skúmavky a fľaše 

pootvoriť tak, aby sa s nimi dalo ľahko manipulovať aj jednou rukou 

 
Pri práci s bunkovými kultúrami sa naopak neodporúča 

 
 

● udržiavať v bunkovom laboratóriu veľa kartónových krabíc, ktoré môžu byť po 

navlhnutí kartónu potenciálnym zdrojom kontaminácie 

● používať pri dlhodobej kultivácii neustále antibiotiká, ktoré môžu maskovať 

počiatočnú kontamináciu a prispievať k vytvoreniu rezistentných bakteriálnych 

kmeňov 

● nechať akumulovať tekutý odpad v odsávačke alebo pracovnom priestore 

● pracovať súčasne s veľkým počtom ľudí v bunkovom laboratóriu 

● používať bunky bez poznania ich pôvodu 

● použiť pipetu alebo špičku ak sa dotkla akejkoľvek nádoby alebo časti 

pracovného povrchu 

● dovoliť sústavnú kultiváciu buniek aj v prípade, že nie sú súčasťou experimentov 

● pasážovať bunky až po dosiahnutí úplnej konfluencie, t.j. po úplnom porastení 

povrchu kultivačnej nádoby ale minimálne pri 70-80% konfluencii 

● Nechať média so sérom a glutamínom v chladničke viac ako 2-3 mesiace 

● prechádzať rukou ponad otvorené kultivačné nádoby, aj keď sú vložené v 

laminárnom boxe 

● hovoriť alebo kýchať smerom na vzduchovú bariéru laminárneho boxu 
 
 

Pracovné protokoly 
 
 

Aseptická práca a príprava bunkového média 
 
 

Príprava: pred samotným zahájením práce je potrebné nachystať si dostatočné 

množstvo dezinfektantu (70% etanolu alebo izopropanolu), laboratórne rukavice a plášť 

a jednotlivé komponenty bunkového média. 

1. Do vodného kúpeľa zohriateho na 37°C vložte zamrazenú 50 ml alikvótu 

fetálneho séra a 500 ml fľašu nového média a nechajte oboje zohriať 
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2. Medzitým si laminárny box pred prácou sterilizujte pomocou UV svetla po dobu 

30 minút, po dokočení sterilizácie zapnite a počkajte, kým sa vytvorí stabilná 

vzduchová bariéra 

3. Po nasadení ochranného oblečenia si dezinfikujte laboratórne rukavice, pracovný 

povrch a všetky nádoby, ktoré doň budete vkladať 70% etanolom a počkajte pol 

minúty, kým sa etanol odparí 

4. Pre prípravu kompletného média zmiešajte 450 ml média s 50 ml fetálneho 

teľacieho séra a v prípade potreby pridajte antibiotiká podľa odporúčaní výrobcu 

(zmes penicilínu a streptomycínu riedte na konečnú koncentráciu 50-100 U / ml 

média, čo u väčšiny komerčne dostupných roztokov zodpovedá 5 ml antibiotika / 

500 ml média), 

5. Pripravené médium označte Vaším menom, dátumom prípravy a komponentami, 

ktoré ste doň pridali, ako napr. percentuálnym zastúpením teľacieho fetálneho 

séra a prítomnosťou antibiotík 

6. Po dokončení práce všetok materiál upracte a pracovný povrch a nástroje 

dezinfikujte pomocou etanolu a UV svetlom 

 
Rozmrazenie buniek 

 
 

Príprava:pred samotným zahájením práce je potrebné nachystať si  dostatočné 

množstvo dezinfektantu (70% etanolu alebo izopropanolu), laboratórne rukavice a plášť, 

bunkové médium a dostupnosť vodného kúpeľa a centrifúgy (ideálne s výkyvným 

rotorom). 

1. Pripravte si pracovný priestor podľa zásad aseptickej práce uvedenej v protokole 

- Aseptická práca a príprava bunkového média, podľa krokov 2 a 3. Vo vodnom 

kúpeli zohriatom na 37°C dajte zohriať médium, ktoré budete používať 

2. Do vodného kúpeľa vložte zmrazovaciu skúmavku s bunkovou kultúrou, ktorú 

chcete oživiť a sledujte, kedy sa rozmrazí 

3. Po jej rozmrazení (obvykle 2 minúty) pomaly prepipetujte jej obsah do 

nachystanej 15 ml skúmavky, ktorá obsahuje 10 ml zohriateho média a dajte 

centrifugovať podľa charakteristík bunkovej línie a odporúčaní dodávateľa 

bunkovej kultúry (pre transformované adherentné kultúry je to obvykle 

centrifugácia pri 200-220 x g po dobu 5 min) 

4. Po skončení centrifugácie opatrne odstráňte supernatant a pelet rozsuspendujte 

v novom médiu a obsah skúmavky rovnomerne rozdeľte medzi najmenej dve 

kultivačné nádoby v závislosti od množstva buniek (ak bola ampulka buniek 

vytvorená zmrazením jednej misky o priemere 6 cm a bunky boli v čase 
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zmrazenia v 80%, odporúča sa rozdeliť bunky po rozmrazení na dve rovnaké 

misky o priemere 6 cm), približný objem média je uvedený v tabuľke číslo 1 na 

konci časti pracovné protokoly 

5. Pomocou mikroskopu skontrolujte, či kultivačné nádoby obsahujú bunky, ktoré sú 

neporušené a nevytvárajú agregáty 

6. Bunkovú kultúru označte príslušnou   skratkou, číslom   pasáže, dátumom 

rozmrazenia a Vaším menom alebo iniciálmi 

7. Po dokončení práce všetok materiál upracte a pracovný povrch a nástroje 

dezinfikujte pomocou etanolu a UV svetlom 

8. Novú bunkovú kultúru skontrolujte ďalší deň a potom v pravidelných 2-3 dňových 

intervaloch 

 
Pasážovanie adherentných bunkových línií 

 
 

1. Pripravte si pracovný priestor podľa zásad aseptickej práce uvedenej v protokole 

- Aseptická práca a príprava bunkového média, podľa krokov 2 a 3. Vo vodnom 

kúpeli zohriatom na 37°C dajte zohriať médium, trypsín a sterilný roztok PBS, 

ktoré budete používať 

2. Bunky pasážajte, keď dosiahnu konfluenciu 70-80%. Odoberte médium a 

kultivačnú nádobu premyte sterilným roztokom PBS tak, aby ste neodmyli a 

neporušili bunky, ktoré sú prichytené na povrchu kultivačnej nádoby 

3. Po odsatí PBS pridajte 0,05% trypsín s 0,5 mM EDTA tak, aby ste presne pokryli 

celý povrch kultivačnej nádoby (t.j. približne 1 ml trypsínu na kultivačnú nádobu s 

povrchom 75 cm2) 

4. Kultivačnú nádobu vložte do inkubátora a pravidelne kontrolujte, ak spozorujete, 

že sa bunky oddeľujú od jej dna a ich tvar sa mení na guľatý môžete reakciu 

zastaviť médiom s 10% obsahom séra, pričom objem média by mal zodpovedať 

štandardnému objemu (čas, ktorý je potrebný na uvoľnenie buniek je variabilný v 

závislosti od bunkovej línie, uvoľnenie buniek môže trvať 1-30 min) 

5. Po zastavení reakcie bunky centrifugujte podľa charakteristík bunkovej línie a 

odporúčaní dodávateľa bunkovej kultúry (pre transformované adherentné kultúry 

je to obvykle centrifugácia pri 200-220 x g po dobu 5 min) 

6. Po centrifugácii odstránte supernatant, pelet rozsuspendujte v novom médiu a 

rozdeľte do nových kultivačných nádob, pričom nová nádoba by mala obsahovať 

bunky v 10-50% konfluencii v závislosti od ich typu a skúseností v danom 

laboratóriu (bunky je možné opätovne kultivovať aj v nádobe, z ktorej boli pred 
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pasážovaním odobraté, no zvyšuje sa tým riziko kontaminácie a odporúča sa tak 

robiť iba po nadobudnutí dostatočných skúseností s prácou s bunkovými líniami) 

7. Po pasážovaní novú kultúru označte podľa predchádzajúceho značenia menom 

bunkovej línie, dátumom pasážovania, Vaším menom alebo skratkou a číslo 

pasáže zvýšte oproti predchádzajúcemu o 1. 

8. Po dokončení práce všetok materiál upracte a pracovný povrch a nástroje 

dezinfikujte pomocou etanolu a UV svetlom 

9. Novú bunkovú kultúru skontrolujte ďalší deň a potom v pravidelných 2-3 dňových 

intervaloch 

 
Pasážovanie suspenzných bunkových línií 

 
 

1. Pripravte si pracovný priestor podľa zásad aseptickej práce uvedenej v protokole 

- Aseptická práca a príprava bunkového média, podľa krokov 2 a 3. Vo vodnom 

kúpeli zohriatom na 37°C dajte zohriať médium, ktoré budete používať 

2. V prípade suspenzných bunkových línií je proces pasážovania jednoduchší - 

stačí si pripraviť kultivačnú nádobu s čerstvým médiom, do ktorého sa prenesie 

potrebná časť buniek zo starej kultivačnej nádoby 

3. Po prenesení buniek do novej kultivačnej nádoby postupujte podľa bodov 7-9 

predchádzajúceho protokolu 

 
Zmrazovanie buniek 

 
 

1. Pripravte si pracovný priestor podľa zásad aseptickej práce uvedenej v protokole 

- Aseptická práca a príprava bunkového média, podľa krokov 2 a 3. Vo vodnom 

kúpeli zohriatom na 37°C dajte zohriať médium, trypsín a sterilný roztok PBS, 

ktoré budete používať 

2. Postupujte podľa protokolu Pasážovanie adherentných bunkových línií až do 

bodu číslo 5, v prípade suspenznej bunkovej línie bunky odoberte z kultúry a 

centrifugujte podľa odporúčaní pre adherentné bunkové línie 

3. V laminárnom boxe si medzitým prichystajte 10% roztok DMSO v kompletnom 

médiu s 10% sérom, v prípade citlivých bunkových línií je možné na zamrazenie 

buniek použiť roztok 10% DMSO a 90% séra. Zmrazovací roztok prefiltrujte cez 

filter s veľkosťou pórov 0,22 µM 

4. Po centrifugácii odoberte zo vzorky supernatant a pelet rozsuspendujte v 

zmrazovacom roztoku v koncentrácii približne 1 x 106 buniek / ml. Bunky v 

roztoku ihneď preneste do zmrazovacej skúmavky a vzorku označte menom 
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bunkovej línie, dátumom zmrazenia, číslom aktuálnej pasáže a Vaším menom 

alebo skratkou 

5. Bunky zmrazujte postupne rýchlosťou 1-3°C, po zamrazení ich na kratšie 

obdobie uskladňujte pri teplote -80°C a na dlhšie časové intervaly v tekutom 

dusíku 

6. Po dokončení práce všetok materiál upracte a pracovný povrch a nástroje 

dezinfikujte pomocou etanolu a UV svetlom 

 
Počítanie buniek 

 
 

1. Pripravte si pracovný priestor podľa zásad aseptickej práce uvedenej v protokole 

- Aseptická práca a príprava bunkového média, podľa krokov 2 a 3. Vo vodnom 

kúpeli zohriatom na 37°C dajte zohriať médium, trypsín a sterilný roztok PBS, 

ktoré budete používať 

2. Pri počítaní buniek postupujte podľa protokolu Pasážovanie adherentných 

bunkových línií až do bodu číslo 5, v prípade suspenznej bunkovej línie bunky 

odoberte z kultúry a centrifugujte podľa odporúčaní pre adherentné bunkové línie 

3. Počítanie buniek je možné vykonať pomocou automatickej počítačky, alebo 

Burkerovej komôrky, praktický postup je uvedený v kapitole Neutrofily a je 

aplikovateľný na suspenzné, ale aj adherentné bunkové línie 

 

Otázky a úlohy 
 
 

1. Pozorujete, že bunkovej línii sa výrazne spomalil rast, aj keď ešte nedosiahla 

konfluenciu 80%. Skúste uviesť aspoň tri dôvody, ktoré môžu byť príčinou spomaleného 

delenia buniek 

2. Uveďte 2 nevýhody použitie antibiotík pri sústavnej kultivácii buniek 

3. Na modeli bunkovej línie idete skúmať zmeny v estrogénovej signalizácii, na čo 

si pri kultivácii buniek musíte dať pozor? 

4. Na živej bunkovej kultúre sledujete v skutočnom čase uvoľnovanie DNA z buniek 

pomocou DNA farbičky SytoxGreen a kvôli udržaniu ich viability bunky umiestnite do 

kultivačného média. Na čo si pri výbere média musíte dať pozor? 

5. Po rozmrazení bunkovej kultúry pozorujete nízku viabilitu buniek, ale žiadne 

známky infekcie. Ako budete postupovať, aby ste zvýšili rýchlosť delenia bunkovej 

kultúry? 
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8. NEUTROFILY 
 
 

Neutrofily (známe tiež ako polymorfonukleárne leukocyty, PMN alebo granulocyty) sú 

najčastejšie zastúpené biele bunky u ľudí. Granulocyty alebo prekurzory granulocytov sú 

vačšinou zastúpené asi v 60% všetkých jadrových buniek v kostnej dreni a v krvi. Zrelé 

cirkulujúce neutrofily majú v krvi typický polčas života 6–8 hodín a potom migrujú 

tkanivami 2–3 dni. Ich relatívne krátka životnosť je do značnej miery venovaná 

sledovaniu mikroorganizmov, ktoré napádajú organizmus. Počas infekcie sa predlžuje 

životnosť neutrofilov, zvyšuje sa granulopoéza a do miesta infekcie rýchlo migruje veľký 

počet neutrofilov. Nasleduje rozpoznávanie a fagocytóza mikroorganizmov, na ktoré 

neutrofily využívajú mimoriadne množstvo kyslíkovo závislých a kyslíkovo nezávislých 

mikrobicídnych zbraní. Mechanizmy závislé od kyslíka zahŕňajú produkciu reaktívnych 

druhov kyslíka (ROS), zatiaľ čo mechanizmy nezávislé od kyslíka zahŕňajú degranuláciu 

a uvoľňovanie lytických enzýmov a baktericídnych peptidov. Tieto procesy sú vysoko 

účinné pri usmrcovaní väčšiny mikróbov, teda neutrofily slúžia ako primárna bunková 

obrana proti infekcii. 

Na hodnotenie aktivity neutrofilov bolo vyvinutých mnoho metód za účelom pochopenia 

úlohy neutrofilov v obrane hostiteľa pri zápale. Táto kapitola obsahuje prehľad úloh 

neutrofilov pri obrane hostiteľa a zápale. Opisuje aj najbežnejšie používané metódy 

izolácie neutrofilov od ľudí a myší a postupy subcelulárnej frakcionácie ľudských 

neutrofilov. 

Neutrofily sa už dlho považujú za krátkodobé nešpecifické biele krvinky, ktoré tvoria hnis 

a zabíjajú napadajúce mikróby. V minulosti boli neutrofily často zanedbávané a väčšinou 

sa nepovažovali za imunitné bunky. Tento historický pohľad na neutrofily sa za 

posledných niekoľko desaťročí výrazne zmenil a teraz vieme, že okrem toho, že 

zohrávajú hlavnú úlohu pri odstraňovaní baktérií a húb, taktiež (súdiac podľa „okrem 

toho“ vyššie) zohrávajú hlavnú úlohu pri imunitnej reakcii hostiteľa na infekciu a pri 

rovnováhe imunitného systému. Zmena v pohľade na úlohu neutrofilov v imunitnom 

systéme bola do značnej miery spôsobená štúdiom týchto buniek in vitro. Túto prácu 

umožnili nové a vylepšené metódy a prístupy, ktoré sa používajú na skúmanie 

neutrofilov. 

 
8.1 HISTÓRIA A ZÁKLADNÉ POZNATKY 

 
 

Len pred niekoľkými desaťročiami, v sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov, 

bola biológia a patofyziológia neutrofilov oblasťou štúdia, ktorá nebola veľmi atraktívna 

pre vedcov. Títo vedci sa väčšinou poznali a stretávali na Gordonskej konferencii 
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zaoberajúcou sa výskumom fagocytov. Začiatkom 80. rokov boli významnými pre 

imunológov iba monocyty. Dôvodom bolo, že iba monocyty, ktoré prežívajú dlhšie, a nie 

neutrofily, ktoré prežívajú krátko, sa považovali za schopné diferenciácie na tkanivové 

makrofágy alebo schopné akejkoľvek významnej syntézy proteínov, vrátane produkcie 

silných imunomodulačných faktorov. Fráza „vrodená imunita“ je výraz pre osobitnú úlohu 

neutrofilov v obrane hostiteľa, imunitnej regulácii a regulácii zápalu. Odráža obrovské 

množstvo nových poznatkov o tom, ako neutrofil funguje a ovplyvňuje klasickú oblasť 

imunity zameranú na lymfocyty a zahrnutú pod pojmom „získaná imunita“. 

Aj keď je rýchla migrácia neutrofilov do miest zápalu a ich jedinečná schopnosť 

obklopovať a pohlcovať cudzie telesá známa už od začiatku dvadsiateho storočia, 

všeobecne sa vedelo, že neutrofily produkujú mikrobicídne produkty aktivovaného 

kyslíka alebo obsahujú iné neoxidačné potencionálne mikrobicídne látky. Až koncom 

šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov sa podrobnejšie porozumelo rôznym 

typom granúl a v 80. a 90. rokoch sa štúdie zaoberali biochémiou veľkého množstva 

špecializovaných katiónových mikrobicídnych proteínov a objasnili sa mnohé 

proteolytické enzýmy, ktoré sa nachádzajú vnútri granúl. Až na konci osemdesiatych a 

začiatkom deväťdesiatych rokov boli podrobne popísané napríklad biochemické 

podrobnosti fagocytovej oxidázy. Napriek tomu, že vedci, ktorí študovali biochémiu 

aktínov v bunkovej motilite, vykonali veľkú časť bazálneho výskumu v nižších 

eukaryotických organizmoch, translácia tejto práce do tkanív cicavcov sa prevažne 

vykonávala v 80. a 90. rokoch v neutrofiloch a v monocytoch. 

V 60. rokoch 20. storočia sa zistilo, že keď neutrofily prestúpia z kostnej drene do 

periférnej krvi, biologický polčas života je len 6–10 hodín a ešte kratší u infikovaných 

pacientov. Na druhej strane životnosť v tkanivách je približne 3 dni. Vtedy sa neutrofily 

začali považovať za bunky v terminálnom štádiu, ktoré sú schopné anabolických 

procesov len minimálne, podobne ako erytrocyty. Tento dojem bol ďalej vyvolaný 

pozorovaniami, že neutrofily v porovnaní s inými bunkovými typmi produkujú energiu na 

prežitie predovšetkým prostredníctvom anaeróbneho metabolizmu, pričom rezervujú 

väčšinu použitia kyslíka na výrobu superoxidu. V neutrofiloch existuje nedostatok 

mitochondrií a ribozómov v porovnaní napríklad s monocytmi a väčšina vedcov v 70. 

rokoch predpokladala, že zrelé neutrofily v krvi alebo tkanivách nemajú významnú 

syntetickú kapacitu proteínov. Neutrofily fungujú na základe zásoby enzýmov a iných 

proteínov, ktoré majú obsiahnuté v granulách, membránach a cytoplazme, keď vyjdu z 

kostnej drene. Vedci už dnes považujú neutrofily za aktívne, pretože toto sú koniec 

koncov bunky, ktoré sú schopné pozoruhodne rýchlej migrácie, rýchleho pohltenia 

mikroorganizmov, mimoriadnej produkcie superoxidu vyvolaného respiračným 

vzplanutím a extrémne rýchlej degranulácie na fagozómy. Novšie štúdie však 
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jednoznačne preukázali, že neutrofily sú schopné významne stimulovať produkciu 

nových proteínov, pozoruhodná je produkcia niekoľkých chemokínov, najmä produkcia 

veľkých množstiev interleukínu 8. 

Jednou zo špecializovaných pohyblivých vlastností neutrofilov je chemotaxia. V roku 

1970 sa zistilo, že formylované peptidy odvodené z baktérií indukujú chemotaxiu 

neutrofilov. Silným chemoatraktantom je najmä jednoduchý formylovaný tripeptid, formyl-

metionyl-leucinyl-fenylalanínu (fMLF). Ukázalo sa, že formylované peptidy indukujú 

chemotaxiu,  ale  vyvolávajú  aj  degranuláciu,  ktorá  je  metabolicky  spojená  s 

prítomnosťou nestáleho ionizovaného vápnika, zmenou elektrického potenciálu 

podobného nervovej signalizácii, fosforyláciou, metabolizmom GTP a metabolizmom 

určitých membránových fosfolipidov. 

Napriek zisteniu, že neutrofily majú relatívne krátku životnosť po uvoľnení z kostnej 

drene, konečný osud „starých“ neutrofilov zostal záhadou, kým sa nedefinoval proces 

regulovanej bunkovej smrti, apoptózy, ako konečné štádium diferenciácie buniek a jej 

rozdiel od traumou, toxínom indukovanej alebo imunitne indukovanej nekrózy buniek. 

Nedávna aplikácia paradigmu apoptózy na neutrofily sa použila na vysvetlenie, ako 

niektoré procesy vedú k vymiznutiu infekcie alebo zápalu bez poškodenia tkaniva tým, 

že umožnia vznik apoptózy neutrofilov. Apoptický proces zabraňuje uvoľňovaniu 

cytotoxických a proteolytických obsahov neutrofilov tým, že uľahčuje fagocytózu 

apoptotických neutrofilov prostredníctvom makrofágov a dendritických buniek cez 

zapojenie „receptorov smrti“. Toto nielen uľahčuje „vyčistenie“ a odlíšenie infekcie a 

zápalu bez poškodenia tkaniva, ale pravdepodobne tiež zdôrazňuje dôležité rozhranie 

medzi vrodenou a získanou imunitou v tom, že zapojenie receptorov smrti moduluje ich 

funkciu. Apoptóza neutrofilov môže byť predčasne nahradená nekrózou a uvoľnením 

silných proteolytických enzymatických obsahov neutrofilov mikroorganizmami, ktoré 

obsahujú toxíny, ktoré lýzujú neutrofily, autoimunitnými procesmi, ako sú protilátky proti 

neutrofilom alebo ich obsahom, ktoré indukujú lýzu alebo fagocytózu neutrofilov pred 

normálnymi apoptickými procesmi alebo inými príčinami cytolýzy. Jeden taký cytolytický 

proces môže viesť k extracelulárnej extrúzii jadra za vzniku sieťových štruktúr DNA, 

ktoré sa nazývajú extracelulárne pasce neutrofilov (NET). NETy sú potiahnuté histónmi  

a proteínmi s obsahom katiónov. Tieto zaujímavé štruktúry zachytávajú baktérie a huby - 

a podľa niektorých správ zabíjajú baktérie - čím môžu prispieť k obrane hostiteľa. 

Myšlienka, že DNA uvoľnená z neutrofilov môže prispieť k vrodenej imunite, sa brala do 

úvahy až po objave NETov v roku 2004. 

Neutrofily sú primárnymi mediátormi rýchlej vrodenej obrany hostiteľa proti väčšine 

bakteriálnych a hubových patogénov. Dôležitosť neutrofilu v tomto procese je 

zdôraznená skutočnosťou, že iatrogénna neutropénia v dôsledku chemoterapie alebo 
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reakcie na cytotoxické lieky, je najbežnejším závažným deficitom imunity spojeným s 

významnou chorobnosťou. Dedičné formy neutropénií sú tiež spojené so značným 

rizikom infekcie baktériami a hubami. Existuje niekoľko porúch jedného génu 

ovplyvňujúcich primárne špecifické funkcie neutrofilov, ako sú defekty fagocytovej 

oxidázy zodpovedné za skupinu chorôb s bežným fenotypom nazývaným chronické 

granulomatózne ochorenie (CGD) alebo defekty v CD18 β integríne, ktorý môže byť 

zodpovedný za nedostatok adhézie leukocytov (LAD). Skupiny bakteriálnych a hubových 

organizmov, ktoré zvyčajne infikujú pacientov s ťažkou neutropéniou, CGD alebo LAD, 

sa prekrývajú, ale vo všeobecnosti sú odlišné, čo naznačuje, že existuje celý rad 

mikrobicídnych obranných systémov a molekúl, ktoré neutrofil používa pri obrane 

hostiteľa, a že sa vyvinuli rôzne systémy na zabezpečenie špecifickej obrany proti 

rôznym organizmom. Tiež je potrebné poznamenať, že pacienti s CGD majú nadmerný 

zápal a majú tendenciu vyvinúť rôzne autoimunitné poruchy vrátane zápalových 

črevných chorôb alebo zlé hojenie rán. Z toho vyplýva, že produkty respiračného 

vzplanutia, teda superoxid alebo peroxid vodíka môžu hrať dôležitú úlohu pri 

zmierňovaní zápalu a pri hojení rán. Pacienti s LAD majú veľké vredy, ktoré sa ťažko 

hoja, čo tiež naznačuje úlohu neutrofilov pri hojení rán, pretože LAD neutrofily majú 

ťažkosti s migráciou do tkanív. 

 
8.2 NET 

 
 

Keď sa neutrofil stretne s patogénom, môže reagovať niekoľkými spôsobmi: 

fagocytózou, degranuláciou alebo uvoľnením extracelulárnych pascí neutrofilov- NETov. 

Pri uvoľňovaní NETov, enzýmový komplex NADPH oxidáza generuje reaktívne kyslíkové 

látky (ROS), ktoré iniciujú dezintegráciu granúl a uvoľňujú neutrofilnú elastázu (NE). NE 

potom migruje do jadra neutrofilov, kde štiepi proteíny, ktoré balia DNA bunky ako 

chromozómy. Chromatín sa rozširuje, kým nenaplní celú bunku, ktorá sa otvorí a vytlačí 

NET do extracelulárneho priestoru. Tam sa predpokladá, že siete zachytávajú a zabíjajú 

spúšťajúce patogény. 

Je stále zložité objasniť úlohu NETov v antimikrobiálnej obrane, ale pomaly sa odhaľuje 

ich úloha pri ochrane organizmu pred napádaním vrátane nekontrolovateľného zápalu. 

Medzi úlohy NETov patrí: 

● imobilizácia mikróbov a prevencia ich rozširovaniu 

● tvorba bariér v oku ako prevencie pred preniknutím mikroorganizmov 

● signalizácia prostredníctvom ich vlastných zložiek – aktivácia ďalších buniek 

imunity a šíenie imunitnej odpovede; makrofágy a dendritické bunky sú citlivé na 
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prítomnosť NETov, vrátane DNA a proteínov, čo ich aktivuje k produkcii 

proinflamačných mediátorov 

● rozštiepenie proinflamačných cytokínov a odstránenie zápalu, ak sú prítomné 

(NETy) vo vysokej koncentrácii 

 
NETy majú aj negatívnu stránku, ktorá ich robí nebezpečnými, ak sú nesprávne 

produkované. Bolo publikované, že prispievajú k viacerým chorobám (Obr. 8.2.1): 

● rakovina - proteíny spojené s NETmi vedú k prebudeniu spiacich rakovinových 

buniek a ich premene na proliferujúce metastatické bunky 

● trombóza – komponenty NETov podporujú zrážanie krvi a upchávanie malých 

krvných ciev 

● ateroskleróza - NETy aktivujú makrofágy, čo vedie k produkcii prozápalových 

cytokínov; históny spojené s NETmi tiež poškodzujú hladký sval arteriálnych 

stien 

● lupus - toto autoimunitné ochorenie je charakterizované  produkciou 

autoprotilátok namierených proti vlastnej DNA; NETy sú považované za zdroj 

autoantigénov, ako aj imunostimulačných molekúl, ktoré aktivujú dendritické 

bunky a posilňujú zápal 

● malária – produkcia NETov sa spustí počas malárie a tie sú potom štiepené 

cirkulujúcou Dnázou 1 na fragmenty; tieto fragmenty vedú k zvýšenej regulácii 

receptorov na povrchu endotelových buniek lemujúcich krvné cievy; bunky 

infikované parazitmi Plasmodium sa viažu na tieto receptory, čo im pomáha 

vyhnúť sa imunitnej odpovedi v slezine a spôsobiť zápal 
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Obr. 8.2.1: Pozitívna a negatívna stránka tvorby NETov. 
 
 

V súčasnosti sú známe tri typy NETózy. Samovražedná NETóza je dobre 

charakterizovaný a najčastejšie pozorovaný typ. Tento proces je závislý od oxidačného 

činidla a zahŕňa prasknutie bunkovej membrány a rozvoj bunkovej lýzy, čo v skutočnosti 

predstavuje smrť neutrofilov. Naopak, počas vitálnej NETózy neutrofily uvoľňujú DNA 

bez straty jadrovej a plazmatickej membrány. To znamená, že po vitálnej NETóze 

neutrofily zostanú nažive a sú schopné fagocytovať. Vitálna NETóza je rozdelená do 

dvoch skupín v závislosti od tvorby oxidantu a pôvodu DNA v NEToch. 

 
8.3 STIMULÁCIA A INHIBÍCIA NETÓZY 

 
 

Tvorba NETov predstavuje reakciu na rôzne prozápalové impulzy, ako je napríklad 

lipopolysacharid, interleukín-8 alebo tumor nekrotizujúci faktor, ako aj na rôzne typy 

patogénov. Okrem toho môže byť NETóza stimulovaná aktivovanými krvnými doštičkami 

a endotelovými bunkami, oxidom dusnatým, kryštálmi močoviny monosodnej a rôznymi 

autoprotilátkami alebo dokonca chemickými zlúčeninami, ako je experimentálne známe 

a zaužívané PMA. 

Fyziologický inhibítor NETózy zatiaľ stále nie je známy. Nedávna štúdia ukázala, že 

blokáda signálnej dráhy prostaglandínu E2 inhibuje NETózu prostredníctvom produkcie 

cyklického adenozínmonofosfátu. Modulácia NETózy by mohla byť možná aj blokovaním 

induktorov alebo iných častí signálnej dráhy. Tieto zistenia môžu prispieť k vývoju 

nových spôsobov liečby chorôb súvisiacich s NETózou. 
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8.4 ŠTRUKTÚRA NETOV 
 
 

Neutrofily majú jadro pozostávajúce z dvoch až piatich lalokov spojených vláknami. 

Obsahujú granule v cytoplazme, ktoré sú rozdelené do troch skupín na základe 

prítomnosti proteínov. Primárne granule obsahujú hlavne myeloperoxidázu, zatiaľ čo 

sekundárne granule obsahujú laktoferín a terciárnu gelatinázu. Obsahujú tiež množstvo 

proteínov, ktoré sú dôležité pri iniciovaní imunitnej reakcie, ako sú alfa defenzíny, 

katelicidín a ďalšie. NETy sú tvorené chromatínovými vláknami zloženými z DNA a z 

histónov. Okrem toho proteíny z primárnych, sekundárnych a terciálnych granúl 

neutrofilov sú tiež súčasťou NETov. Granulované proteíny, ktoré súvisia s NETmi sú 

primárne katiónové, preto sa môžu účinne viazať na molekulu DNA. Zahŕňajú: 

neutrofilovú elastázu, myeloperoxidázu, katepsín G, proteinázu 3, proteín zvyšujúci 

permeabilitu, kalgranulín, alfa defenzíny, laktoferín, pentraxín, matricovú 

metaloproteinázu -9 a peptidoglykán rozpoznávajúci proteín-S. 

 
8.5 MECHANIZMUS TVORBY NETOV PRI SAMOVRAŽEDNEJ A VITÁLNEJ NETÓZE 

 
 

Proces samovražednej NETózy, ktorá je najbežnejším typom NETózy, sa začína 

aktiváciou neutrofilov po rozpoznaní induktora. Najúčinnejším stimulátorom tejto dráhy je 

PMA; preto sa často používa ako aktivátor NETózy. Aktivácia neutrofilov vedie k 

stimulácii aktivity proteínkinázy C, čo indukuje tvorbu komplexu NADPH oxidázy na 

plazmatických a granulových membránach. Enzýmy komplexu NADPH oxidázy potom 

zaisťujú transport elektrónov cez plazmatickú membránu a k molekulárnemu kyslíku, čo 

vedie k produkcii reaktívnych druhov kyslíka. Pri pôsobení reaktívnych druhov kyslíka sa 

plazmatická a granulárna membrána poškodí a obsahy jadra, granúl a cytoplazmy sa 

zmiešajú. Ďalším aktivačným krokom je dekondenzácia chromatínu, pri ktorej je aktivita 

enzýmov neutrofilovej elastázy, MPO a peptidyl-arginín deiminázy 4 rozhodujúca, ako sa 

ukázalo vo viacerých myšacích modeloch. Neutrofilová elastáza degraduje histón H1 a 

modifikuje jadrové históny, zatiaľ čo MPO zosilňuje dekondenzáciu chromatínu syntézou 

kyseliny chlórnej. Peptidyl-arginín deimináza 4 deiminuje proteíny jadra histónu, zatiaľ čo 

arginín sa premieňa na citrulín. Citrulinácia histónov vedie k ich oslabenej väzbe na 

DNA. Proces samovražednej NETózy je ukončený po pretrhnutie plazmatickej 

membrány a uvoľnenie NETov do extracelulárneho priestoru. 

Na rozdiel od samovražednej NETózy, neutrofily zostávajú nažive a po vitálnej NETóze 

sú schopné fagocytózy. Tento proces sa vyskytuje ako reakcia na niektoré typy 

patogénov a je rýchly (5–60 minút). Vitálna NETóza spočíva v raste jadrového obalu, 

chromatínovej dekondenzácii a narušení jadrovej membrány. Neutrofily však pri tomto 



133  

type NETózy nestratia jadrovú a plazmatickú membránu. Indukcia vitálnej NETózy 

spočíva v stimulácii toll-like receptoru a receptoru komplementu pre proteín C3. Napriek 

strate jadrovej DNA si neutrofily zachovávajú svoju chemotaktickú schopnosť a sú 

schopné prenasledovať a fagocytovať baktérie. 

Špeciálnym typom vitálnej NETózy je mitochondriálna NETóza, ktorá je závislá na 

reaktívnych druhoch kyslíka, na rozdiel od jadrovej vitálnej NETózy. V tomto prípade sú 

NETy vytvorené z mitochondriálnej DNA. Stále nie je jasné, prečo si neutrofily volia 

konkrétny typ NETózy a či to závisí od typu alebo intenzity stimulačného faktora. 

Dôkaz, že NETóza sa podieľa na patofyziológii kardiovaskulárnych chorôb, 

autoimunitných chorôb, ako aj na iných patológiách, ako je rakovina a Alzheimerova 

choroba, sa v posledných rokoch zvyšuje. Bez ohľadu na intenzívny výskum a vývoj 

tohto študijného odboru stále existuje veľa otázok, ktoré sú dôležité pre lepšie 

pochopenie patofyziologického vplyvu NETózy. Je potrebné objasniť kritickú hranicu, 

keď sa NETóza zmení z užitočnej na deštruktívnu, a tiež charakterizovať, či majú tieto 

neutrofily a ich NETy, ktoré sa podieľajú na chorobách, nejaké rozdiely v zložení. Presné 

pochopenie toho, či sa sterilné zápalové NETy štruktúrne líšia od NETov uvoľňovaných 

počas infekcie, si vyžaduje pokrok v tejto oblasti výskumu. Je potrebné viac pracovať na 

experimentálnych modeloch chorôb, ako aj na prospektívnych štúdiách, aby sa 

vyhodnotilo, či sa prítomnosť NETov a ich zložiek môže použiť ako biomarker u 

pacientov s autoimunitnými a inými chorobami. Navyše nedostatok štandardizovaných 

metód na detekciu NETov a proteínov asociovaných s NETmi je tiež problémom,  

pretože neexistujú žiadne komerčné súpravy na spoľahlivú detekciu. Jednoduchá 

vizualizácia a kvantifikácia NETov pomocou DNA interkalačných farbív alebo 

imunofluorescenčnej mikroskopie pomocou protilátok proti proteínom asociovanými s 

NETmi má obmedzenia a je to časovo náročné. Existuje teda požiadavka na techniky, 

ktoré sú schopné dôkladného a rýchleho vyhodnotenia buniek uvoľňujúcich NETy, 

napríklad prietokovou cytometriou kombinovanou so zobrazovaním. Riešenie týchto 

problémov a nejasností by bolo užitočné pre presnejšiu diagnostiku, prognózu a pre cieľ 

liečby mnohých chorôb. 

 
8.6 VÍZIE DO BUDÚCNOSTI 

 
 

Napriek silným dôkazom v rôznych modelových systémoch zápalu superoxiddismutáza, 

ktorá katabolizuje superoxid; kataláza, ktorá katabolizuje peroxid vodíka; alebo 

dimetylsulfoxid (DSMO), ktorý zachytáva hydroxylové radikály a chráni tkanivá pred 

poškodením sprostredkovaným neutrofilmi, stále existuje značná diskusia o úlohe 

neutrofilných produktoch oxidačného metabolizmu. Existujú presvedčivejšie dôkazy o 
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skutočnom klinickom prínose vyplývajúcom z blokovania aktivity mnohých 

proteolytických enzýmov odvodených od neutrofilov v rôznych autoimunitných alebo 

iných chorobných procesoch. Z tohto dôvodu je objavovanie a vývoj antiproteolytických 

malých molekúl aktívnych proti špecifickým proteázam nachádzajúcim sa v neutrofiloch 

súčasťou programov protizápalového vývoja liekov mnohých farmaceutických 

spoločností. Neutrofily sú tiež zdrojom mnohých malých silných antimikrobiálnych 

proteínov a peptidov, ktoré by sa mohli vyvinúť do nových tried antibiotík, čo je ďalšia 

oblasť záujmu farmaceutického vývoja. Nedávny pokrok v oblasti pluripotentných 

kmeňových buniek, ktoré sú embryonálnymi kmeňovými bunkami, schopné byť 

preprogramované do mnohých iných typov buniek, vrátane neutrofilov, predstavuje 

príležitosť na dlhodobé ošetrenie porúch neutrofilov. 

Neutrofily hrajú zásadnú úlohu v počiatočnej reakcii na napádajúce baktérie a huby; 

pacienti s poruchami neutrofilovej funkcie sa teda zvyčajne prejavujú v detskom alebo 

dospievajúcom veku s opakujúcimi sa a ťažko liečiteľnými bakteriálnymi infekciami. 

Infekcie zvyčajne postihujú kožu, sliznicu, ďasná, pľúca a lymfatické uzliny, alebo 

spôsobujú hlboké abscesy tkanív. Mikroorganizmy spôsobujúce tieto infekcie sú často 

neobvyklé a ojedinelé patogény. Mnohé z týchto porúch majú charakteristické klinické a 

mikrobiologické vlastnosti, ktoré súvisia so špecifickou povahou defektu vo funkcii 

neutrofilov. Upozorňujeme, že vrodené poruchy ovplyvňujúce funkciu neutrofilov 

predstavujú najviac 20% hlásených primárnych imunitných porúch. Pacienti s 

podozrením na poruchy obrany hostiteľa by sa preto mali vyšetriť aj na defekty v 

produkcii protilátok, vo fungovaní T buniek a systému komplementu. 

Pri diagnostickom vyšetrení pacienta s bakteriálnymi a plesňovými infekciami musí lekár 

rozhodnúť, či je opodstatnené úplné vyhodnotenie funkcie neutrofilov. Pri dosahovaní 

tohto rozhodnutia by sa mali zvážiť štyri kľúčové aspekty anamnézy pacientov s 

infekciami, a to frekvencia, závažnosť a lokalizácia infekcií a identita pôvodcu infekčnej 

choroby. Prítomnosť neobvyklých znakov by mala podnietiť zváženie poruchy 

neutrofilov. Zohľadniť by sa mal aj vek pacienta a iné zdravotné ťažkosti. Napríklad je 

možné podozrenie na dysfunkciu neutrofilov, ak je u staršieho pacienta pozorovaný 

infekčný agens, ktorý bežne postihuje deti. Charakteristické klinické nálezy môžu 

poskytnúť užitočné informácie pri určovaní, ktorí pacienti by mali byť testovaní ďalej a 

ktoré testy sú vhodné. Užitočným vodítkom môže byť aj rodinná história. 

Schopnosť neutrofilov priľnúť na endotel, tkanivovú matricu a napádajúce mikróby je 

nevyhnutná pre ich migráciu z krvného riečišťa do infikovaných miest, kde eliminujú 

patogény. Interakcie medzi glykoproteínmi na povrchu bunky exprimovanými na 

neutrofiloch a na endoteliálnych bunkách sú pre tento proces zásadné. Počiatočné kroky 

adhézie vyžadujú expresiu selektínov na povrchu endoteliálnych buniek, ktoré sa viažu 
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na fukozylované proteíny na leukocytoch. Ďalší krok zahŕňa indukciu a aktiváciu 

integrínov bunkového povrchu na leukocytoch, ktoré sprostredkujú tesnú adhéziu medzi 

neutrofilmi a endoteliálnymi bunkami. Následná migrácia z kapilár do tkanív využíva 

ďalšie receptory bunkového povrchu. Poruchy týchto interakcií alebo chemotaxie 

zhoršujú nábor neutrofilov do miest infekcie alebo zápalu, často s relatívnou neutrofíliou 

v periférnej krvi a teda so zhoršenou tvorbou hnisu. 

 
8.7 IZOLÁCIA NEUTROFILOV Z VENÓZNEJ KRVI 

 
 

Za normálnych podmienok je v obehu približne 4000 – 11000 bielych krviniek na 

mikroliter krvi; približne 59% sú PMN, 2,7% eozinofily a 4% monocyty. Na základe rôznej 

hustoty cirkulujúcich krvotvorných buniek sa dokážu oddeliť erytrocyty od leukocytov. 

Rozličná hustota sa využíva aj na izoláciu jednotlivých populácií leukocytov. Aj keď sa v 

poslednej dobe vyvinuli a začali používať rôzne nové metódy pre rýchlu jednokrokovú 

izoláciu PMN, bežne je zaužívaný jeden z dvoch variantov metódy, ktorú prvýkrát opísal 

Bőyum v roku 1968. PMN izolované týmto spôsobom nespotrebovávajú kyslík a 

zachovávajú si svoje sekrečné vezikuly intracelulárne, čo sú dva znaky, ktoré naznačujú, 

že PMN sú v pokoji, a teda nie sú aktivované postupom izolácie. 

Zahŕňajú sa dva hlavné kroky, z ktorých každý využíva špecifické podmienky na 

oddelenie buniek na základe ich hustoty: sedimentácia v dextráne a diferenciálna 

sedimentácia v nespojitom hustotnom gradiente Ficoll-Hypaque. V dextráne sa 

erytrocyty spoja, a tak sedimentujú rýchlejšie ako granulocyty. Vo Ficoll-Hypaque sa 

granulocyty a erytrocyty peletujú na dno, zatiaľ čo mononukleárne bunky (t.j. lymfocyty a 

monocyty), bazofily a krvné doštičky zostávajú na rozhraní medzi plazmou/pufrom a 

Ficoll-Hypaque. Ak spracovávame pomerne veľké množstvo krvi (cca 200 a viac ml) a 

zaujímame sa predovšetkým o regeneráciu PMN (nie monocytov), zvyčajne sa 

uskutočňuje najprv dextránová sedimentácia a následne Ficoll-Hypaque sedimentácia. 

Ak sa spracujú menšie objemy krvi alebo ak sú cieľovými bunkami napríklad monocyty, 

sedimentácia v Ficoll-Hypaque sa môže vykonať ako prvá. Oba prístupy sú opísané 

nižšie. 

 
8.7.1 Materiál 

 
 

1. Antikoagulancia: Výhodným antikoagulantom je heparín sodný bez konzervačných 

látok (1 000 jednotiek/ml). Prijateľné sú tiež heparín lítny, EDTA alebo citrát. 

2. Dextrán: 3% Dextrán-500 (priemerná molekulová hmotnosť 200 000 až 500 000) v 

sterilnom 0,9% NaCl bez endotoxínov. Rozpustite 30 g/l dextránu v sterilnom soľnom 
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roztoku. Ak je to potrebné, zahrievajte roztok, aby sa podporilo rozpúšťanie dextránu a 

manipulujte s roztokom sterilnou technikou. 

3. Roztok Ficoll-Hypaque: pôvodne pripravený zmiešaním Ficoll 400 a isopaque za 

vzniku roztoku s hustotou 1,077 g / ml. V súčasnosti je možné zakúpiť vopred 

namiešaný, sterilne pripravený Ficoll-Hypaque. Každý 100 ml obsahuje 5,7 g Ficoll 400 

a 9,0 g diatrizoátového roztoku s 0,0231 g dvojsodnej soli EDTA vo vode neobsahujúcej 

endotoxíny. Tento roztok, ktorý je chránený pred svetlom, je pri skladovaní pri 4–30°C 

stabilný 3 roky. Vzhľad žltej farby alebo časticového materiálu naznačuje zhoršenie 

kvality. 

4. Sterilná voda neobsahujúca endotoxíny. 

5. 1,8% roztok NaCl. 

6. Sterilné, bez endotoxínov, médium (HBSS/RPMI) bez Ca2 + alebo Mg2 + 
 
 

8.7.2 Metódy 

Štandardný postup 

1. Krv sa natiahne do injekčnej striekačky, ako je uvedené vyššie, a zriedi sa 1 objemom 

0,9% NaCl pri izbovej teplote do celkového objemu 40 ml v sterilnej 50 ml kónickej 

plastovej skúmavke. 

2. 10 ml Ficoll-Hypaque v novej skúmavke preložte zriedenou krvou. 

3. Centrifugujte pri 400 x g počas 40 minút pri izbovej teplote. 

4. Po skončení vrchnú vrstvu plazmy odpipetujte až po vrstvu mononukleárnych buniek 

na rozhraní. 

5. Odoberte frakciu obsahujúcu mononukleárne bunky a zmiešajte v samostatnej 50 ml 

kónickej skúmavke s médiom aby ste mali objem 50ml. 

6. Mononukleárne bunky peletujú pri 600 x g počas 10 minút pri 4 ° C. 

8. Supernatant zlikvidujte, spojte pelety, premyte ešte dvakrát médiom. 

9. Rozsuspendujte finálny pelet v 5 ml média a spočítajte. 
 
 

Postup pri začiatočnom objeme krvi 20ml s použitím roztoku Polymorph 
 
 

1. Odoberte ľudskú krv do dvoch 10ml heparinových odberiek, centrifugujte 220 x g 

počas 10 minút pri izbovej teplote. Odsajte plazmu. 

2. PMN izolačné médium Polymorph 1:1 s krvou (5 ml) – napipetujte naprv médium a na 

to vrstvu krvi, centrifugujte vo výkyvnom rotore 550 x g, 30 min, izbová teplota. 
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3. Odsajte plazmu a iné, až kým sa nedostanete k vrtsve neutrofilov (vrstva hneď nad 

erytrocytmi končiaca zakaleným pruhom– odobrať maximum, čo je cca 3ml), zmiešajte 

1:1 s 0,45% NaCl v 50 ml kónických skúmavkach, nechajte postáť 5 minút pri izbovej 

teplote, aby sa vyrovnala osmolalita. 

4. Dolejte RPMI do 50ml, centrifugujte 220 x g, 10 min, 4 ° C. 

5. Vylejte supernatant, urobte lýzu erytrocytov použitím 20 ml vychladnutého 0,2% NaCl 

po dobu 20 sekúnd jemným premiešavaním, následne vyrovnajte pridaním 20 ml 

vychladnutého 1,6% NaCl (aby výsledný mix bol 0,9% NaCl). 

6. Centrifugujte 220 x g, 10 min, 4 ° C, vylejte supernatant, pelet sú neutrofily, ktoré 

rozsuspendujte v 1 ml bezfarebného RPMI s 10% FBS a s antibiotikami. 

 
8.8 IZOLÁCIA MYŠACÍCH NEUTROFILOV 

 
 

1. Vypreparujte femur a holennú kosť z oboch nôh myší – ideálnejšie sú samce kvôli 

veľkosti a výťažku. Držte kosti v studenom fyziologickom roztoku, napríklad v Petriho 

miskách na ľade. 

2. Jemne zastrihnite konce každej holennej a stehennej kosti pomocou nožníc, aby ste 

odkryli dreň, ale aby ste nenarušili telo kosti. 

3. Prepláchnite bunky kostnej drene z holenných kostí a stehenných kostí myšacím 

neutrofilným pufrom: 

RPMI 500 ml 

10% FBS 56 ml 

0.5M EDTA � 2mM 2.25 ml (±) 

PCN-SM � 1% 5.6 ml 

- pomocou injekčnej striekačky s ihlou 25-G preplachujte objemom pufra 10 ml každú 

kosť. Pufor pri preplachovaní zbierajte do 50ml sterilnej kónickej skúmavky. 

4. Centrifugujte 450 x g, 10 min, 4°C. 

5. Preveďte lýzu erytrocytov – pelet rozsuspendujte pomocou 20 ml 0,2% NaCl 

maximálne 20 s, následne prilejte 20 ml 1,6% NaCl. 

6. Centrifugujte 450 x g, 10 min, 4°C. 

7. Rozsuspendujte pelety pomocou média (RPMI + 1% FBS) jemným pipetovaním a 

následne prefiltrujte cez 40 µm sitko, aby ste odstránili zhluky buniek a kostné častice. 

8. Naneste 3 ml 81% roztoku Percoll do 15 ml skúmavky, prekryte 3 ml 55% roztokom 

Percoll, pozor aby sa vrstvy nezmiešali, a navrch naneste 1 ml bunkovej suspenzie. 

9. Centrifugujte 800 x g počas 35 minút pri 24°C s najnižším nastavením brzdenia. 

10. Supernatant odstráňte pomocou pipety a zlikvidujte. 
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11. Bunkovú frakciu (na rozhraní gradientu) prepipetujte do novej 50 ml kónickej 

skúmavky a doplňte médiom 

12. Centrifugujte 450 x g počas 10 minút pri 4°C. 

13. Rozsuspendujte vyčistené bunky v požadovanom testovacom médiu/roztoku. 
 
 

8.9 POČTY A VIABILITA 
 
 

1. Rozsuspendujte finálny pelet neutrofilov do požadovaného objemu testovacieho 

pufra, aby ste dosiahli vhodnú koncentráciu buniek (zvyčajne 1-2 ml) a odoberte 

alikvotnú časť na počítanie. 

2. Na kvantifikáciu počtu buniek zrieďte 10 µl výslednej suspenzie buniek v 90 µl PBS, 

následne zoberte 10 µl a zrieďte 10 µl trypánovej modrej. Pipetujte niekoľko mikrolitrov 

pod podložné sklíčko na Bürkerovej  komôrke  a pod mikroskopom rátajte počet  buniek 

v troch veľkých štvorcoch (ohraničených troma čiarami), vrátane 2/4 okrajov – Obr. 8.9.1 

– vyznačený je bledomodrou farbou 1 štvorec. Jeden veľký štvorec = 0,1 µl vzorky. 

Urobte primer počtu buniek troch štvorcov. Pre finálny výpočet počtu buniek v 1ml média 

treba zohľadniť aj riedenia. 
 
 

             

             

             
             

             
             

             

             

 
 

Obr. 8.9.1: Plocha, na ktorej zrátavame počet buniek pri kvantifikácii buniek pomocou 

Bürkerovej komôrky. 

 
3. Pri stanovení počtu v hemocytometri, zoberte 10 µl, pridajte k nim 190 µl kyseliny 

octovej. Napipetujte zopár mikrolitrov a spočítajte bunky obsiahnuté v 25 štvorcoch vo 

vnútri stredných dvojitých čiar. Počítajte iba neutrofily, ktoré sa dajú ľahko identifikovať 

podľa ich charakteristických viacvrstvových jadier. Vydeľte počet neutrofilov 25, aby ste 
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získali priemer na štvorec. Vynásobte priemer na štvorec 5 x 106 a potom objemom (v 

ml) konečnej bunkovej suspenzie, aby ste určili celkový počet izolovaných neutrofilov. 

4. Životaschopnosť buniek sa stanoví zmiešaním rovnakých alikvotných podielov 

neutrofilovej suspenzie a trypánovej modrej, pipetovaním zmesi na mikroskopické 

sklíčka a sledovaním buniek pod mikroskopom. Bunky, ktoré vylučujú trypánovú modrú  

a sú priehľadné, sa počítajú ako životaschopné, zatiaľ čo bunky, ktoré sa zmenia na 

modré, sa počítajú ako mŕtve bunky. 

 
8.10 SCHOPNOSŤ NEUTROFILOV FAGOCYTOVAŤ – POMOCOU KITU 

 
 

Rýchly nábor neutrofilov do miest infekcie a ich schopnosť fagocytovať a ničiť mikróby je 

dôležitým aspektom vrodenej imunitnej reakcie. 

 
1. Rozmrazte jednu alikvótu fluorescenčných biočastíc Escherichia coli. 

3. Na prípravu zásobných biočastíc napipetujte koncentrované médium HBSS do 

skúmavky obsahujúcej biočastice a sonikujte. Roztok sa prenesie do čistej sklenenej 

skúmavky, pridá sa 4,5 ml sterilnej vody a sonikuje sa znova, až kým sa guľôčky úplne 

nerozptýlia. 

4. Rozmrazte jednu alikvótu trypánovej modrej, preneste roztok trypánovej modrej do 

polykarbonátovej testovacej skúmavky, rozriedite ju v 4 ml sterilnej vody a sonikujte. 

5. Rieďte izolované neutrofily z ktoréhokoľvek druhu na konečnú koncentráciu 1 x 106 

buniek/ml v DMEM médiu. 

6. Zásobné biočastice zrieďte zmiešaním 1 ml biočastíc a 0,5 ml DMEM. 

7. Alikvótujte množstvo 150 µl DMEM, 100 µl neutrofilov a 10 µl zriedených biočastíc do 

1,5 ml mikrocentrifugačných skúmaviek. Ak ide o kontrolné vzorky, vzorku nahraďte 10 

µl DMEM. Toto riedenie poskytuje konečný pomer biočastíc k neutrofilom 20:1. 

8. Inkubujte vzorky v triplikátoch pre 2, 5, 10 a 15 minút pri 37°C. Normálne inkubujeme 

kontrolné vzorky samotných neutrofilov a neutrofilov s trypánovou modrou po dobu 15 

minút, aby sme vyhodnotili akékoľvek účinky vyplývajúce z predĺženej inkubačnej doby. 

9. Po každej inkubačnej dobe sa neutrofily peletujú centrifugovaním 3 000 x g počas 30 

s pri izbovej teplote. 

10. Pelet je veľmi malý a ľahko stratiteľný, takže supernatant opatrne odsajte. 

11. Rýchlo pridajte 100 µl roztoku trypánovej modrej k peletu a dobre premiešajte. 

12. Inkubujte 1 minútu pri izbovej teplote a centrifugujte pri 3 000 x g 30 s pri izbovej 

teplote. 

13. Opatrne odsajte supernatant. Opäť postupujte opatrne, pretože pelet neutrofilov je 

veľmi malý a ľahko sa stráca. 
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14. Každý pelet roszuspendujte v 250 µl DPBS a preneste vzorky do skúmaviek pre 

prietokovú cytometriu. 

15. Zozbierajte dáta cca 10 000 udalostí pre každú vzorku pomocou prietokového 

cytometra. Analyzujte údaje pomocou softvéru prietokovej cytometrie aby ste určili 

percento neutrofilov obsahujúce fagocytované fluorescenčné biočastice. 

 
8.11 UVOĽNENIE KALCIA 

 
 

Meranie a manipulácia s cytosolickými Ca2+ neutrofilov je rozhodujúca pre skúmanie 

mechanizmov v živých neutrofiloch, ktoré generujú vápnikové signály a nimi vyvolané 

bunkové reakcie. Meranie prebieha pomocou optických metód najmä použitím 

fluorescenčných indikátorov Ca2+. 

 
1. Pripravte: Fluo 3-AM, HBSS – CaCl2, HBSS + CaCl2, HBSS + CaCl2 + 0,05% Triton - 

X100, HBSS – CaCl2 + 20 mM EDTA 

Ošetrenie: PMA (do konečnej koncentrácie 100 nM zriedenej 1: 8000), baktérie (OD 

0,1)/ čerstvé tkanivo/zmrazené tkanivo/zmrazené mitochondrie (OD 0,1) 

2. Preneste 1 x 105/jamku neutrofilov v HBSS bez CaCl2 na farbenie (do iného média ich 
prevediete pomocou centrifugácie pri 300 x g počas 10 minút pri 4°C, odsajete 

supernatant a rozsuspendujete v požadovanom médiu). 

3. Neutrofily zafarbite pomocou Fluo 3-AM (zriedená 1: 500) v 1 ml HBSS bez CaCl2 pri 
37°C (bunkový inkubátor) počas 45 minút. 
4. Neutrofily rozdeľte na 3 skúmavky označené ako pozitívna kontrola a negatívna 

kontrola. 

5. Premyte HBSS bez CaCl2 300 x g počas 10 minút pri 4°C a pelety rozpustite pri 

koncentrácii 1 x 105 neutrofilov/100 µl daného roztoku 

6. Medzitým pripravte a napipetujte ošetrenie (baktérie, mitochondrie atď. v závislosti od 

experimentu) v 100 µl/jamku HBSS + CaCl2 na čiernu mikrotitračnú platňu, vložte 100 
µl/jamku HBSS bez CaCl2 do kontrolných jamiek. 

7. Obsah skúmavky lyzujte: vzorky v HBSS + CaCl2, pozitívna kontrola v HBSS + CaCl2 

+ 0,05% Triton –X100 a negatívna kontrola v HBSS – CaCl2 + 20 mM EDTA v 

koncentrácii 1 x 105 neutrofilov/100 µl. 

8. Naočkujte 100 µl neutrofilov do čiernej platne na ošetrenie a okamžite sa pripravte na 

meranie fluorescenčným snímačom. 
9. Zmerajte fluorescenciu pri 488/525 nm po 1 min. 
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8.12 FARBENIE POMOOCU DHR123, MERANIE REAKTÍVNCH PRODUKTOV 

OXIDÁCIE 

 
Aktivita NADPH oxidázy (NOX2) jednotlivých buniek sa môže merať s použitím 

dihydrorhodamínu 123 (DHR123). DHR je iba slabo fluoreskujúca a môže byť pasívne 

zavedená  do  PMN.  Po  aktivácii  PMN  sa  O2  • ̄  produkovaný  NOX2  transformuje 

superoxiddismutázou (a možno aj myeloperoxidázou) na peroxid vodíka, ktorý oxiduje 

DHR na silno fluoreskujúcu molekulu rodamínu 123. 

 
1. Pripravte: DHR123, HBSS bez CaCl2 

Ošetrenie: PMA (do konečnej koncentrácie 100 nM zriedenej 1: 8 000), baktérie (OD 

0,1)/ čerstvé tkanivo/zmrazené tkanivo/zmrazené mitochondrie (OD 0,1) 

 
2. Preneste 1 x 105/jamku neutrofilov do HBSS bez CaCl2 na farbenie (do iného média 
ich prevediete pomocou centrifugácie pri 300 x g počas 10 minút pri 4°C, odsajete 

supernatant a rozsuspendujete v požadovanom médiu). 

3. Farbenie neutrofilov s DHR123 (zriedený 1: 10000) v HBSS bez CaCl2 pri 37°C 

(bunkový inkubátor) po dobu 15 minút. 

4. Premyte s HBSS bez CaCl2 300 x g počas 10 minút pri 4°C. 
5. Medzitým pripravte a napipetujte ošetrenie (PMA ako pozitívna kontrola, baktérie, 

mitochondrie atď. v závislosti od experimentu) v 100 µl HBSS bez CaCl2 do čiernej 

platne, vložte 100 µl/jamku HBSS bez CaCl2 do kontrolných jamiek. 

6. Neurofily sa rozpeletujú v HBSS bez CaCl2 v koncentrácii 1 x 105 neutrofilov/100 µl. 
7. Naočkujte 100 µl neutrofilov do čiernej platne na ošetrenie a okamžite sa pripravte na 

meranie fluorescenčným snímačom. 
8. Zmerajte fluorescenciu pri 488/525 nm po 1 hodine. 

 
 

tip 1 - Uvoľnenie kalcia a meranie ROS je možné merať v jednej čiernej platni. 

8.13 PRODUKCIA NETOV 
 
 

Stimulované neutrofily môžu podliehať forme bunkovej smrti, ktorá vedie k 

extracelulárnemu uvoľňovaniu NET - štruktúr zložených z DNA a z antimikrobiálnych 

proteínov. Počas NETózy sa jadro rozširuje v bunke a zmieša sa s cytoplazmou pred 

uvoľnením do extracelulárneho priestoru. Ukázalo sa, že tento mechanizmus je závislý 

od reaktívnych druhov kyslíka, myeloperoxidázy (MPO) a neutrofilnej elastázy. NET 
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prispieva k imunite tým, že zachytáva mikróby a pomáha pri ich eliminácii a preukázalo 

sa, že sa podieľa na infekciách mnohých rôznych patogénov. 

 
Pripravte: RPMI (číre, bez fenolovej červenej), HBSS bez CaCl2, Sytox Green 
Ošetrenie: PMA (acetát forbolmyristrátu) – konečná koncentrácia 100 nM zriedená 

1:8000, baktérie (OD 0,1)/čerstvé tkanivo/zmrazené tkanivo/mitochondrie (OD 0,1) 

Meranie: Sytox v konečnej koncentrácii 0,2 µM (zriedený 25000 x z 5 mM zásobného 

roztoku) 

 
1. Preveďte 1 x 105/jamku neutrofilov do RPMI bez fenolovej červenej s 10% FBS 

(centrifugáciou pri 300 x g počas 10 minút pri 4 ° C). 

2. Napipetujte 1 x 105/jamku neutrofilov do 100 µl RPMI bez fenolovej červenej s 10% 

FBS. 

3. Medzitým pripravte a napipetujte ošetrenie (PMA, baktérie, mitochondrie atď. v 

závislosti od experimentu) v 100 µl/jamku v RPMI bez fenolovej červenej s 10% FBS do 

čiernej platne, vložte 100 µl/jamku plazmy alebo RPMI + 100 µl ošetrení alebo 200 

µl/jamka plazmy alebo RPMI do samostatných jamiek na testovanie pozadia. 

4. Ako pozitívnu kontrolu použite 1 x 105 neutrofilov bez akéhokoľvek ošetrenia, 

lyzovaných 0,05% Tritonom –X100. 

5. Pridajte Sytox v konečnej koncentrácii 0,2 µM do každej jamky vrátane pozadia. 

6. Inkubácia 3 hodiny (viac v prípade neutrofilov hlodavcov) v inkubátore pri 37 ° C. 

7. Zmerajte fluorescenciu pri 500/530 nm (prípadne pri pri 488/525 nm). 
 
 

8.14 ANTIMIKROBIÁLNA AKTIVITA PMN 
 
 

Antimikrobiálna aktivita PMN je nevyhnutná pre normálne zdravie ľudí. Výsledky testov 

usmrcovania závisia aj od rozdielov medzi mikróbmi a ich odolnosti voči mnohým 

rôznym antimikrobiálnym faktorom PMN. Fáza rastu (napr. log alebo stacionárna fáza) 

mikróbu, ktorý sa má testovať, je tiež dôležitou premennou a musí sa štandardizovať, 

aby sa znížila variabilita. 

Pri tejto metóde sa napríklad Staphyloccocus aureus zmieša s neutrofilmi vo 

fyziologickom roztoku obsahujúcom 10% séra. Po inkubácii baktérií s PMN pri 37°C za 

stáleho miešania sa v špecifických časových intervaloch odoberú alikvóty a pridajú sa do 

destilovanej vody s pH 11 na lýzu PMN. Vzorky sa vysejú na misky s pevnou pôdou a 

jednotky tvoriace kolónie sa počítajú po 24-72 hodinách. 
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tip 2 - Centrifugácia gradientu by mala byť pri 20°C a na centrifúge nesmie byť 

nastavená brzda, ani pri zrýchlení, ani pri spomalení. Keď sa uskutočňuje pri 4 ° C, je tu 

väčšia kontaminácia mononukleárneho pásu PMN bunkami, v porovnaní s tým, keď je 

centrifugácia pri 20°C, a taktiež je viac lymfocytov a mononukleárnych buniek vo vrstve 

PMN. 

Na toto použitie je najlepšie mať vyhradenú centrifúgu, ktorá je stále udržiavaná pri 

izbovej teplote. Pokiaľ je centrifúga chladená na 4°C, trvá pomerne dlho kým sa oteplí 

na 20°C. 

 
tip 3 - Hypotonická lýza erytrocytov využíva relatívnu rezistenciu leukocytov na 

osmotický stres. Tento rozdiel je relatívny a predĺžená alebo opakovaná hypotonická 

lýza poškodí PMN. Je potrebné prísne dodržiavať čas na expozíciu hypotonickosti na 18 

– 20 s. Taktiež je potrebné sa vyhnúť viac ako dvom cyklom hypotonickej lýzy, pretože 

by sa mohli poškodiť PMN. 

 
tip 4 - Pri počítaní suspenzie PMN je možné PMN priamo spočítať zriedením bunkovej 

suspenzie 1:20 v 3% kyseline octovej a pozorovať pri 40-násobnom objektíve. V roztoku 

kyseliny octovej je jasne identifikovaná jadrová morfológia PMN, čo umožňuje priame 

počítanie PMN v suspenzii. Alternatívne môže byť suspenzia PMN zriedená 1:20 v 

HBSS a počítaná na stanovenie koncentrácie leukocytov. Samostatná vzorka (napr. 10 

µl) sa môže zriediť v pomere 1:5 v médiu alebo soľnom roztoku, umiestniť na podložné 

sklíčko a nechať uschnúť na vzduchu. Sklíčko sa potom môže zafarbiť pomocou 

Wrightovho farbenia (alebo jeho ekvivalentu) a môže sa vykonať diferenciácia. S 

celkovým počtom leukocytov a percentuálnym podielom PMN na diferenciálnom farbení 

je možné vypočítať počet izolovaných PMN. Vo všeobecnosti by výťažok mal byť 2-4 

milióny PMN/ml odobratej krvi a suspenzia by mala byť približne 98% PMN, zvyšok 

môže pozostávať z kontaminujúcich eozinofilov. 

 
tip 5 - Účinná separácia sa dosiahne zriedením krvi 1: 1 fyziologickým roztokom pred 

centrifugáciou v gradiente. Tendencia zachytenia lymfocytov v agregátoch erytrocytov a 

granulocytov znižuje výťažok lymfocytov a súčasne kontaminuje granulocytové pelety 

lymfocytmi. Riedenie celej krvi na začiatku izolácie zníži oba problémy. 

 
tip  6  -   Ani   mononukleárne   bunky,   ani   granulocyty   netolerujú   dlhú   inkubáciu   

v gradientovom roztoku, takže je najlepšie riediť gradientnú vrstvu izolovaných buniek 

hneď, ako to je možné. 
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tip 7 - Niektorí jedinci majú krv nevhodnú pre izoláciu týmto médiom. V tomto prípade sa 

vrtsvy dobre neoddelia (Obr. 8.14.1). Vtedy je možné ešte raz vykonať centrifugáciu 

alebo odobrať krv inému dobrovoľníkovi/pacientovi. 
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Obr. 8.14.1:   Naľavo je správne rozdelená vzorka po centrifugácii gradientu 

vytvoreného s médiom Polymorph. Napravo je nesprávne rozdelená vzorka. 

plazma	  

monocyty	  

PMN	  

erytrocyty	  
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Otázky a úlohy 
1. Izolujte neutrofily z vašej krvi alebo z krvi vášho kolegu a zrátajte ich na 

Bürkerovej komôrke a v hemocytometri. Tieto čísla porovnajte. 

2. Sledujte životaschopnosť dvoch skupín s rovnakým počtom neutrofilov počas 5 

hodín od izolovania. Skupinu 1 nechajte na ľade a skupinu 2 nechajte pri izbovej teplote. 

Zapisujte si počty živých neutrofilov. 

3. Vysvetlite pojem chemotaxia a vymenujte 5 možných chemoatraktantov. 

4. V skúmavke máte 2 milióny neutrofilov. Aký počet neutrofilov vidíte vo veľkom 

štvorci v Bürkerovej komôrke? 

5. Aké sú rôzne typy bunkovej smrti neutrofilov? 
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9. EXTRACELULÁRNE VEZIKULY 
 
 

Extracelulárne vezikuly (EV) sú membránové vezikuly vylučované každou 

prokaryotickou bunkou, ale aj bunkami vyšších eukaryotov a rastlín. Význam EV spočíva 

pravdepodobne v schopnosti prenášať informácie do iných buniek, a tým ovplyvňovať 

funkcie prijímajúcej bunky. Signály sprostredkované pomocou EV môžu byť prenášané 

rôznymi kategóriami biomolekúl - proteínmi, lipidmi, nukleovými kyselinami a sacharidmi 

– tento balík informácii môže byť odoslaný pôvodnými bunkami na viacero miest 

súčasne. Zatiaľ čo výskum je prevažne zameraný na úlohu EV v medzibunkovej 

komunikácii v rôznych patologických procesoch, úloha EV v udržiavaní homeostázy a 

potenciálna regulácia fyziologických funkcií ostávajú menej študované. EV môžu tiež 

slúžiť bunke ako prostriedok odstraňovania zbytočného materiálu. Prokaryoty aj 

eukaryoty vyvinuli túto formu komunikačnej stratégie pravdepodobne v priebehu 

evolúcie. Táto stratégia napríklad pomáha baktériam koordinovať svoje sociálne 

správanie ako skupiny pomocou monitorovania prostredia a ovplyvniť správanie iných 

baktérií. Stratégia komunikácie pomocou EV tiež pomáha multibunkovým organizmom 

fungovať ako systém, napríklad pri interakciách patogénu s hostiteľom. Všeobecne sú v 

bunkovej biológii eukaryotických buniek známe komunikácie prostredníctvom priamej 

interakcie alebo vylučovaním rozpustných faktorov ako sú hormóny, rastové faktory a 

cytokíny. Tieto rozpustné faktory môžu pôsobiť na samotnú bunku (autokrinná 

signalizácia) alebo majú dopad na susedné (parakrinná signalizácia) a vzdialené bunky 

(endokrinná signalizácia). Priama bunková signalizácia ešte zahŕňa napríklad tesné 

spoje (z angl. tight junctions) alebo dezmozómy. V poslednom desaťročí boli aj EV 

uznané ako silné nosiče medzibunkovej komunikácie v rôznych modelových systémoch. 

 
9.1 STRUČNÁ HISTÓRIA EV 

 
 

Prvé pozorovania EV sa vyskytli súčasne v rôznych fyziologických prostrediach bez 

toho, aby sa vedelo, že táto forma funkcie alebo komunikácie je všeobecne zdieľanou 

bunkovou biologickou vlastnosťou. Konkrétne boli EV pozorované ako častice vylúčené 

krvnými doštičkami v plazme už v roku 1946 Chargaffom a Westom a v roku 1967 

Wolfom označované ako „prach z doštičiek“. Medzi prvé pozorovania patrí aj ich 

identifikácia počas kalcifikácie kostí Andersonom v roku 1969. V sedemdesiatych a 

osemdesiatych rokoch 20. storočia vznikli samostatné nezávislé EV pozorovania, 

napríklad uvoľňovanie vezikúl z plazmatickej membrány z buniek mikrovilov konečníka, 

správy o vírusových časticiach v ľudských bunkových kultúrach a v hovädzom sére, 

neskôr detekcia vezikúl nazývaných prostazómy v semennej plazme. Približne v 
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rovnakom čase sa uskutočnili prvé pozorovania fragmentov membrány pochádzajúcich z 

nádoru. V roku 1983 podrobné ultraštrukturálne štúdie ukázali, že vezikuly sú 

uvoľňované multivezikulárnymi telieskami (MVB) fúzujúcimi s bunkovou membránou 

počas diferenciácie červených krviniek. O viac ako desať rokov neskôr Raposo a jeho 

kolegovia preukázali, že tieto vezikuly, ktoré nazvali aj exozómy, izolované z B 

lymfocytov transformovaných Epstein-Barrovej vírusom, boli schopné indukovať reakcie 

T-buniek. V rokoch 2006 - 2007, keď sa zistilo, že EV obsahujú RNA, vrátane  

mikroRNA, získali EV podstatne väčšiu dôležitosť ako sprostredkovatelia medzibunkovej 

komunikácie. V rámci týchto priekopníckych štúdií boli EV izolované z väčšiny typov 

buniek a biologických tekutín, ako sú sliny, moč, nosný sekrét, bronchiálna tekutina, 

plodová voda, materské mlieko, plazma, sérum a sekrét semenníkov. Neskôr nastali aj 

dohady, či EV obsahuje DNA, čo stále nie je úplne objasnené. Dôležitým krokom vo 

výskumnej oblasti EV je spolupráca, ktorú od roku 2011 vykonávajú členovia 

Medzinárodnej spoločnosti pre extracelulárne vezikuly (ISEV - www.isev.org/) s cieľom 

zjednotiť nomenklatúru a metodiky EV. Zhromaždujúce sa dáta naznačujú, že obsah, 

veľkosť a zloženie EV je vysoko heterogénne a dynamické a závisí od zdroja buniek, 

stavu a okolitých podmienok. V súčasnosti boli definované aspoň 3 hlavné podskupiny 

EV:  (a)  apoptotické telieska, (b) bunkové mikročastice/mikrovezikuly/ektozómy (MV)   a 

(c) exozómy. Apoptotické telieska sa uvoľňujú priamo z plazmatickej membrány počas 

apoptózy. Medzi MV patria vezikuly rôznych veľkostí, ktoré sú tvorené priamo z 

plazmatickej membrány počas života buniek. Nakoniec exozómy sú intraluminálne 

vezikuly obsiahnuté najprv v MVB vnútri bunky a potom sa uvoľňujú do extracelulárneho 

prostredia po fúzii MVB s plazmatickou membránou. Už boli niekoľkokrát diskutované 

osobitné charakteristiky pre tieto podskupiny EV, ale v súčasnosti stále chýbajú 

všeobecne akceptované špecifické markery na rozlíšenie týchto populácií. To možno 

čiastočne vysvetliť nedostatkom štandardizácie postupov izolácie a metód 

charakterizácie podskupín EV. Aj v tejto kapitole sú uvedené izolačné protokoly, avšak 

čiastočne pozmenené protokoly uvádzajúce sa v literatúre sú taktiež zaužívané. Okrem 

toho, izolačné postupy rôznych podskupín EV neseparujú dostatočne jednotlivé typy 

vezikúl. Subfrakcionácia podskupín EV však môže byť potenciálne dosiahnutá použitím 

foriem afinitnej chromatografie, protilátok proti známym alebo navrhovaným markerom 

EV alebo použitím ligandov reaktívnych s povrchmi EV. Medzi ďalšie skúmané spôsoby 

subfrakcionácie patria formy separácie podľa veľkosti náboja alebo podľa veľkosti toku 

poľa alebo aj na základe rôznych chemických vlastností. Ako je uvedené vyššie, obsah 

podskupín EV sa líši v závislosti od zdroja EV a ich techniky izolácie. Doteraz existuje 

niekoľko štúdií podrobne opisujúcich frakcionáciu podskupín EV s následnou hĺbkovou 
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charakterizáciou, či uz z hľadiska obsahu proteínov, lipidov alebo ich vnútorného 

obsahu. 

 
9.2 PROTEÍNY A PROTEÍNOVÉ FUNKCIE EV 

 
 

Proteomické štúdie EV, ktoré sú uvoľňované primárnymi bunkovými kultúrami, 

bunkovými líniami, tkanivovými kultúrami alebo izolované z telových tekutín viedli k 

rozsiahlym klasifikáciam množstva proteínov v rôznych typoch EV. K dispozícii sú 

verejné on-line databázy, ktoré sú súčasťou katalógu. Medzi ne patrí Vesiclepedia 

(www.microvesicles.org/), EVpedia (www.evpedia.info) a ExoCarta (www.exocarta. org). 

EV obsahujú proteíny, ktoré sa považujú za EV markery, teda bežné pre väčšinu EV. 

Tieto proteíny a proteínové posttranslačné modifikácie, špecificky odrážajú lokalizáciu 

vezikúl, bunkový pôvod a mechanizmus vylučovania. Všeobecne EV obsahujú veľké 

zastúpenie cytoskeletálnych, cytozolických a plazmatických membránových proteínov, 

avšak aj proteínov zapojených do transportu vezikúl. Intracelulárne bielkoviny organel sú 

menej zastúpené. Rôzne metódy izolácie vedú k variabilnému výťažku EV a ich 

subfrakciám, čo sťažuje prepojenie súvislostí medzi rôznymi proteomickými štúdiami EV. 

Napriek tomu, že proteínové profily môžu byť charakteristické pre rôzne podskupiny EV, 

neexistuje špecifický marker, ktorý dokáže jednoznačne identifikovať EV. Tieto vezikuly 

sú najlepšie izolované, definované a charakterizované na základe viacerých techník. 

Patria medzi ne izolácia diferenciálnou ultracentrifugáciou, centrifugácia v hustotnom 

gradiente sacharózy alebo iodixanolu, filtrácia a chromatografia podľa veľkosti. Kvôli 

malým rozdielom vo fyzikálnych vlastnostiach a zložení zostáva absolútna separácia 

podskupín EV stále náročná. Okrem toho ten istý typ bunky môže vylučovať rôzne 

podskupiny vezikúl v závislosti od faktorov prostredia, topografie buniek (napr. z 

bazolaterálnych alebo apikálnych povrchov buniek) alebo na základe aktivačného 

stimulu (napr. apoptózy alebo autofágie). Popri tom sa obsah bielkovín v rovnakých 

podskupinách EV reguluje na základe aktivačného stimulu. Ďalej môže daná bunka 

obsahovať rôzne typy MVB s rozdielnou charakteristikou exozómov. Charakterizácia 

obsahu EV proteínov sa bežne uskutočňuje napríklad pomocu imunoblotu, značením 

proteínov kombinovaním s elektrónovou mikroskopiou a prietokovou cytometriou 

použitím naviazania protilátok. Medzi proteíny, ktoré sú príznačné pre subpopulácie EV, 

ktoré sa často používajú aj ako markery (aj keď nie nevyhnutne špecifické), patria 

tetraspaníny (CD9, CD63, CD81 a CD82), 14-3-3 proteíny, hlavný histokompatibilný 

komplex (MHC) a cytosolické proteíny, napr. špecifické stresové proteíny, Tsg101 a 

ESCRT-3 a väzbový proteín Alix. Tetraspaníny CD9, CD63 a CD81 sa predtým 
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považovali za špecifické markery pre exozómy; tieto proteíny sa však už pozorovali aj v 

apoptotických telieskach a v MV. 

 
9.3 POHLCOVANIE EV INÝMI BUNKAMI 

 
 

Zdá sa, že pohlcovanie EV cieľovými bunkami závisí od typu prijímajúcich buniek. Zdá 

sa tiež, že vo väčšine prípadov dochádza k absorpcii EV fagocytózou a jej rozsah môže 

závisieť od fagocytárnych schopností recipientnej bunky. Makropinocytóza môže 

predstavovať alternatívny spôsob, ktorým môžu EV prenášať ich obsah. Pretože 

membránová fúzia vyžaduje podobnú tekutosť medzi dvoma fúzujúcimi membránami a 

EV a plazmatické membrány vykazujú rovnakú tekutosť pri pH 5.0, ale nie pri 

neutrálnom pH (čo robí membránu tuhšou), priama fúzia EV s plazmatickou membránou 

môže byť obmedzená na kyslé podmienky pH, ako sú podmienky nájdené vo vnútri 

nádoru. Je pozoruhodné, že MVB majú pH=5, a tiež sa uvádza, že dochádza k fúzii 

membrán intraluminálnych vezikúl s membránou MVB (spätná fúzia). Kľúčový vplyv pH 

mikroprostredia naznačuje, že rozdiely v elektrostatických nábojoch medzi EV a 

plazmatickou membránou buniek, by sa mali brať do úvahy vo vzťahu k fyziologickým 

úlohám EV. Je preto na zamyslenie, že keď sa funkčná molekula prenáša pomocou EV, 

môže byť aktívnejšia ako v rozpustnej forme. Jedným jasným príkladom sú ligandy pre 

receptory smrti, ktoré sú funkčnejšie, keď sú exprimované na membráne, než v 

rozpustnej forme. Ďalej proteomické analýzy odhalili, že metaloproteinázy, či už spojené 

s povrchom  buniek  alebo  rozpustené  v matrixe,  sú  prítomné  v EV  pochádzajúcich  

z bunkových kultúr  alebo z telových tekutín. Niektoré z týchto metaloproteináz sa našli  

v proteolyticky aktívnej forme, čo naznačuje, že môžu meniť obsah EV, priamo 

interagovať alebo štiepiť proteíny extracelulárnej matrix či ovplyvňovať výskyt receptorov 

na povrchu membrán cieľových buniek. 

 
9.4 DISTRIBÚCIA A ZACIELENIE 

 
 

Rovnovážna koncentrácia EV v cirkulácii odráža rovnováhu medzi produkciou EV a ich 

klírensom. Nezávislé štúdie naznačujú, že polčas izolovaných exogénnych EV, umelo 

uvedených do obehu, je veľmi krátky. V jednej štúdii boli králičie EV vyčistené z krvného 

obehu králika za približne 10 minút. EV zo supernatantov splenocytov alebo EV 

pochádzajúce z červených krviniek, či EV z buniek melanómu vykazovali po 30  

minútach klírens viac ako 90%. Ľudské EV získané z koncentrátu krvných doštičiek, 

však zostali v obehu s polčasom 5.5 hodiny. Pretože EV môžu byť chránené pred lýzou 

sprostredkovanou komplementom v dôsledku expresie glykozylfosfatidylinozitolu - 
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zakotveného v CD55 a CD59, ich odstránenie z obehu je s najväčšou 

pravdepodobnosťou dôsledkom zadržania a absorpcie v cieľových orgánoch. Štúdia o 

biodistribúcii EV pochádzajúcich z červených krviniek skutočne ukázala vychytávanie 

pečeňou (44,9%), kosťami (22,5%), kožou (9,7%), svalmi (5,8%), slezinou (3,4%), 

obličkami (2,7%) a pľúcami (1,8%). Naopak, EV pochádzajúce z melanómu boli 

absorbované hlavne pľúcami a slezinou. Biodistribúcia EV s najväčšou 

pravdepodobnosťou závisí od zdroja rodičovských buniek, ako aj od dostupnosti rôznych 

typov cieľových buniek na internalizáciu cirkulujúcich EV. Na stanovenie klírensu a 

absorpcie orgánov rôznych populácií EV sú potrebné podrobnejšie štúdie porovnávajúce 

rôzne miesta vpichu, darcovské bunky, zdravé a chorobné stavy. Zacielenie pomocu 

špecifických adhéznych molekúl určuje biologickú distribúciu EV. Imunoglobulínové 

lektíny viažuce sa na kyselinu sialovú sa exprimujú na rôznych leukocytoch a CD169 sa 

prednostne viaže na kyseliny sialové, ktoré sa vyskytujú na proteínoch na povrchu EV.  

V skutočnosti sú EV odvodené od B buniek vychytávané makrofágmi exprimujúcimi 

CD169 v slezine a v lymfatických uzlinách. U myší, knock-out CD169, je prístup EV do 

lymfatického systému deregulovaný, čo vedie k nenormálnemu prenosu EV do červenej 

pulpy sleziny alebo kôry lymfatických uzlín. Ďalšia štúdia pri výskume vplyvu sacharidov 

prišla na zistenie, že absorpcia EV dendritickými bunkami bola znížená v prítomnosti D- 

manózy alebo D-glukozamínu, čo naznačuje, že mechanizmus absorpcie EV je založený 

na interakcii s lektínom typu C. Okrem toho sa môžu beta galaktozidy na povrchoch EV 

retikulocytov podieľať na ich absorpcii makrofágmi prostredníctvom interakcie s 

galektínom-5. Nezdá sa však, že by cukry zohrávali významnú úlohu pri interakcii EV a 

pri ich prijímaní, ako sa ukázalo v in vitro štúdiách s bunkovou líniou ovariálneho 

karcinómu, čo naznačuje rozdiely v mechanizmoch absorpcie špecifických pre bunky 

alebo podmienky. 

Laktadherín (tiež známy ako epidermálny rastový faktor 8 mliečneho tuku) viaže 

fosfatidylserín na povrch apoptotických buniek a EV pochádzajúcich z krvných doštičiek. 

Po naviazaní predstavuje konformačná zmena určitú molekulu, ktorá sa potom viaže na 

integríny a následne podporuje fagocytózu EV makrofágmi. Laktadherín tak premosťuje 

väzbu EV pozitívnych na fosfatidylserín a makrofágmi zo sleziny, čo umožňuje ich 

odstránenie z obehu. Interakcia aj zachytenie EV bunkovými povrchmi sú značne 

uľahčené recipročnou expresiou medzibunkových adhéznych molekúl, ako je napríklad 

ICAM-1 a integrín LFA-1. 
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9.5 INTERAKCIE S MEMBRÁNOVÝMI RECEPTORMI 
 
 

EV môžu interagovať s cieľovými bunkami prostredníctvom interakcie ligand-receptor. 

Špecifické proteíny EV, ako sú MHC I a II, transferínové receptory a tetraspaníny, sú 

aktívne v signálnych cestách cieľových buniek spúšťaním napríklad integrínov a 

vápnikovej signalizácie, aktiváciu mitogénom aktivovanej proteínkinázy alebo 

signalizáciou prirodzench zabíjačských buniek. Okrem interakcii ligand-receptor sú 

doležité ešte HSP, konkrétne je HSP60 a HSP70, a množstvo membránových 

receptorov prítomných hlavne na imunitných bunkách, ako je CD14, CD91, Toll-like 

receptor -2, -4 a iné. Najmä niektoré HSP, ako sú HSP 2 napríklad 7, 60, 70 a 90, môžu 

byť intracelulárne redistribuované do plazmatickej membrány, lipidových raftov alebo 

MVB pri niektorých patologických stavoch, ako je rakovina. Na druhej strane sú 

vylučované prostredníctvom EV, v ktorých sú lokalizované na úrovni membrány. V 

dôsledku toho môže byť ich väzba na tieto receptory relevantná pre interakciu medzi EV 

a cieľovými bunkami počas týchto chorôb. 

Je však pravdepodobné, že obohatenie samotných signálnych molekúl nie je dostatočné 

na uľahčenie signálnych funkcií EV. V skutočnosti EV tiež obsahujú aktívne lipolytické 

skupiny, ako sú fosfolipázy, čo vedie k tvorbe bioaktívnych lipidových mediátorov 

(mastných kyselín a prostaglandínov), ktoré môžu interagovať s receptormi spojenými s 

periférnymi G-proteínmi a jadrovými receptormi v cieľových bunkách. Jasným príkladom 

funkčnej úlohy ligandov EV pre membránové receptory je prítomnosť ligandov pre 

receptory smrti v EV. Ukázalo sa, že ľudské prirodzené zabíjačské bunky uvoľňujú EV, 

ktoré exprimujú aj markery zabíjačských buniek, aj cytotoxické molekuly, ako napríklad 

FasL a perforín. Tieto EV sa uvoľňujú do extracelulárneho prostredia a dajú sa 

detegovať v obehu. EV produkované zabíjačskými bunkami sú plne aktívne pri indukcii 

bunkovej smrti cieľových buniek. Ľudské nádorové bunky navyše uvoľňujú EV 

exprimujúce ligandy pre receptory smrti, vrátane FasL a ligandu indukujúceho apoptózu. 

Tieto ligandy spojené s EV sú plne funkčné pri indukcii bunkovej smrti sprostredkovanej 

receptorom smrti. Je zaujímavé, že EV nesúce FasL a ligand apoptózy uvoľnené 

malígnymi nádorovými bunkami sa môžu zúčastňovať lýzy lymfocytov, ktoré by mali 

zabíjať nádorové bunky, zatiaľ čo nie sú schopné spustiť bunkovú smrť v rodičovských 

nádorových bunkách uvoľňujúcich EV . 

 
9.6 CYTOKÍNY SPOJENÉ S EV 

 
 

Okrem sprostredkovania výmeny medzibunkových informácií ich povrchovými 

molekulami sa ukázalo, že EV sú nosičmi dôležitých rozpustných mediátorov, ako sú 
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napríklad cytokíny. Pre cytokíny, ktorým chýba signálny peptid na N-konci, predstavuje 

uvoľňovanie pomocou EV formu sekrécie. Najznámejším príkladom cytokínu 

transportovaného pomocou EV je interleukín 1b. Interleukín 1b sa neuvoľňuje iba 

bunkami po fúzii sekrečných lyzozómov s plazmatickou membránou, ale je tiež 

vylučovaný pomocou EV. Akonáhle sa vylučujú EV s obsahom tohto interleukínu, ich 

cytokínový náklad sa uvoľní do extracelulárneho priestoru po naviazaní ATP na EV. 

Ďalší člen tejto rodiny interleukínov, interleukín 1a, bol nájdený v apoptických telieskach. 

Podobne ako v prípade interleukínu 1b sa ukázalo, že interleukín 18, ktorý sa tiež 

vylučuje pri aktivácii zápalu, sa spája s EV uvoľnenými z povrchu makrofágov. Inhibičný 

faktor migrácie makrofágov interleukín 32 predstavuje ďalší príklad cytokínov spojených 

s EV, ktoré podstupujú nekonvenčnú sekréciu v neprítomnosti signálneho peptidu. 

Ukázalo sa tiež, že membránový tumor nekrotizujúci faktor sa vylučuje pomocou EV, 

žírne bunky uvoľňujú vezikulárny interleukín 6 a krvné doštičky uvoľňujú EV s obsahom 

vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora. Publikácie dokazujú tiež, že tento 

rastový faktor je prítomný v nádorových EV, a uvoľňuje sa z EV v bioaktívnej forme iba 

pri kyslom pH charakteristickom pre mikroprostredie nádoru. Chemokíny tvoria vysoko 

významnú a zreteľnú kategóriu cytokínov. Medzi chemokínmi sa zistilo, že interleukín 8 

a fraktalkín sú asociované s EV. Pokiaľ ide o regulačné cytokíny, ukázalo sa, že EV 

pochádzajúce zo štítnej žľazy indukujú regulačné T bunky prostredníctvom 

transformačného rastového faktora spojeného s vezikulami. V skutočnosti sa však 

nevykonali žiadne systematické štúdie na určenie kompletného spektra cytokínov 

spojených s EV. Kľúčovým problémom zostáva aj naďalej metodika, akou je schopné 

stanoviť cytokíny asociované s EV. 

 
9.7 FYZIOLOGICKÉ FUNKCIE EV U CICAVCOV 

 
 

9.7.1 Funkcie EV prítomné v telesných tekutinách 
 
 

EV nachádzajúce sa v telových tekutinách sú zmesou vezikúl pochádzajúcich z rôznych 

zdrojov, ako sú bunky nachádzajúce sa v telových tekutinách alebo bunky, ktoré lemujú 

dutiny priestorov telových tekutín. Lipidová membrána EV zapuzdruje a chráni ich 

obsah, napríklad DNA, pred degradačnými enzýmami prítomnými v telových tekutinách 

(Obr. 9.1), a tým chráni tieto informácie ako zdroj fyziologických a patologických 

informácií, ktoré môžu byť zasielané na diaľku. 
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Obr. 9.1: Obsah exozómov chránený fosfolipidovou membránou pred degradáciou 

enzýmami v extracelulárnom priestore. 

 
9.7.2 EV v krvi 

 
 

Prvá správa o existencii EV v krvi vznikla takmer pred 70 rokmi a neskôr boli opísané 

ako „prach“ krvných doštičiek. Okrem toho, v polovici 70. rokov boli v hovädzom, 

jahňacom a bravčovom sére identifikované vezikuly približne 55 nm veľké. V 

osemdesiatych rokoch bolo preukázané uvoľňovanie EV obsahujúcich transferínový 

receptor počas dozrievania retikulocytov. Od tejto práce na EV pochádzajúcich z krvi sa 

odporúča, aby sa štúdie EV vykonávali prednostne na plazme, pretože plazma je 

fyziologická tekutina krvi a EV sa môžu potenciálne vytvárať v sére po odbere krvi počas 

zrážania krvi. Naopak, v dôsledku mnohých veľkých proteínov prítomných v plazme, sa 

zistilo, že izolácia EV zo séra je reprodukovateľnejšia. Aj keď EV pochádzajúce z plazmy 

sú zmesou vezikúl z buniek lemujúcich krvné cievy a rôznych buniek nachádzajúcich sa 

v krvi, najväčšia individuálna populácia EV v plazme je pozitívna na markery špecifické 

pre doštičky (ako napríklad CD41a, CD61 a GPIb) a sú teraz považované za 25% z 

celkových krvných EV. Diskutuje sa však aj o tom, že EV pozitívne na markery krvných 

doštičiek v plazme zdravých jedincov sú väčšinou odvodené od megakaryocytov. Treba 

spomenúť aj to, že počas izolácie EV z plazmy je možné znečistiť výťažok aj inými 
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bunkovými organelmi, ako sú mitochondrie. Ukázalo sa, že obsah bielkovín a RNA v 

plazmatických EV, ako aj počet EV, sa mení v závislosti od patologických stavov. Teda 

aj EV z krvi pacienta s nádorom môžu odrážať jeho zdravotný stav.  Okrem 

patologických stavov, aj zmenený fyziologický stav (napr. tehotenstvo) vplýva na počet a 

pôvod cirkulujúcich EV. 

 
9.7.3 EV v moči 

 
 

Existencia lipidových membrán v moči bola prvýkrát opísaná na začiatku 90. rokov. 

Predpokladalo sa, že tieto membrány sú odvodené od intracelulárnych vezikúl, ktoré sa 

uvoľňujú do moču. Až v roku 2004 sa však močové EV prvýkrát objavili ako predmet 

výskumu a momentálne sa odhaduje, že iba približne 3% celkového obsahu bielkovín v 

moči pochádza z EV. Obsah močových EV naznačuje, že bunky pozdĺž renálneho 

epitelu, rozprestierajúce sa od glomerulárnych podocytov cez proximálny kanálik, 

Henleho slučku, distálny kanálik a zberný kanálik uvoľňujú EV do moču. Ako vhodný 

močový EV marker bol navrhnutý CD24, ktorý je exprimovaný tubulárnymi bunkami a 

podocytmi. Je pozoruhodné, že močové EV môžu pochádzať nielen z obličiek, ale aj z 

močovodov, z prechodného epitelu močového mechúra, z močovej trubice a z 

epitelových buniek prostaty. Analýza obsahu RNA z močových EV ukázala, že väčšina 

RNA v EV je ribozómová RNA, zatiaľ čo iba 5% z celkovej RNA je asociovaná s génmi 

kódujucími proteín. Preskúmanie týchto kódujúcich génov odhalilo, že celý 

genitourinárny systém by mohol byť zmapovaný v EV, čo môže hrať úlohu v regulácii 

buniek. Močové EV sa zdajú byť rezervoárom biomarkerov a potenciálnych mediátorov 

intrarenálnej signalizácie. Spočiatku sa predpokladalo, že hlavnou fyziologickou úlohou 

močových EV je likvidácia senescentných proteínov a lipidov z buniek. Vzhľadom na to, 

že vylučovanie pomocou EV pravdepodobne vyžaduje značné množstvo energie, sa 

predpokladá, že EV sú evolučne konzervované, práve kvôli ich vplyvu na iné rôzne 

fyziologické funkcie. Je možné, že EV predstavujú mechanizmus pre bunkovú 

signalizáciu pozdĺž nefrónu prostredníctvom sekrécie a spätného vychytávania ich 

obsahu, ako sú proteíny, mRNA a miRNA, ktoré môžu ovplyvniť funkciu recipientnej 

bunky. Vazopresínom regulovaný vodný kanál aquaporín-2, apikálny proteínový 

transportér sodíka, sa vylučuje prevažne močovými EV z obličkových zberných buniek. 

EV teda zjavne spúšťajú aquaporín-2, čím sa zvyšuje priepustnosť vody cez nefrón. 

Ostatné sodíkové transportné proteíny exprimované pozdĺž obličkových kanálikov, ako  

aj ich aktivátory, boli tiež detegované v močových EV. Zdá sa, že ďalšou úlohou EV vo 

fyziológii obličiek je priame pôsobenie ich proteínov v lúmene obličkových tubulov - 

napríklad enzým konvertujúci angiotenzín, ktorý by mohol mať úlohu v 
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renínangiotenzínovom systéme, teda zohráva úlohu v rovnováhe vody. Močové EV sa 

opisujú ako obohatené vrodenými imunitnými proteínmi, ako sú antimikrobiálne proteíny 

a peptidy, bakteriálne a vírusové receptory. To naznačuje ďalšiu úlohu močových EV, 

ako vrodených imunitných efektorov, ktoré prispievajú k obrane hostiteľa v močovom 

trakte. 

 
9.7.3 EV v slinách 

 
 

EV zo slín obsahujú proteíny a niekoľko rôznych druhov RNA ktoré je možné 

internacionalizovať orálnymi keratinocytmi a makrofágmi, a zmeniť ich proteínovú 

expresiu. Naznačuje to, že EV pochádzajúce zo slín sú biologicky aktívne. Epitelové 

bunky slinných žliaz v bunkových kultúrach uvoľňujú EV, ktoré nesú detegovateľné 

markery epitelových buniek . Je teda pravdepodobné, že tieto bunky sú zdrojom EV 

nachádzajúcich sa v slinách. Okrem markerov epitelových buniek bol na slinných EV 

charakterizovaný aj marker granulocytov, CD66b, čo naznačuje, že EV pochádzajúce zo 

slín pochádzajú nielen z epitelových buniek, ale aj z granulocytov. V slinách boli 

identifikované dva typy EV, to znamená populácia, ktorá je svojou veľkosťou 

heterogénna (30 - 250 nm) a populácia, ktorá je svojou veľkosťou homogénna (20 - 80 

nm). Obsah proteínov a RNA v týchto dvoch populáciách je rozdielny. Ukázalo sa, že EV 

izolované zo slín zdravých jedincov obsahujú tkanivový faktor a CD26. CD26 je proteín, 

ktorý môže štiepiť niekoľko rôznych peptidov. Tkanivový faktor môže iniciovať zrážanie 

krvi, a je zaujímavé, že slinné EV môžu iniciovať zrážanie plazmy očistenej od vezikúl po 

pridaní slinných EV. Preto sa predpokladá, že EV by mohli byť dôležitou súčasťou 

procesu, počas ktorého ľudia a zvieratá olizujú krvácajúcu ranu na podporu koagulácie a 

následného hojenia rán. 

 
9.8 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PODSKUPÍN EV 

 
 

9.8.1 Exozómy 
 
 

Exozómy, tiež nazývané intraluminálne vezikuly, sú najprv vezikuly uzavreté jednou 

spoločnou membránou a naraz vylučované splynutím tejto membrány s bunkovou 

membránou (Obr. 9.2). 
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Obr. 9.2: Spôsob tvorby a uvoľňovania exozómov z bunky. 

 
 

Exozómy majú fosfolipidovú membránu a nesú množstvo proteínov (Obr. 9.3). Sú 

vylučované všetkými typmi buniek a boli nájdené v plazme, v moči, v sperme, v slinách, 

v bronchiálnej tekutine, v mozgovej mieche, v materskom mlieku, v sére, v plodovej 

vode, v synoviálnej tekutine, v slzách, v lymfe, v žlči a v kyseline žalúdočnej. Exozómy 

sú podtypom EV a ich priemer je zvyčajne 30  - 150 nm (Obr. 9.4). Tvorba exozómov     

a transport v MVB, ktoré ich nesie vnútri bunky, sú regulované proteínmi ESCRT. 

Predpokladá sa, že tieto proteíny a ich doplnkové proteíny (Alix, TSG101, HSC70 a 

HSP90β) sa nachádzajú v exozómoch bez ohľadu na typ bunky, z ktorej pochádzajú. 

Táto skupina proteínov sa preto často nazýva „exozomálne markerové proteíny“. 

Niektoré štúdie naznačujú, že existuje iný mechanizmus, mechanizmus nezávislý od 

ESCRT, ktorým niektoré bunky uvoľňujú exozómy do extracelulárneho priestoru. CD63 

spolu s CD9 a CD81 sú proteíny z rodiny tetraspanínov. Tieto transmembránové 

proteíny a iné proteíny asociované s plazmatickou membránou sa bežne vyskytujú v 

exozómoch a často sú prítomné vo vezikulách. Pôvodne sa predpokladalo, že 

tetraspanínové proteíny sú špecifickými markermi exozómov, avšak tieto proteíny sa 

odvtedy identifikovali aj v MV a apoptotických telieskach. 

Exozómy sa pôvodne považovali za odpadkové koše, teda za spôsob, ako sa bunky 

zbavia nepotrebného alebo nežiaduceho materiálu, avšak od tej doby sa zistilo, že 

exozómy sa podieľajú na bunkovej komunikácii, udržiavaní bunkovej homeostázy a 

progresii nádoru. Okrem toho sa zistilo, že exozómy stimulujú imunitné reakcie ako 

vezikuly nesúce antigén. Štúdie ukazujú, že v nervovom systéme exozómy pomáhajú 

podporovať tvorbu myelínu, rast neuritov a prežívanie neurónov, takže zohrávajú úlohu 
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pri oprave a regenerácii tkanív. Zároveň sa zistilo, že exozómy v centrálnom nervovom 

systéme obsahujú patogénne proteíny, ako je beta amyloidový peptid, 

superoxiddismutázu a alfa synukleín, ktoré môžu urýchlovať progresiu chorôb. 

Spoločným záujmom o exozomálny výskum je štúdium ich pôsobenia ako nositeľov 

biomarkerov chorôb. Použitie exozómov ako biomarkerov je ideálne, pretože tieto 

vezikuly sa nachádzajú v telesných tekutinách, čo umožňuje diagnostiku minimálne 

invazívnymi metódami typu kvapalná biopsia, a monitorovať reakciu pacienta na liečbu. 

Schopnosť exozómov sledovať odpoveď pacienta je ďalšou potenciálnou aplikáciou 

týchto vezikúl v klinickom prostredí. Najjednoduchším spôsobom výskumu exozómov     

a získania, čo najväčšieho výťažku sú média bunkových kultúr alebo explantov z tkanív 

(Obr. 9.5). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 9.3: Štruktúra a obsah exozómu. 
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Obr. 9.4: Fotka extracelulárnych vezikúl z transmisnej elektrónovej mikroskopie. 
 
 

 

Obr. 9.5: Pelet exozómov bunkového média po kultivácii explantov po ultracentrifugácii. 

9.8.2 Mikrovezikuly 
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MV sú EV, ktoré sa vytvárajú pučaním plazmatickej membrány bunky. Veľkosť MV sa 

typicky pohybuje od 100 nm do 1 µm. Cesta tvorby MV nie je dobre známa, predpokladá 

sa však, že je závislá na zložkách cytoskeletu, ako napríklad na aktíne a mikrotubuloch, 

spolu s molekulárnymi motormi (kinezínmi a myozínmi). Počet vyrobených MV závisí od 

fyziologického stavu a mikroprostredia bunky. Podobne sa už predtým preukázalo, že 

počet prijatých MV inou bunkou z extracelulárneho prostredia závisí od fyziologického 

stavu a mikroprostredia recipientných buniek. 

Zatiaľ čo proteomické profily MV sú silne závislé od metódy izolácie, existuje aj pre MV 

kategória proteínov nazývaných markery, ktoré sú proteínmi nachádzajúcimi sa v MV 

bez ohľadu na pôvod buniek v dôsledku ich procesu biogenézy. Pretože MV sa vytvárajú 

smerom von z plazmatickej membrány bunky, obsahujú hlavne proteíny asociované s 

cytosolickými a plazmatickými membránami. Ide najmä o proteíny, o ktorých je známe, 

že sa zhlukujú na povrchu plazmatickej membrány, ako sú napríklad tetraspaníny. Tieto 

proteíny môžu mať až 100-násobne vyššie zastúpenie v MV v porovnaní s bunkovým 

lyzátom. Medzi ďalšie proteíny bežne identifikované v MV patria cytoskeletálne proteíny, 

proteíny tepelného šoku, integríny a proteíny obsahujúce posttranslačné modifikácie, 

ako je glykozylácia a fosforylácia. Stále však chýbajú špecifické markery na rozlíšenie 

MV od exozómov. Aplikácie a použitie MV v klinickom prostredí sú podobné aplikáciám 

exozómov. 

 
9.8.3 Apoptotické telieska 

 
 

Apoptotické telieska sa uvoľňujú apoptózou buniek. Uvádza sa, že sa ich veľkosť 

pohybuje v rozmedzí od 50 nm do 5 000 nm v priemere. Tieto telieska sa tvoria 

oddelením plazmatickej membrány bunky od cytoskeletu v dôsledku zvýšeného 

hydrostatického tlaku po zmrštení bunky. Zloženie apoptických teliesok je odlišné od 

exozómov a MV. Na rozdiel od exozómov a MV obsahujú apoptické telieska intaktné 

organely, chromatín a malé množstvá glykozylovaných proteínov. Dalo by sa teda 

očakávať, že budú pozorované vyššie hladiny proteínov asociovaných s jadrom 

(históny), s mitochondriou (tHSP60), Golgiho aparátom a endoplazmatickým retikulom 

(GRP78). Proteomický profil apoptických teliesok a bunkového lyzátu je celkom 

podobný. 
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9.9 OBSAH DNA V EV 
 
 

Na rozdiel od RNA, prítomnosť DNA v EV bola doteraz menej preskúmaná napriek 

dávnejšiemu zisteniu prítomnosti onkogénnej DNA v apoptických telieskach. 

Mitochondriálna DNA, jednovláknová DNA aj dvojvláknová DNA boli už v EV objavené, 

ako bolo publikované vo viacerých štúdiach. Migrácia práve mitochodnriálnej DNA sa 

môže uskutočňovať prostredníctvom EV, a teda môžu predstavovať alternatívnu cestu, 

ktorou môže mitochondriálna DNA vstupovať do iných buniek a prispievať tak k rôznym 

patológiam. Nádorové EV nesú DNA, ktorá odráža genetický stav nádoru, vrátane 

amplifikácie onkogénu c-Myc. Ďalej, prenos DNA do cieľových fibroblastov bol 

uskotočnený pomocou EV, kde zafarbená DNA v EV bola pozorovaná v cytozole 

fibroblastov a dokonca aj v jadrách. Prítomnosť dvojvláknovej DNA predstavujúcej 

genómovú DNA sa detegovala v nádorových EV a odrážala mutačný stav rodičovských 

nádorových buniek. Ukázalo sa tiež, že rôzne podskupiny EV majú rôzny obsah DNA. 

Skutočnosť, že DNA prenášaná EV sa môže použiť na identifikáciu mutácií prítomných v 

rodičovských nádorových bunkách, ilustruje jej významný potenciál ako translačného 

biomarkera. Avšak fyziologický význam DNA v EV nie je v súčasnosti známy, dokonca 

existujú viaceré pochybnosti o tom v ktorých podskupinách EV sa DNA skutočne 

nachádza. Pre správne overenie prítomnosti DNA a jej analýz treba zvoliť vhodnú 

možnosť izolácie na základe dostupnej literatúry. 

 
9.10 OBSAH RNA V EV 

 
 

Extracelulárna RNA existuje v rôznych formách. Môže byť uzavretá v EV, viazaná v 

proteínových komplexoch alebo môže existovať vo voľne cirkulujúcej forme. Prítomnosť 

funkčnej RNA v EV bola prvýkrát opísaná v roku 2006 v EV pochádzajúcich z myšacích 

kmeňových buniek a v roku 2007 v EV pochádzajúcich z myšacích žírnych buniek. Zatiaľ 

čo veľkosť bunkovej mRNA varíruje od 400 do 12 000 nukleotidov, RNA nájdená v EV 

má prevažne veľkosť <700 nukleotidov. EV však obsahujú intaktnú mRNA, fragmenty 

mRNA, dlhú nekódujúcu RNA, miRNA, ribozomálnu RNA a fragmenty transferovej RNA. 

Väčšina štúdií uvádza neprítomnosť alebo menšie množstvo ribozomálnych 18S a 28S v 

EV, na rozdiel od ich hojnej vnútrobunkovej prítomnosti. Variabilita teda môže existovať 

v závislosti od zdroja EV a metodológie použitej na získanie údajov. Overenie 

intraluminálnej lokalizácie RNA v EV sa väčšinou uskutočňuje pomocou ošetrenia EV 

RNázou. Niektoré štúdie však uvádzajú, že proteínová interakcia RNA s proteínom Ago2 

môže tiež poskytnúť rezistenciu na RNázu, takže by sa malo vykonať aj predbežné 
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ošetrenie proteinázou K, ktorá spôsobuje, že komplexy AGO - RNA budú citlivé na 

degradáciu RNázou. 

Bolo publikované že EV sú obohatené o 3'UTR mRNA fragmenty namiesto intaktných 

mRNA molekúl. Pretože 3'UTR obsahuje viac miest pre regulačnú väzbu miRNA, 

naznačuje to, že vezikulárna RNA môže konkurovať bunkovej RNA pri viazaní miRNA 

alebo proteínov viažucich RNA v recipientných bunkách, aby sa regulovala stabilita a 

translácia . Uvoľňovanie špecifických molekúl RNA môže mať tiež vlastné účinky na 

reguláciu génovej expresie v rodičovských bunkách. MikroRNA sú ~21 nukleotidov dlhé 

regulačné molekuly, ktoré sú buď v EV alebo v nevezikulárnej forme. Pri uvoľňovaní vo 

forme molekulových rozpustných proteínových komplexov sa miRNA detegovala v 

komplexoch s proteínom Ago2 alebo lipoproteínmi s vysokou hustotou. Od objavenia 

RNA v EV stále viac a viac dôkazov naznačuje, že RNA nie sú pasívne zavedené do  

EV, ale že určité populácie RNA sú v bohatšom zastúpení v EV v porovnaní s 

rodičovskými bunkami. Aj keď k tomuto obohateniu môže dôjsť z dôvodu obmedzenia 

veľkosti, existuje špecifický repertoár miRNA selektívne nesených EV. Naznačuje to, že 

na úrovni RNA sa vyskytuje aktívny mechanizmus triedenia. Expresia bunkových miRNA 

môže modulovať prítomnosť miRNA v exozómoch. Dôkazy naznačujú, že inkorporácia 

miRNA do EV umožňuje týmto miRNA cirkulovať v krvi, pričom sa zabráni degradácii 

RNázou. Komplexný zoznam miRNA nájdených v spojitosti s nákladom EV je k 

dispozícii v databáze miRandola (www.atlas. Dmi.unict.it/mirandola/index.html) a v 

ďalších databázach, ako sú napríklad EVpedia alebo Vesiclepedia. 

 
9.11 PROTOKOL NA IZOLÁCIU EXOZÓMOV Z PLAZMY 

 
 

1. Odobrať krv do heparínových odberiek – 3x10 ml. 

2. Odobratú krv centrifugovať na 1 600g, 10 minút, 4°C; (pelet = apoptotické 

telieska). 

3. Supernatant      prepipetovať      do      1,5      ml       túb       a       centrifugovať 

na 16 000g, 30 minút, 4°C; (pelet = MV). 

4. Odobrať supernatant a rozalikvotovať pomocou striekačky do sílovateľných 

centrifugačných túb (Polypropylene Quick Seal Centrifuge tubes, Beckman 

Coulter, Inc., Brea, CA, USA) a zataviť ich. 

● do 1 tuby 2,5 ml plazmy a doplniť PBS doplna. 

5. Ultracentrifugovať v pevnom rotore 50.2 Ti na 100 000g, 90 minút, 4°C. Pre tento 

typ túb je nevyhnutné použiť kovové vrchnáky pri ultracentrifugácii podľa  

pravidiel výrobcu. 
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6. Pelet zozbierať - odstrihnúť vrch sílovateľných túb, striekačkou odobrať časť 

supernatantu, rozstrihnúť tubu do polovice, zliať supernatant, pozbierať pelet 

rozsuspendovaním v PBS – 3 x 25 ul. Ak naspodku pred zliatím niečo pláva, je to 

„čiapka“ – tiež zozbierať pipetou. 
 
 

7. Pripraviť hustotný gradient na ultracentrifugáciu: 

● Pracovný roztok 
 

2,5 M sacharóza 5 ml 

1 M Tris 600 ul 

0,5 M EDTA 3 ml 

dH2O 41,4 ml 

 
● Homogenizačné médium 

 

2,5 M sacharóza 5 ml 

1 M Tris 100 ul 

0,5 M EDTA 500 ul 

dH2O 44,4 ml 

 
● Na prípravu 50% roztoku OptiPrep treba zmiešať pracovný roztok s s komerčným 

prípravkom OptiPrep v pomere 1:5. 

 
● Hustotný gradient: 

 

 50% Optiprep Homogenizačné médium 

12% 2,4 ml 7,6 ml 

18% 3,6 ml 6,4 ml 

24% 4,8 ml 5,2 ml 

30% 6 ml 4 ml 

36% 7,2 ml 2,8 ml 

 
8. Napipetovať do ultračistých túb (Beckman Coulter™ Ultra-Clear Centrifuge 

Tubes) vzorku – exozómy na dno a potom hustotný gradient: 

● každú vrstvu gradientu v objeme 2,5 ml 

● vrch doplniť PBS približne do 3 mm od povrchu 
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9. Ultracentrifugovať vo výkyvnom rotore SW41 - 120 000g, 15 hod., 4°C. 

10. Odobrať vrchných 8 ml pomocou pipety a prepipetovať do sílovateľnej tuby ako  

v kroku 4. Doplniť PBS. 

11. Ultrancetrifugovať v pevnom rotore 50.2 Ti, 120 000g, 4 hod., 4°C. Pre tento typ 

túb je nevyhnutné použiť kovové vrchnáky pri ultracntrifugácii. 

12. Výsledný pelet zozbierať v PBS, podobným spôsobom ako bolo uvedené v kroku 

6. 

 
9.12 PROTOKOL NA IZOLÁCIU EXOZÓMOV ZO SLÍN 

 
 

1. Odobrať sliny do sterilných skúmaviek, potom ich nechať na ľade. 

2. Odobraté sliny zriediť 1:1 s PBS a centrifugovať na 16 000g, 20 minút, 4°C. 

3. Supernatant prefiltrovať cez 0,22 µm filter - VWR® Vacuum Filtration System (VWR 

International, West Chester, PA, USA). 

4. Fitrát ultracentrifugovať na 120 000g, 70 minút, 4°C (Ti70 alebo Ti45 rotor, Beckman 

Coulter, Brea, CA, USA). 

5. Pelet zozbierať rozsuspendovaním v 100 µl PBS. 

6. Pre ďalšie prečistenie vezikúl a oddelenie samotných exozómov pokračovať 

s hustotným gradientom ako v protokole pre plazmu. 

vzorka	  
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9.13 PROTOKOL NA IZOLÁCIU EXOZÓMOV Z MOČU 
 
 

1. Odobrať moč do 50 ml centrifugačných túb. Môžu sa pridať aj inhibítory proteáz - 

(1,67 ml 100 mM NaN3, 2,5 ml 11,5 mM 4-[2-aminoethyl] benzenesulfonyl fluoride, 
50 µl 1 mM leupeptín)- pri experimentoch testujúcich proteíny. 

2. Odobratý moč centrifugovať na 16 000g, 20 minút, 4°C. 

3. Časť supernatantu ultracentrifugovať na 200 000g, 1 hodinu, 4°C ( pevný rotor 70.1 

Ti). 

4. Supernatant po 200 000g odstrániť a nahradiť ho zostávajúcim supernatantom po 

16 000g. Tento centrifugačný krok opakovať 3-5 krát, aby ste získali čistejší výťažok 

exozómového peletu. 

5. Pelety rozsuspendovať v 200 µl izolačného roztoku: 

● 10 mM trietanolamín 

● 250 mM sacharóza (pH = 7,6) 

● 0,5 mM PMSF 

● 1 µm leupeptín 
 
 

9.14 PROTOKOL NA IZOLÁCIU EXOZÓMOV Z BUNKOVÉHO MÉDIA 
 
 

- rozalikvótujeme celú fľasu FBS do čo najväčších sílovateľných centrifugačných 

túb – veľkosť prispôsobte veľkosti rotora 

- ultracentrifugujeme 18 hod, 120 000 x g; v závislosti od typu túb použijeme 

vrchnáky 

- v sterilnom boxe odstrihneme vrchy sílovateľných túb a pomocou veľkej 

striekačky odsajeme všetok supernatant, ktorý odkladáme do sterilnej fľaše 

- celý objem prefiltrujeme cez 0,22 µm filter, ktorý často meníme v dôsledku 

upchatia (filter zachytáva ešte prebytočné vezikuly) 

- takýmto spôsobom získame FBS bez vezikúl, ktoré pridávame do bunkových 

médií a kultivujeme klasickým spôsobom 

- získané FBS skladujeme pri -20 °C 

- na 500 ml bunkového média používame 50 ml FBS (konečná koncentrácia 10%) 
 
 

1. Odobrať bunkové médium do sterilných centrifugačných túb s kónickým dnom. 

2. Odobraté bunkové médium centrifugovať na 300g, 10 minút, 4°C (odstránenie 

zbytkov buniek). 

3. Supernatant prefiltrovať cez 0,22 µm filter. 
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4. Prefiltrovaný supernatant rozalikvotovať pomocou striekačky do sílovateľných túb 

a zataviť ich. 

● každú tubu naplniť bunkovým médiom doplna, poprípade doplniť PBS 

5. Ultracentrifugovať v pevnom rotore na 100 000g, 90 minút, 4°C. 

6. (Nepovinný krok) Pelet rozsuspendovať v 1 ml PBS a ultracentrifugovať opäť na 

100 000g, 90 minút, 4°C buď v menších skúmavkách alebo vo väčších doplnených PBS. 

7. Pelet zozbierať podobne ako bolo opísané vyššie. 

8. Pripraviť hustotný gradient na ultracentrifugáciu pomocou OptiPrep podobne ako bolo 

opísané vyššie. 

 
9.15 MERANIE PROTEÍNOV 

 
 

1. 15 µl exozómov po ultracentrifugácii zmiešať s 15µl 20mM TrisHCl 1 % SDS. 

2. Vortexovať. 

3. Schladiť 30 s na ľade. 

4. Vortexovať. 

5. Sonikátorom rozbiť vezikuly – buď 3x5min (80 V) s vortexovaním medzi sonikáciou 

alebo pri vyššom výkone sonikovať kratší čas. 

6. Vzorka je pripravená na meranie množstva proteínov pomocou BCA kitu. 

7. 25 µl štandardov alebo vzoriek, 200 µl pracovného roztoku na vzorku/štandard 

(50A:1B). 

 
Príprava štandardov: 

 

 
Označenie 

 
Objem PBS 

Objem a zdroj 

BSA 

Finálna 

koncentrácia 

BSA (µg/ml) 

A 0 300 µl Stock 2000 

B 125 µl 375 µl Stock 1500 

C 325 µl 325 µl Stock 1000 

D 175 µl 175 µl of vial B 750 

E 325 µl 325 µl of vial C 500 

F 325 µl 325 µl of vial E 250 

G 325 µl 325 µl of vial F 125 

H 400 µl 100 µl of vial G 25 

I 400 µl 0 0 
 
 

8. Miešať po dobu 30s. 
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9. 37 °C, 30 min. inkubácia v tme. 

10. Merať pri vlnovej dĺžke 562nm. 
 
 

tip 1 - Pri izolácii exozómov z bunkového média je potrebné používať bunkové médium  

s hovädzím fetálnym sérom (FBS) zbaveným EV. Takéto sérum je komerčne dostupné 

alebo vyrobiteľné nasledovným postupom: 

 
tip 2 - Izolovať jednotlivé podskupiny exozómov je možné aj inými spôsobmi ako 

ultracentrifugáciou. Využívané sú komerčné kity, či separácia na základe protilátok. 

Voľba správneho postupu izolácie by mala byť na základe publikovaných prác. 

 
tip 3 - Zozbieraný pelet obsahuje exozómy, ktoré je vhodné skladovať pri -80°C do 

nasledovných analýz – napr. kvantifikácia proteínov, izolácia nukleových kyselín, 

transmisná elekrónová mikroskopia a iné. 

 
tip 4 - Pri izolácii proteínov, pri sonikácií, mať vždy pripravený ľad pre schladenie vzorky. 

 
 

tip 5 - Je možné pracovať aj s peletom získaným bez čistenia vezikúl pomocou 

hustotného gradientu v závislosti od následnej analýzy. Predpokladá sa, že tento pelet 

obsahuje exozómy s prímesou neexozomálnych častíc, ktoré môžu skresľovať výsledky 

analýz. Pre úplné očistenie exozómov je nevyhnutné previesť nasledovný hustotný 

gradient. 

 

Otázky a úlohy 
 
 

1. Aký je rozdiel medzi exozómami, mikrovezikulami a apoptotickými telieskami? 

2. Aký krok je potrebný na prečistenie zmesi exozómov s nevezikulárnymi časticami? Čo 

sa na prečistenie používa? 

3. Napíšte protokol na izoláciu mikrovezikúl z krvnej plazmy. 

4. Vypíšte známe exozomálne markery. 

5. Aké sú možnosti izolácie extracelulárnych vezikúl? 
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10. PRÁCA S LABORATÓRNYMI ZVIERATAMI 
 

10.1 CHOV LABORATÓRNYCH ZVIERAT 
 
 

V dnešnej dobe sa kladú vysoké nároky na univerzity či výskumné ústavy venujúce sa 

výskumu s laboratórnymi zvieratami, počnúc zabezpečením stabilných klimatických 

podmienok prostredia, pocitu pohodlia a bezpečia zvierat, končiac školením 

obsluhujúceho personálu. Zverinec pre chov laboratórnych zvierat by mal byť navrhnutý 

tak, aby bol izolovaný a aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k nemu. Celkové 

prístrojové vybavenie zverinca je dôležité nielen z hľadiska zabezpečenia vhodných 

životných podmienok zvierat vrátane vhodného prostredia zabezpečujúce pohodlie, 

pohyb, sociálny kontakt laboratórnych zvierat, ale aj pre kvalitný výskum. 

Podmienky vo zverinci sa stavia na poznatkoch z prirodzeného prostredia zvierat 

zabezpečujúceho ich fyzické, fyziologické a behaviorálne potreby. Základnou 

požiadavkou každého chovného zariadenia je dodržiavanie tzv. 5 slobôd (sloboda od 

smädu, hladu a podvýživy; sloboda od nepohodlia; sloboda od bolesti, zranenia a 

chorôb; sloboda od strachu a úzkosti; sloboda realizácie normálneho správania), ktoré 

okrem toho slúži aj ako ,,dotazník,, na zistenie nedostatkov chovného zariadenia. 

Sloboda od smädu, hladu a podvýživy; sloboda od nepohodlia; sloboda od bolesti, 

zranenia a chorôb; sloboda od strachu a úzkosti – popisujú nutnosť eliminácie 

stresových podmienok, kým posledná, sloboda realizácie normálneho správania – 

popisuje zabezpečovanie takého prostredia zvieraťa, v ktorom sa môže prejavovať jeho 

prirodzené správanie. 

Veľký dôraz sa kladie aj na tzv. mikroprostredie zvieraťa, ktoré je definované ako 

bezprostredné fyzické prostredie obklopujúce zviera (napr. prostredie klietky) a tiež 

makroprostredie zvieraťa, ktoré je definované ako fyzické prostredie sekundárneho 

priestoru, ako napr. miestnosť v ktorej sú umiestnené zvieratá. Podmienky mikro- a 

makroprostredia majú vplyv na zviera, a taktiež môžu ovplyvniť jeho prirodzené 

správanie. 

Poznanie a dodržiavanie základných povinností pri chove laboratórnych zvierat je 

nesmierne dôležité nielen z hľadiska zabezpečovania telesnej a duševnej pohody 

laboratórnych zvierat ale aj z hľadiska úspechu realizácie kvalitného výskumu. 
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10.1.1 Základné pravidlá pri chove laboratórnych zvierat 

 
Blahobyt zvieraťa je vnútorný stav (pocit) zvieraťa, ktorý je ovplyvnený reakciou na 

podnety z vnútorného a vonkajšieho prostredia, ktoré môžu byť averzné alebo nie. 

Blahobyt (tzv. well-being) laboratórnych zvierat znamená život bez stresu a bolesti. Z 

tohto vyplýva, že treba zabezpečiť také chovné podmienky zvierat, ktoré spôsobujú 

najmenej bolesti a stresu. Kvôli tomu treba dodržiavať základné pravidlá chovu medzi 

ktoré patria: vhodné umiestnenie zvierat (vhodná veľkosť klietky, sociálny partner), 

potrava, voda, liečba a prevencia chorôb, analgézia, anestézia a v prípade nutnosti 

humánne usmrcovanie zvierať. 

 
 

10.1.1.1 Chovná miestnosť 

 
Chovná miestnosť je určená iba pre umiestnenie laboratórnych zvierat, a žiadny 

chirurgický zákrok alebo humánne usmrcovanie zvierat sa nemá vykonávať v tej 

miestnosti. Chovná miestnosť má byť skonštruovaná z nepriepustných materiálov s 

ľahko čistiteľnými povrchmi, ktoré sú odolné voči agresivite chemikálií, používaných pri 

čistení miestnosti. Laboratórne hlodavce, ktoré nie sú kompatibilné ako potkan 

(predátor) a myš majú byť umiestnené v dvoch oddelených miestnostiach. Choré či 

zranené zvieratá majú byť v karanténnej miestnosti kým sa ich zdravotný stav nezlepší, 

alebo majú byť humánne usmrcované. V prípade príjmu nových zvierat, tie majú byť 

umiestnené v karanténnej miestnosti (minimálne na jeden týždeň) kvôli sledovaniu ich 

zdravotného stavu, a až potom môžu byť umiestnené do chovnej miestnosti. 

10.1.1.2 Štandardné podmienky v chovnej miestnosti 

 
Pre zabezpečovanie dobrých životných podmienok zvierat treba udržiavať ich telesnú 

teplotu v rámci normálnej cirkadiánnej variácie. Zvieratá majú byť umiestnené v 

kontrolovaných teplotných a vlhkostných podmienkach prisluhujúcich danému druhu 

laboratórnych zvierat. 

 
● Vhodné teplotné podmienky sú zabezpečené v prípade, ak termoregulácia u 

laboratórneho zvieraťa prebieha bez potreby zvyšovania tvorby metabolického tepla 

a nazýva sa ako termoneutrálna zóna. Termoneutrálna zóna pre laboratórne myši je 

medzi 26 – 34 °C, kým pre potkana laboratórneho medzi 27 – 30°C. 
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● Relatívna vlhkosť vzduchu v chovnej miestnosti je ďalším dôležitým faktorom pre 

zdravie laboratórnych zvierat, ovplyvňujúcim ich schopnosť termoregulácie. 

Akceptované rozmedzie relatívnej vlhkosti vzduchu v chovnej miestnosti 

laboratórnych myší a potkanov je: 30 – 70%. 

● Adekvátne vetranie chovnej miestnosti umožňuje udržiavať primeranú kvalitu 

vzduchu v chovnej miestnosti. Vetriace systémy v chovných miestnostiach majú byť 

nastavené na 15-20 výmen vzduchu za hodinu. Takáto frekvencia výmeny vzduchu 

zabezpečuje kvalitu vzduchu v makroprostredí chovnej miestnosti. 

● Hluk a vibrácie spôsobené nami experimentátormi, alebo zverinármi či použitými 

prístrojmi by sa mali znížiť na minimum. Samozrejme, spomenuté zvuky sú 

neoddeliteľnou súčasťou chodu zverinca, avšak vysoká intenzita, dlhodobé trvanie 

rušivých zvukov či vibrácií môžu negatívne ovplyvniť laboratórne zvieratá. 

● Svetlo – jeho intenzita a periodicita ovplyvňuje morfológiu, fyziológiu a správanie 

laboratórnych zvierat. Kvôli tomu je dôležité vhodné nastavenie svetelných 

podmienok v chovnej miestnosti laboratórnych zvierat. Svetlo v chovnej miestnosti 

by sa malo rovnomerne rozptyľovať v celom priestore, a malo by zabezpečiť 

primeranú viditeľnosť  a tiež  neuroendokrinnú  reguláciu  a denných a cirkadiánnych 

cyklov. 

● Cyklus svetla a tmy ovplyvňuje cirkadiánny rytmus rôznych parametrov ako je 

napr. telesná teplota zvierat alebo konzumácia potravy. Cirkadiánne rytmy 

laboratórnych zvierat sú synchronizované práve vďaka cyklu svetla a tmy a tiež 

vizuálnym vnímaním svetla. Všeobecne sa udáva, že pre chov laboratórnych 

potkanov a myší je vhodný 12-hodinový cyklus svetla a tmy. 

 

tip 1 - Pre udržanie štandardných laboratórnych podmienok v chovných miestnostiach 

zverinca treba dbať na to, aby v jednotlivých miestnostiach boli: 

● zavreté okná, 

● funkčný vetrací systém na odsávanie vzduchu, 

● zavreté dvere, 

● teplomer – na sledovanie teploty v chovnej miestnosti, 

● luxmeter – pre sledovanie intenzity svetla. 
 

tip 2 - Laboratórne myši a potkany sú nočné živočíchy a vo všeobecnosti sa vyhýbajú 

vysoko osvetleným oblastiam, a preto preferujú klietky s nízkym osvetlením. Počas 
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pasívnej (osvetlenej) fázy cyklu by malo byť na úrovni klietok okolo 25 luxov. 

Udržiavanie konštantných svetelných podmienok (intenzita, periodicita) je nesmierne 

dôležité aj z hľadiska zníženia experimentálnej variability. 

 
10.1.1.3 Chov laboratórnych zvierat v klietkach 

 
Laboratórne myši a potkany sú vo všeobecnosti umiestňované v skupinách do 

štandardných myšacích či potkaních klietok. Skupinový chov laboratórnych potkanov     

a myší je dôležité z hľadiska toho, že sú sociálnymi živočíchmi,  ktoré v prírode žijú        

v kolóniách. Neexistuje presný rozmer klietok vhodných pre chov laboratórnych zvierat. 

Avšak, udáva sa odporúčaný minimálny priestor pre laboratórne myši a potkany, ktoré 

sú umiestnené do klietok po menších skupinách (tab. 10.1.1.3.1). 

Spôsob umiestnenia zvierat do klietok závisí od viacerých faktorov ako napr. hmotnosť, 

vek, pohlavie, či párenie zvierat, ale samozrejme aj od samotného dizajnu experimentu. 

Dôležitým aspektom je, aby plocha klietky umožnila uspokojovať základné fyziologické  

a behaviorálne potreby laboratórnych myší a potkanov vrátane pitia, konzumácie 

potravy, močenia, defekácie, foriem hravého správania sa, odpočinku, explorácie 

prostredia, schovávania, reprodukcie, sociálneho kontaktu, šplhania, panáčkovania, 

hniezdenia, samočistenia a čistenia sociálnych partnerov, skrývania sa. 

 
Tab. 10.1.1.3.1: Odporúčaný minimálny priestor pre laboratórne myši a potkany 

umiestnené do klietok v skupinách. 

Zviera Hmotnosť (g) 
Plocha 

priestoru/Zviera (in2) 
Výška klietky (in) 

 
 

Myši 

<10 6 5 

10 – 15 8 5 

15 – 25 12 5 

>25 ≥15 5 

Samica s vrhom mláďat 51 5 

 
 
 

Potkany 

<100 17 7 

100 – 200 23 7 

200 – 300 29 7 

300 – 400 40 7 

400 – 500 60 7 

>500 ≥70 7 

Samica s vrhom mláďat 124 7 
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Typy klietok používaných na chov laboratórnych hlodavcov 
 
 

Štandardné klietky pre chov laboratórnych myší a potkanov 
 
 

Tento typ klietok je typ plastovej klietky vyrobené z polykarbonátu buď s priehľadnými 

alebo nepriehľadnými stenami (Obr. 10.1.1.3.1). Obe typy klietok zabezpečujú optimálne 

podmienky pre chov laboratórnych zvierat a sú autoklávovateľné. V dnešnej dobe už 

existuje mnoho typov štandardných klietok, ktoré sú rozdelené podľa rozmerov, ale aj 

podľa veľkosti (telesná hmotnosť) a maximálneho počtu laboratórnych zvierat v nich 

chovaných. 

 

 

 
Obr. 10.1.1.3.1: Typy štandardných klietok používaných na chov laboratórnych potkanov 

(hore) a myší (dole) v našich podmienkach (autorská fotografia). 

Individuálne ventilované klietky 
 
 
 

Ich výhodou, ako už aj názov týchto klietok naznačuje je, že umožňujú nepretržitú 

výmenu vzduchu oproti štandardným klietkam, pri ktorých dochádza iba k pasívnej 
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ventilácii v chovnej miestnosti. V porovnaní so štandardnými klietkami individuálne 

ventilované klietky (Obr. 10.1.1.3.2) umožňujú chov imunodeficientných zvierat, a vďaka 

svojim vlastnostiam znižujú aj frekvenciu čistenia. 

 

tip 2 - V individuálne ventilovaných klietkach sú výrazne odlišné podmienky ako sú 

podmienky v štandardných chovných klietkach. Navyše, animálne experimenty 

naznačujú, že to môže ovplyvniť prirodzené správanie laboratórnych zvierat – 

preukázaná vyššia miera úzkostného správania. 

 

Obr.   10.1.1.3.2:   Individuálne   ventilované   klietky   pre   laboratórne   myši   (vľavo)   

a laboratórne potkany (vpravo) v našich podmienkach (autorská fotografia). 

 

tip 3 - Pri oboch typoch chovných klietok je dôležité aby sme ich správne zavreli a tým 

predišli úniku zvierat. Pri štandardných klietkach sa kovové vrchnáky nasadia najprv na 

zadnej strane klietky a potom ich treba zacvaknúť z prednej strany klietky. 

Pri individuálne ventilovaných klietkach najprv uložíme kovový vrchnák nad klietku, 

potom dáme do krmítka krmivo pre zvieratá. Nasleduje vloženie plastového vrchnáku 

(Obr. 10.1.1.3.2) nad kovový vrchnák a pomocou modrých plastových zarážok zavrieme 

klietku. Následne dáme fľaše vody na ich miesta. 
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10.1.1.4 Potrava, voda, podstielka 

 
Laboratórne zvieratá majú mať neustály prístup k vode a potrave. 

● Potrava by mala byť kvalitné nekontaminované krmivo zabezpečujúce výživovú 

potrebu laboratórnych zvierat. Výživové požiadavky laboratórnych zvierat boli 

publikované v National Research Council Committee on Animal Nutrition. 

Krmítka v klietkach sú väčšinou súčasťou vrchnej mriežky klietok, čím sa 

umožňuje prístup k potrave, ktorá tak nie je kontaminovaná močom či zvieracími 

výkalmi. 

● Voda by mala byť čistá, nekontaminovaná, v našich podmienkach podávaná 

pomocou plastových či sklenených fliaš, ktoré sú v pravidelných intervaloch 

dezinfikované pomocou autoklávovania. 

● Laboratórne zvieratá potrebujú mať primeranú podstielku, ktorá im umožňuje 

prejavovanie druhovo-špecifického správania akým je explorácia, zahrabávanie, 

tvorba hniezd. Okrem absorpcie moču, a fekálnych bolusov, vhodná podstielka 

uľahčuje aj termoreguláciu laboratórnych zvierat. Podstielka sa kupuje a skladuje 

v originálnom balení, suchá, neprašná, so zaručenou kvalitou. 

 

tip 4 - Zvieratá potrebujú mať dostatočné množstvo krmiva a čistej vody aj mimo 

pracovných dní (napr.  počas víkendu,  cez sviatky). Zvieratá nemôžu byť  bez kontroly  

a bez čistenia viac ako 3 dni. 

 
tip 5 - Nemôžeme dovoliť aby fľaše boli kontaminované plesňami (zelený povrch vo 

vnútri fliaš). Fľaše treba čistiť aj kefkami spolu s tekutým čistiacim prostriedkom, 

dôkladne opláchnuť a umyť. Kovové vrchnáky fliaš tiež treba pravidelne skontrolovať, či 

cez ne pretečie voda – napr. diera na konci vrchnáka môže byť upchatá (vodný kameň). 

V tomto prípade treba vrchnáky fliaš prepichnúť ihlami vhodnej veľkosti aby cez vrchnák 

znova pretiekla voda. 

 
 

10.1.1.5. Obohatenie životného prostredia 

 
Cieľom obohatenia životného prostredia je zvyšovať pocit pohody u zvierat poskytnutím 

fyzickej alebo sociálnej stimulácie na prejavenie druhovo-špecifického správania. Pri 

štandardných podmienkach chovu by zvieratá nemali prístup k tomu.  Fyzické 

obohatenie prostredia znamená štrukturálnu úpravu mikroprostredia, keď do klietok 

vkladáme napr. plastové tunely, drevené predmety na škrípanie, rebríky či kolesá 
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slúžiace na uspokojenie exploračného aj hravého správania. Pod pojmom sociálna 

stimulácia rozumieme skupinové umiestnenie zvierat v klietkach. Najlepším spôsobom 

obohatenia prostredia je kombinácia oboch typov stimulácie. 

Zabezpečovanie úkrytu laboratórnym zvieratám je ďalšou dôležitou výbavou 

mikrosprostredia laboratórnych hlodavcov. Hlodavce vo svojom prirodzenom prostredí 

sa takýmto spôsobom skrývajú pred predátormi, alebo pred drsnými podmienkami 

prostredia, resp. takto chránia svoje mláďatá. 

 

tip 6 - Tak ako udržiavanie štandardných podmienok vo zverinci (teplota, vlhkosť, 

ventilácia, svetlo, cyklus svetla a tmy) ovplyvňuje fenotyp laboratórnych zvierat a môže 

ovplyvniť výsledky experimentov, rovnako aj samotné obohatenie prostredia musí byť 

prísne kontrolované. Príliš častá obmena zdrojov obohatenia môže stresovať zvieratá. 

 
 

10.1.1.6. Hygiena vo zverinci 

 
Okrem dodržiavania vyššie uvedených štandardných podmienok vo zverinci je 

nesmierne dôležité aj vhodné čistenie a dezinfekcia jednotlivých chovných miestností 

slúžiacich na udržiavanie priaznivých podmienok pre zdravie laboratórnych zvierat. 

Cieľom čistenia mikro- a makroprostredia laboratórnych zvierat je odstránenie hrubých 

nečistôt  a eliminácia  koncentrácie  mikroorganizmov.  Dôležité  je  udržiavať  zvieratá   

v čistom mikro- a makroprostredí, pričom veľký dôraz sa kladie okrem čistých a suchých 

pilín aj na čistenie a dezinfekciu jednotlivých príslušenstiev ako: vrchné mriežky klietok, 

samotných klietok, pitných fliaš, rôznych zdrojov obohatenia prostredia. Frekvencia 

čistenia závisí od mnohých  faktorov ako  napr. typ  klietok, počet  zvierat v klietke, vek  

a reprodukčný stav zvierat, typ podstielky, ale aj od nastavených štandardných 

podmienok (teplota, relatívna vlhkosť) a tiež od miery znečistenia v rámci klietok. 

 
Čistenie mikro- a makroprostredia 

 
 

Čistenie klietok a rôznych príslušenstiev (napr. stojany, mriežky, fľaše, krmítka) by malo 

prebiehať aspoň dvakrát týždenne. Pod dezinfekciou klietky rozumieme prepláchnutie 

klietky s horúcou vodou, alebo použitie dezinfekčného roztoku s následným 

prepláchnutím čerstvou vodou z dôvodu odstránenia zvyškov chemikálií v klietke. Klietky 

sa dezinfikujú vždy pred tým ako sa do nich vložia zvieratá. 
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Pri čistení a dezinfekcii klietok a chovných miestností je dôležité aj to, aby personál 

vykonávajúci čistenie používal ochranné, vode odolné plášte, čiapky, gumové rukavice, 

poťahy nôh, a v prípade potreby aj rúšky na ochranu dýchacích ciest. Tým sú chránené 

aj    zvieratá   aj    samotný   personál.    Personál   zodpovedný   za   čistenie   mikro-    

a makroprostredia zverinca, ale aj experimentátori pracujúce s laboratórnymi zvieratami 

by pred vstupom do chovných miestností mali (okrem vyššie uvedených ochranných 

pomôcok) dezinfikovať okrem rukavíc aj obuv buď použitím dezinfekčných roztokov 

(napr. Clidox) alebo prejsť cez dezinfekčné rohožky nastriekané dezinfekčným roztokom 

uložené pred vstupom do chovných miestností. 

Okrem čistenia mikro- a makroprostredia zvierat je potrebné pravidelné čistenie aj 

ďalších priestorov zverinca ako sklad a chodby vedúce do jednotlivých chovných 

miestností. Príslušné riedenie peroxidu vodíka a chlórhexidínu sú účinnými látkami na 

dekontamináciu spomenutých povrchov. Bližšie informácie o jednotlivých typoch 

čistiacich a dezinfekčných roztokov používaných na čistenie mikro- a makroprostredia 

laboratórnych zvierat nájdete tu. 

 
Praktické využitie poznatkov 

 
 

Vyššie uvedené poznatky týkajúce sa dodržiavania štandardných laboratórnych 

podmienok sú základom pre úspešný vedecký výskum. Nedodržiavanie jednotlivých 

pravidiel ovplyvňuje zdravotný stav zvierat a následne ich fyziologické a behaviorálne 

parametre, ktorými môžu byť výsledky nášho výskumu negatívne ovplyvnené. 

 
Otázky a úlohy 

 
 

1. Napíšte postup zaobchádzania s novými zvieratami prinesenými prvýkrát do 

zverinca. Do akých klietok by ste ich umiestnili a podľa čoho by ste sa rozhodli pre daný 

typ klietky? 

2. Vojdete do chovnej miestnosti, a všimnite si klietku myší s mokrou podstielkou. 

Ako budete ďalej postupovať? 

3. V chovnej miestnosti laboratórnych potkanov je v individuálne ventilovanej klietke 

potkan, ktorý neprejavuje exploračnú aktivitu a držiava sa v rohoch klietky počas aktívnej 

fázy cyklu. Ako by ste zmiernili tento typ správania u potkana? 
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10.2. ZÁKLADNÉ FYZIOLOGICKÉ PARAMETRE POTKANA LABORATÓRNEHO 

A MYŠI LABORATÓRNEJ 

 
Potkan laboratórny (druhu Rattus norvegicus domestica) a myš laboratórna (Mus 

musculus), sú dôležitým animálnym modelom pre biomedicínsky výskum. Výhodou 

využitia potkana laboratórneho a myši laboratórnej vo výskume je, že majú kratší 

reprodukčný cyklus v porovnaní s väčšími modelovými organizmami ako sú napr. opice. 

Z toho vyplýva, že samice potkana a laboratórneho a myši laboratórnej behom svojho 

krátkeho života privedú na svet veľké množstvo potomstva. 

Samice potkana laboratórneho a myši laboratórnej majú 4-5 dňový estrálny cyklus, 

ktorý má veľký význam, ak chceme pripustiť samicu k samcovi a mať potomstvo. 

Jednotlivé fázy estrálneho cyklu sú: proestrus, estrus, metestrus a diestrus. Samica 

je receptívna iba počas jednej fázy estrálneho cyklu, v tzv. estre. Okrem toho, 

sledovanie fáz estrálneho cyklu slúži aj ako kontrola napr. po ovariektómii, po ktorej 

samice by mali mať buď acyklický estrálny cyklus, alebo by mali trvalo zostať v diestre. 

Sledovanie fáz estrálneho cyklu v našom laboratóriu robíme počas 8 dní a to preto, aby 

sme zistili (hlavne prípade starších zviera), či samice majú stále cyklický estrálny cyklus. 

Jednotlivé fázy estrálneho  cyklu  určujeme  pomocou  vaginálnej  cytológie  každý  deň 

v rovnakom čase, väčšinou medzi 8:00 a 9:00 nasledovne: 

1. Samicu laboratórneho potkana alebo myši imobilizujeme (Obr. 10.2.1). 

2. Pomocou pipety natiahneme fyziologický roztok (0,5-1 ml v prípade myši, a 0,1- 

0,2 ml v prípade potkana). 

3. Špičku pipety  opatrne  zavedieme  do  vaginálneho  otvoru  (do  hĺbky  1-2  mm 

v prípade myši, v 5-10 mm v prípade potkana) a spravíme vaginálny výplach 2-3- 

krát. Treba si dávať pozor aby sme špičku pipety nevsunuli príliš hlboko do 

vaginálneho otvoru, aby nedošlo buď cervikálnemu poškodeniu alebo práve 

cervikálnej stimulácii, s čím môžeme vyvolať u samíc pseudograviditu, ktorá sa 

prejavuje pretrvávajúcom diestrom až po dobu 14 dní. 

4. Takto získanú vzorku napipetujeme na podložné sklíčko. 

5. Vaginálnu cytológiu ( 7) sledujeme pomocou svetelného mikroskopu. 
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Obr. 10.2.1: Znázornenie výplachu vaginálneho otvoru (autorská fotografia). 

 
 

tip 7 - Pre každú fázu estrálneho cyklu je typická prítomnosť iných typov buniek: 

● proestrus: prevaha epiteliálnych buniek s jadrom; 

● estrus: prevaha rohových buniek bez jadra; 

● metestrus: prítomnosť troch  typov  buniek  –  epiteliálnych,  rohových  buniek,  

a leukocytov 

● diestrus: prevaha leukocytov. 
 
 

tip 8 - Prítomnosť vaginálnej zátky vo vaginálnom otvore samíc (a tiež prítomnosť 

spermií vo vaginálnom výtere) berieme ako deň oplodnenia, avšak úspešnosť 

pripárovania zistíme až neskôr, počas gravidity pravidelným vážením samíc. 

 
Pre prácu s laboratórnymi potkanmi a lebo myšami je nevyhnutné poznať ich základné 

životné a fyziologické parametre. V tab. 10.2.1 sú uvedené základné životné a 

fyziologické parametre pre potkana laboratórneho a myši laboratórnej. Okrem vyššie 

uvedeného je nemenej podstatné vedieť aj základné informácie ohľadom reprodukčného 

veku, dĺžky gravidity, počtu mláďat v jednom vrhu a pod. Súhrn informácií ohľadom 

reprodukčnej biológie potkana laboratórneho a myši laboratórnej sú uvedené v tab. 

10.2.2. 
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Tab. 10.2.1: Základné  životné  a  fyziologické  parametre  pre  potkana  laboratórneho  

a myši laboratórnej. 

 Potkan Myš 

Hmotnosť dospelých 

zvierat: 
Samce: 300-500g 

Samice: 250-300g 

Samce: 20-40g 

Samice: 25-40g 

Doba dožitia: 2,5-3,5 rokov 1-3 roky 

Srdcová frekvencia: 250-600/min 300-800 /min 

Dychová frekvencia: 70-15 0/min 90-220/min 

Telesná teplota: 35,8 - 37,5°C 35,5-37,4 °C 

Denný príjem tekutín: 10-12ml/100g 1,5 ml/10g 

Denný príjem potravy: 15-30g/deň 
3-6g/deň 

Moč: čistý a žltý čistý a žltý 

Stolica: 
pevná, tmavohnedá, 

podlhovastá 

pevná, tmavohnedá, 

veľkosť ryžového zrnka 

 
Tab. 10.2.2: Základné reprodukčné parametre pre potkana laboratórneho a myši 

laboratórnej. 

 Potkan Myš 

Hmotnosť mláďat po 

narodení: 
 

5-6g 
 

1g 

Hmotnosť pri odstave 
mláďat: 

40-50g 10-15g 

Vek odstavu od matky: 21. deň života 25-28. deň života 

Puberta: vo veku 6-7 týždňov vo veku 5 týždňov 

Pohlavná dospelosť: vo veku 8-10 týždňov vo veku 7-9 týždňov 

Trvanie estrálneho cyklu: 4-5 dní 4-5 dní 

Sexuálna receptivita počas 

estru: 
12 hodín 12 hodín 

Oplodnenie: 2 hodiny po párení 2 hodiny po párení 

Dĺžka gravidity: 20-23dní 19-21 dní 

Veľkosť vrhu: 4-15 mláďat 6-12 mláďat 
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Praktické využitie poznatkov 
 
 

Určenie fáz estrálneho cyklu je predpokladom úspešného párenia zvierat. Samotný 

proces vaginálneho výplachu vyžaduje zručnosť, aby sme zvieratám nepoškodili 

vnútornú stenu vagíny a aby sme ich zbytočne nestresovali. Bez poznania základných 

reprodukčných parametrov ako napr. pohlavnej dospelosti u laboratórnych hlodavcov by 

sa mohlo stať, že samice a samce spárime príliš skoro, s čím môžeme spôsobiť, že 

pohlavne nedospelá samica buď potratí alebo porodí neživotaschopné mláďatá. 

Poznanie ďalších parametrov ako napr. denný príjem potravy nám môže skôr odhaliť 

nepohodu zvieraťa, ak napr. prijíma menej potravy ako ostatné zvieratá v jeho klietke. 

 
 Otázky a úlohy 

 
1. Definujte fázy estrálneho cyklu na základe prítomnosti špecifického typu buniek. 

2. Máte dať zvieratá na párenie. Aké zvieratá budete hľadať v registri zvierat vo 

zverinci? Podľa akých kritérií si vyberiete tú správnu samicu a správneho samca? 

3. V akej fáze estrálneho cyklu sa nachádza samica, ktorá mala vo vaginálnom výtere 

prevahu leukocytov? Je v tej fáze samica receptívna? 
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10.3 MANIPULÁCIA SO ZVIERATAMI (TZV. HANDLING) A IMOBILIZÁCIA ZVIERAT 
 
 

10.3.1 Myš laboratórna – handling 

 
Pod pojmom handling rozumieme manipuláciu so zvieratami rukou priamym (dotýkame 

sa rukou zvierat) alebo nepriamym spôsobom (nedotýkame sa rukou zvierat). 

Laboratórne myši v porovnaní s laboratórnymi potkanmi patria medzi tie laboratórne 

zvieratá, ktoré sú považované za menej spolupracujúce. Práve preto je dôležité osvojiť 

si vhodné manipulačné spôsoby s nimi – tzv. handling. Správna manipulácia počas 

experimentálnej práce by sa mala začať už od obdobia dovozu zvierat aby si myši zvykli 

na experimentátora a tiež postupne na jednotlivé postupy vykonané na nich. 

Nadobudnutie zručností v tzv. handling-u je prospešné nielen z pohľadu 

experimentátora, ktorý tak znižuje šancu uhryznutia prstov myšou ale aj z pohľadu myši, 

ktorá si zvykne na bežnú manipuláciu a po určitej dobe už samotná manipulácia pre ňu 

nebude stresujúcou záležitosťou. 

Manipulácia s laboratórnymi zvieratami zahŕňa jemné premiestnenie buď jednotlivých 

zvierat alebo zvierat v skupine napr. pri umiestnení zvierat z jednej klietky do druhej. 

Laboratórne myši majú tendenciu oddychovať spolu v jednom rohu klietky, čo uľahčuje 

premiestnenie  celej   skupiny   zvierat   pomocou   dvoch   rúk   do   ďalšej   klietky  

(Obr. 10.3.1.1 A). Za nepriamy spôsob premiestnenia laboratórnej myši či skupiny myší 

sa považuje ich premiestnenie napr. pomocou sklenenej kadičky (Obr. 10.3.1.1 B), alebo 

papierovej rolky (Obr. 10.3.1.1 C). Krátkodobé premiestnenie (2-3s) jednej myši na 

ďalšie miesto je možné aj pomocou úchopu myši za koreň chvosta, avšak tento spôsob 

premiestnenia nemôže byť aplikovaný pre myši s vyššou telesnou hmotnosťou alebo pre 

gravidné samice. V tomto prípade treba aby experimentátor jemne jednou rukou 

usmernil zviera na druhú ruku, pričom zviera sa s druhou rukou opatrne zdvihne, počas 

toho prvou rukou zostáva myš držaná za koreň chvosta aby sa zabránilo úniku. Pri 

premiestňovaní myši na väčšiu vzdialenosť myš má byť položená na ruke a nesmie sa 

premiestňovať za chvost. Ďalším spôsobom prenosu zvieraťa je podobný spôsobu 

premiestnenia mláďat matkou v jej ústach a vyžaduje si väčšiu skúsenosť. V tomto 

prípade sa koža myši jemne zdvihne za záhybom krku (Obr. 10.3.1.1 D). 
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Obr. 10.3.1.1: Premiestnenie myši pomocou oboch rúk do ďalšej klietky (A), 

premiestnenie myši laboratórnej pomocou sklenenej kadičky (B) a papierovej rolky (C), 

spôsob prenosu myši podobné spôsobu premiestnenia mláďat matkou v jej ústach (D). 

 

tip 9 - Pri premiestnení kojacej samice s mláďatami najprv treba premiestniť do novej 

klietky matku aby sme ju nestresovali zbytočne matku a hlavne aby sa predišlo 

defenzívnemu správaniu kvôli prvotnému odstráneniu vrhu. Potom nasleduje jemné 

premiestnenie mláďat spolu s hniezdnym materiálom pomocou oboch rúk ale bez 

priameho dotyku mláďat. Tento prenos zabezpečí to, že matka akonáhle uvidí svoje 

mláďatá v novom prostredí ihneď sa im začne venovať. 

 
 

10.3.2.1. Označovanie laboratórnych zvierat 

 
Handling okrem premiestnenia zvierat zahŕňa aj manipuláciu so zvieratami pri ich 

označovaní. Základnou požiadavkou biomedicínskeho výskumu je správna 

identifikácia laboratórnych zvierat. Je nevyhnutné, aby sa správne zviera využívalo 

na jednotlivé postupy a zber údajov. V dnešnej dobe existuje niekoľko spôsobov na 

identifikáciu laboratórnych zvierat. Spôsob označovania zvierat môžeme rozdeliť do 

dvoch skupín: dočasné, alebo trvalé. 

A	   B	  

C	  
D	  
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Spôsob dočasného označovania zvierat 
 
 

Spôsob dočasného označovania zvierat je: 

● označenie ucha alebo chvosta zvieraťa pomocou jednoduchej fixky, 

● označenie srsti potravinárskou farbou (väčšinou na hlave alebo chrbte zvieraťa), 

● oholenie zvieraťa na bočnej alebo zadnej časti tela. 

Výhodou uvedených metód je, že sú neinvazívne, avšak vymiznú behom 1-2 dní 

(označenie fixkou), 1-2 týždňov (označenie potravinárskym farbivom) alebo 1-4 týždňov. 

(oholenie zvieraťa na bočnej alebo zadnej časti tela). Navyše, označenie myši 

potravinárskou farbou je možné iba u albínových zvierat či zvierat so svetlou srsťou. 

 
Spôsob trvalého označovania zvierat 

 
 

Laboratórne myši a potkany sa dajú identifikovať nasledujúcimi trvalými spôsobmi: 

● ušné štítky (z anglického ear tags), 
● prepichnutie uší (z anglického punching), 

● implantácia mikročipov (pod kožu medzi lopatkami), 

● tetovanie chvostov (dospelé myši), 
● tetovanie prstov (u mláďat), 

● mikrotetovanie (injikovanie farbiva do uší alebo prstov nôh). 
 
 

Ušné štítky 
 
 

Ušné značky môžu byť kovové alebo plastové a ľahko sa umiestnia do uší laboratórnych 

myší a potkanov. Ich výhodou je, že experimentátori môžu dopredu objednať ušné štítky 

s potrebnými číslami alebo písmenami. Keď špecifické písmená sa používajú napr. na 

identifikáciu napr. genotypu, či skupiny zvierat, napomáha to k presnejšiemu vedeniu 

záznamov zvierat. Nevýhodou  tohto  typu  označovania  je,  že  štítky  sú  veľmi  malé, 

a zviera musíme jednoducho zdvihnúť a pozrieť si ušný štítok na to, aby sme mohli ho 

zaradiť do danej skupiny. Správne umiestnenie štítok do ucha zvierat je rozhodujúce. Ak 

dochádza k nesprávnemu umiestneniu, napr. príliš na okraj ucha, zviera to ľahko vytrhne 

z ucha.  Štítky  majú  byť  umiestnené  tak,   aby  nezabránili  prirodzenému  správaniu  

a pohybu zvieraťa. Výhodou  trvalého  označovania  zvierat je, že  nemusíme sa  starať 

o ich opakovanom označovaní, avšak môže sa stať hlavne u laboratórnych myší, že si 

vyškrabú si z ucha identifikačné štítky. 

Dierkovanie uší 
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Tak, ako pri predošlom spôsobe označovania zvieraťa, aj pri vytvorení ušných dierok si 

treba uvedomiť, že ak príliš hlboko v uchu spravíme dierku môže dôjsť k poraneniu 

zvieraťa. Ak si dieru spravíme príliš blízko k okraju ucha, tak veľmi ľahko sa môže 

roztrhnúť a bude ťažko čitateľná. Razidlo by malo byť umiestnené 3 mm od okraja 

ušnice zvieraťa. 

 
Protokol k dierkovaniu uší laboratórnych zvierat: 

 
 

Pri tomto type označovania experimentátori si môžu vytvoriť svoj vlastný systém pre 

označovanie zvierat. Odborná literatúra však rozoznáva tri hlavné typy dierok: pravé 

ucho zvieraťa sa používa pre jednocíferné čísla, ľavé ucho pre dvojcíferné 

čísla (desiatky) a stred ucha pre trojciferné čísla (stovky). 

1. Zviera imobilizujte tak, aby uši zvieraťa boli ľahko dostupné. 

2. Použite označovač na tvorbu dierok. 

3. Pre tvorbu dierky razidlo umiestnite na okraj ušnice. 

4. Na  vytvorenie dierky vložte ucho do označovača tak, aby sa diera vytváralo        

v požadovanej polohe. 

5. Spravte dieru. 

6. Následne dierovač jemne zdvihnite z ucha, potom otvorte a vyberte z ucha. 

7. Označovač nepoťahujte aby ste zabránili roztrhnutiu ucha zvieraťa. 

8. Označovač pred každým použitím očistite 70%-ým alkoholom. 
 
 

tip 10 - Označovače sa autoklávovaním otupia, a preto je dôležité ich očistiť najprv 

dezinfekčným roztokom a následne opláchnuť alkoholom. Vysušte ich dôkladne, aby sa 

zabránilo hrdzaveniu. 

 
Implantácia mikročipov 

 
 

Mikročipy sú implantované subkutánne medzi lopatky pre trvalú identifikáciu zvierat. 

Každý mikročip má svoj vlastný kód. Nevýhodou je, že musíme mať k dispozícii aj 

skener mikročipov k identifikácii zvierat. 

K tetovaniu chvostov dospelých zvierat (myš a potkan), prstov (u mláďat), a k 

mikrotetovaniu (injikovanie farbiva do uší alebo prstov nôh) – sú potrebné špecifické ihly 

a tetovacie  zariadenia.  Tetovanie  môžeme  použiť  aj  na  označenie  starších  myší. 

Tetovanie sa umiestňuje na chvost, špičku prstov alebo ucho (     11). Pred tetovaním 
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zvierat vydezinfikujte kožu a tetovacie ihly. Spôsob označovania (dočasný alebo trvalý) 

zvierat v danom pokuse závisí od dizajnu a trvania experimentu, ale tiež aj od veku 

laboratórneho zvieraťa. 

 

tip 11 - Počas tetovania sa mláďatá imobilizujú, kým staršie zvieratá sa umiestnia do 

imobilizačnej trubice alebo im to spravíme počas anestézy. 

 
Nepriame označovanie zvierat – tzv. identifikačné karty na klietkach zvierat 

 
 

Vo zverinci treba mať označené nielen zvieratá ale aj klietky v ktorých sa nachádzajú. 

Tzv. identifikačné karty by mali obsahovať dôležité informácie týkajúce sa najmä zvierat 

a tiež projektu, na ktorý sú zvieratá určené. 

Správna identifikačná karta by mala obsahovať nasledovné údaje: 

1. Meno a priezvisko osoby zodpovednej za daný projekt, 

2. Kontaktné informácie laboratória (telefónne číslo, emailová adresa), 

3. Číslo projektu, 

4. Druh, kmeň zvierat, 

5. Dátum dovozu zvierat do zverinca (alebo dátum narodenia zvierat), 

6. Pohlavie zvierat, 

7. Počet zvierat, 

8. Pozícia v rámci stojana. 
 
 

10.3.3. Imobilizácia myši laboratórnej 

 
Jedná sa o spôsob manipulácie, pri ktorej je myš pri vedomí a v pohodlnom prostredí 

imobilizovaná buď ručne alebo pomocou iných zariadení (napr. tzv. imobilizačná trubica 

pri meraní krvného tlaku myší). Tento typ manipulácie s menej spolupracujúcimi 

laboratórnymi myšami treba viacej trénovať, aby nedošlo k zraneniu zvierat ani 

experimentátorov (uhryznutie myšou). Krátkodobé jemné ručné držanie zvieraťa po 

skončení imobilizácie zlepšuje adaptáciu zvieraťa na imobilizáciu. 

 
 

10.3.3.1. Protokol pre ručnú imobilizáciu myši: 

 
1. Myš vyberieme z klietky a premiestnime na mriežku svojej klietky jemným 

úchopom pri koreni chvosta. 
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2. Myšku uloženú na mriežke klietky jemne uchopíme za chvost jednou rukou 

pričom jemne ju potiahneme smerom dozadu – s tým pohybom vyvolávame 

reflex úchopu myši prednými labkami v mriežke. Keď sme zaregistrovali túto 

reakciu myši, s druhou rukou jemne tlačíme na chrbát a priblížime sa k zadnej 

časti   krku  za ušami,  kde  pomocou  palca  a ukazováka  zdvihneme  kožu  aj   

s ostatným prstami aby sme neumožnili zvieratám otočiť hlavu a hryznúť do 

našich prstov. 

3. Zviera držíme v rovnej pohodlnej polohe. 

4. Tento spôsob úchopu nám umožňuje napr. intraperitoneálnu a orálnu aplikáciu 

látok. 

 
 

10.3.3.2. Protokol pre imobilizáciu myší pomocou imobilizačnej trubice 

 
Typickými pomôckami pre imobilizáciu laboratórnych myší sú plastové či sklenené 

imobilizačné trubice umožňujúce pohodlnú manipuláciu so zvieratami: 

1. Myš vyberieme z klietky podľa vyššie uvedeného spôsobu a vložíme ju na stôl. 

2. Experimentátor drží myš za koreň chvosta jemne ju usmerňuje k otvorenému 

koncu imobilizačnej trubice. 

3. V prípade uvoľnenia aj ďalšieho konca imobilizačnej trubice myši zo zvedavosti 

rýchlejšie vojdú sami do trubice. 

4. Nasleduje uzavretie jedného konca imobilizačnej trubice, pri ktorej má myš hlavu 

a tiež ďalšieho konca cez ktorý je uvoľnený chvost. 

5. Uzavretie konca imobilizačnej trubice nastavíme tak, by sa zabránilo pohybu 

myši vo vnútri imobilizačnej trubice. 

6. Tento spôsob úchopu nám umožňuje napr. intravenóznu aplikáciu látok a tiež 

meranie krvného tlaku myší. 

 
 

10.3.4. Potkan laboratórny – handling 

 
Na rozdiel od myši laboratórnej, potkan laboratórny je kontaktné zviera, ktoré v prípade 

vhodnej manipulácie sa rýchlo adaptuje na jednotlivé formy postupov. Ako sme už 

vyššie uviedli, tzv. handling je spôsob manipulácie so zvieraťom, pri ktorej potkan 

laboratórny je premiestnený s jednej klietky do druhej, alebo napr. pri vážení hmotnosti 

späť do domácej klietky. Pri potkanoch vo všeobecnosti platí, že experimentátor musí 

prejavovať istotu pri chytení zvieraťa, akonáhle sa experimentátor začne zaváhať, zviera 

to ucíti a spôsobuje mu to stres alebo práve naopak vyvoláva u potkana agresívne 
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správanie. Premiestnenie zvieraťa z jednej klietky do ďalšej môžeme robiť ako v prípade 

myši pomocou úchopu za koreň chvosta, ale tento spôsob úchopu neplatí pri obéznych 

potkanoch, alebo pri premiestňovaní zvierat na väčšiu vzdialenosť. Ak premiestňovanie 

zvieraťa trvá dlhšie ako 2 – 3s, potkana chytíme zospodu tela a hneď ho dáme na stôl 

alebo do našej druhej ruky. 

V prípade mláďat (napr. vo veku 6 dní) môžeme zdvíhať buď obidvoma rukami, alebo 

jednou rukou jemne, pomocou všetkých pŕst, aby sme sa vyhli úniku mláďat z našich 

rúk. Od 2 týždňového veku môžeme s mláďatami manipulovať spôsobom ako to robíme 

pri dospelých potkanoch. 

Imobilizácia potkana laboratórneho znamená znehybnenie zvieraťa a jeho  pevné 

držanie po určitú dobu pre vykonávanie ďalších postupov na ňom. Spôsoby imobilizácie 

sú podobné ako v prípade laboratórnych myší, treba si však uvedomovať, že každý 

spôsob imobilizácie má za následok stres, a preto treba znížiť jej trvanie na minimum. 

Na druhej strane, potkany majú schopnosť adaptácie na znehybnenosť, len chce to svoj 

čas. Preto je veľmi dôležité pri práci s laboratórnymi potkanmi aby s nimi experimentátori 

začali pracovať už od začiatku dovozu do zverinca. 

 
 

10.3.4.1. Protokol pre ručnú imobilizáciu potkana laboratórneho 

 
Tento typ protokolu je podobný protokolu ručnej imobilizácie myší (uvedenej vyššie). 

Avšak, treba zdôrazňovať, že tento typ úchopu sa dá realizovať iba u malých potkanov. 

1. Potkana vyberieme z klietky a premiestnime ho na mriežku svojej klietky jemným 

úchopom pri koreni chvosta. 

2. Potkana na mriežke klietky jemne uchopíme za chvost jednou rukou pričom 

jemne ho potiahneme smerom dozadu – s tým pohybom vyvolávame reflex 

úchopu malých potkanov prednými labkami na mriežke. V tej chvíli s druhou 

rukou jemne tlačíme na  chrbát  potkana  a priblížime  sa  k zadnej  časti  krku  

za ušami, kde pomocou palca a ukazováka zdvihneme kožu aj s ostatným 

prstami aby sme neumožnili zvieratám otočiť hlavu a hryznúť do našich prstov. 

3. Zviera držíme v rovnej pohodlnej polohe. 

4. Tento spôsob úchopu nám umožňuje napr. intraperitoneálnu a orálnu aplikáciu 

látok. 

5. Pri tomto spôsobe imobilizácie môžu potkany vokalizovať. 
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Mladé i dospelé potkany môžeme imobilizovať nasledovne: 

1. Vyberieme potkana z klietky cez úchop chvosta alebo zospodu tela a hneď ho 

umiestnime na stôl. 

2. Jemne držíme potkana za koreň chvosta na stole jednou rukou, pričom našu 

druhú ruku položíme na chrbát potkana a s posunutím palca z jednej strany tela 

a z druhej strany ukazovákom pod telo potkana postupujeme k predným nohám 

takým spôsobom aby predné nohy boli prekrížené pred čeľusťou potkana. 

3. Tento spôsob úchopu môžeme použiť len pri krátkodobej manipulácii so 

zvieraťom a musíme dbať na to, aby sme nezabránili dýchaniu potkana. 

 
 

10.3.4.2. Protokol pre imobilizáciu potkana laboratórneho pomocou imobilizačnej trubice 

 
Vykonávanie tohto spôsobu imobilizácie je podobné ako v prípade myší, len 

imobilizačné trubice pre potkana laboratórneho sú väčšie. Dôležité je, aby zviera nebolo 

schopné v trubici sa otočiť. 

1. Potkana laboratórneho vyberieme  z klietky  podľa  vyššie  uvedeného  spôsobu 

a vložíme ho na stôl. 

2. Experimentátor jemne znehybní potkana a potom ho pustí pri otvorenom konci 

imobilizačnej trubice. Tým sa zvyšuje šanca, že potkan vojde do imobilizačnej 

trubice sám. 

3. Nasleduje uzavretie konca imobilizačnej trubice, pri ktorej si treba dávať pozor na 

to, aby sme nepôsobili bolesť tlačením na zadné labky, semenníky, či chvost 

potkana. 

4. Uzavretie konca imobilizačnej trubice nastavíme tak, aby sa zabránilo pohybu 

potkana vo vnútri imobilizačnej trubice. 

5. Tento spôsob úchopu nám umožňuje napr. intravenóznu aplikáciu látok a tiež 

meranie krvného tlaku u potkanov. 

6. Je dôležité, aby sme minimalizovali čas strávený v imobilizačnej trubici, lebo 

potkany sa v nej môžu prehriať. 
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tip 12 - Vhodná manipulácia a imobilizácia laboratórnych zvierat slúži aj k zabráneniu 

uhryznutiu a poškriabaniu laboratórnymi zvieratami. Používanie ochranných pomôcok, 

ako sú rukavice a laboratórne plášte s dlhými rukávmi, obmedzujú poranenia našich rúk. 

Avšak, stále sa môže stať, napr. pri označovaní alebo pri imobilizácii laboratórnych 

zvierat, že nás zviera uhryzne. Vtedy postupujte nasledovne: 

1. Čo najskôr umyte ranu veľkým množstvom mydla (najlepšie antiseptického 

mydla) a vodou po dobu najmenej 15 minút.	  

2. Ak rana krváca, prikryte ju sterilnou gázou, nesterilnou gázou alebo papierovou 

utierkou. Preferovaná je sterilná gáza.	  

3. Oznámte to svojmu nadriadenému.	  

4. V závislosti od závažnosti rany vyhľadajte lekárske ošetrenie.	  

5. Ak je to možné, vyplňte formulár o incidente do zošita, ktorý je k dispozícii na 

sekretariáte.	  

 
Praktické využitie poznatkov 

 
 

Samotný handling je dôležitý na to, aby zvieratá si zvykli na experimentátora, aby 

samotná prítomnosť experimentátora nevyvolávala stres či agresivitu u zvierat. Bez 

správnej identifikácie zvierat patriacich do jednotlivých skupín v rámci nášho 

experimentu nie je možné vykonávať experiment. Je na nás, či si vyberieme trvalý alebo 

dočasný spôsob označovania, avšak musíme vedieť identifikovať dané laboratórne 

zviera. Pre správne vykonanie spomenutých označovacích spôsobov, ale aj pre správne 

podávanie substancií sú potrebné základné znalosti týkajúce sa manuálnej imobilizácie 

laboratórnych zvierat. Bez zručnosti pri imobilizácii zvierat nemôžeme vykonávať napr. 

injekčné podávanie látok alebo odber krvi. 

 
 Otázky a úlohy 

 
1. Ukážte najvhodnejší spôsob imobilizácie potkana laboratórneho počas merania 

krvného tlaku. 

2. Máme označiť 60 laboratórnych myší pre dlhodobý pokus. Ktorý spôsob označenia 

budete vykonávať a ako? 

3. Máte k dispozícii nové zvieratá, s ktorými ste predtým nedošli do kontaktu. Čo 

máte robiť pre to, aby neboli od Vašej prítomnosti vystresované? 
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10. 4. SPÔSOB PODÁVANIA LÁTOK 
 
 

Podávanie rôznych typov substancií (napr. hormóny, anestetiká, analgetiká, 

rádiokontrastné látky, protilátky a pod.) sú súčasťou mnohých experimentálnych prác. 

Existuje veľa spôsobov podávania látok laboratórnym zvieratám, avšak pred podávaním 

hocijakej látky je veľmi dôležité zvážiť jej vlastnosti akými sú: absorpcia, biodostupnosť, 

metabolizmus a vylučovanie. Medzi ďalšie faktory, ktoré pred samotným podávaním 

danej látky musia byť zvážené sú toxicita, rozpustnosť, frekvencia a trvanie podávania, 

objem podávanej látky, pH (napr. potkany tolerujú pH medzi 4,5 – 8), stabilita, 

rozpúšťadlo a tiež injekčné techniky. Podávanie látok musí byť zabezpečený skúseným 

experimentátorom, ktorý musí vykonať aplikáciu látky spôsobom najmenej stresujúcim 

pre laboratórne zvieratá. 

Spôsob podávania látok vo všeobecnosti môžeme deliť na dve skupiny: 

1. enterálne – znamená podávanie látok spôsobmi umožňujúce prechod podávanej 

látky cez tráviaci trakt (napr. perorálne, rektálne, sublinguálne, podávanie 

gavážovaním pomocou sondy); 

2. parenterálne – znamená podávanie látok spôsobmi mimo tráviaceho traktu 

(intraperitoneálne, intramuskulárne, subkutánne, intradermálne, intravenózne, 

intraarteriálne, intratekálne /aplikácia látok o miechy/, intracerebrálne /do mozgu/, 

intracerebroventrikulárne /do mozgových komôr/. 

Pri podávaní látok treba zvieratá primerane imobilizovať, resp. niektoré spôsoby 

podávania látok si vyžadujú aj celkovú anestézu (napr. intratekálne, intracerebrálne 

podávanie). Treba si však vybrať najmenej invazívny spôsob, ktorý vyvoláva čo 

najmenší stres u zvieraťa. 

 
 

10.4.1 Bežné spôsoby aplikácie látok používaných v našich experimentoch na 

zvieratách 

 
Perorálne podávanie látok 

 
 

Je najjednoduchší spôsob podávania látok, ktorý používame keď je potrebné systémové 

podávanie látky, ktorá sa dobre vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Ide o menej 

stresujúci spôsob podávania látky, keďže látka sa podáva buď s pomocou pitnej vody 

alebo potravy. Pri tomto spôsobe podávania však musíme sledovať konzumáciu danej 

látky (vážením potravy, alebo sledovaním množstva vypitej vody). 
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Intragastrické podávanie látok orálnou sondou (gaváž) 
 
 

Jedná sa o najpresnejšiu metódu intragastrického podávania látok. Pri tomto type 

podávania látok treba zviera imobilizovať tak, aby sa nemohol hýbať ani hlavou ani 

telom. Tento spôsob podávania látky sa vykonáva pomocou tzv. orálnej sondy – ohnutej 

ihly s guľovým koncom. Výhodou tohto spôsobu podávania látok oproti perorálnemu 

podávaniu je, že presne vieme dávku podávanej substancie priamo do žalúdka, čím 

absorpcia je rýchlejšia ako pri perorálnom podávaní látky. 

 
Protokol intragastrického podávania látok orálnou sondou (gaváž) 

 
 

Podávanie substancií orálnou sondou aplikujeme iba bdelým zvieratám. 

1. Prvým krokom je meranie vzdialenosti od úst až po posledné rebro potkana, aby 

sme si zvolili sondu s vhodnou dĺžkou na gavážovanie. 

2. Po výbere sondy s vhodnou veľkosťou si naberieme množstvo látky, ktorú 

chceme aplikovať. 

3. Zviera imobilizujeme  tak,  že  ho  chytíme  cez  chrbát,  pričom  hlava  a telo  sú 

v zvislej polohe čím dochádza k narovnaniu pažeráka, čo uľahčuje samotný 

proces gavážovania. 

4. Následne vložíme ihlu s guľôčkovým koncom do úst zvieraťa za jazyk a jemne 

pritlačíme to k podnebiu až do brušnej dutiny. 

5. V prípade, že  zviera  nezostáva  pokojné,  môže  sa  stať,  že  koniec  sondy  je 

v priedušnici (zviera začne dychčať). V tomto prípade opatrne vytiahneme sondu 

a znova dávame do úst s tým, že upravíme jeho polohu. 

6. Ak cítime, že sme vložili sondu správnym smerom, čiže do pažeráka, pomaly 

aplikujeme látku a vyberieme sondu. 

 
Intraperitoneálne podávanie látok 

 
 

Je bežnou metódou podávania látok u laboratórnych hlodavcov (napr. podávanie 

anestézy). Výhodou tohto spôsobu podávania je, že je možné podávať relatívne veľký 

objem rozpustenej látky do intraperitonea, avšak absorpcia podávanej látky je pomalšia. 
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Protokol intraperitoneálneho podávania látok 
 
 

1. Prvým krokom pri intraperitoneálnom podávaní látok je správny spôsob 

imobilizácie  zvieraťa.  Zviera  chytíme  cez  chrbát,  pričom  hlava  a telo  sú       

v horizontálnej polohe a brušná oblasť smeruje k nám. 

2. Následne trocha nakloníme telo zvieraťa smerom k podlahe, pričom brušná 

oblasť sa zdvihne. 

3. Nasleduje injekčné podávanie, kde miesto vpichu je v dolnom kvadrante brucha 

(virtuálne rozdelenie brušnej oblasti na 4 kvadranty na základe strednej čiary). 

4. Väčšinou intraperitoneálna injekcia sa podáva do pravého dolného kvadrantu 

kvôli neprítomnosti anatomický dôležitých štruktúr. 

5. V prípade opakovaného podávania treba striedať miesto vpichu (raz ľavý raz 

pravý dolný kvadrant na bruchu). 

 
Subkutánne podávanie látok 

 
 

Tento spôsob podávania umožňuje postupné uvoľňovanie podávanej látky vďaka 

dostatočného prekrvenia subkutánneho priestoru kapilárami. Tento spôsob podávania 

sa preferuje vtedy, ak sa jedná o podávanie malých objemov látok. Látky podávané 

subkutánne môžu byť vodné alebo olejové tekutiny. Bdelým zvieratám subkutánne 

podávame látku 1 – 2 cm od chrbtice na dorzálnej strane tela. V prípade, že zviera je 

pod anestézou, subkutánnu aplikáciu spravíme v brušnej oblasti, kde je koža tenká. 

 
Intramuskulárne podávanie látok 

 
 

Tento spôsob podávania látok umožňuje aplikáciu olejových substancií či látok 

rozpustných v oleji. Tento typ podávania spôsobuje pre zviera bolesť, a môže dochádzať 

k poškodeniu svalového tkaniva. Preto je potrebné aby aplikácia bola vykonaná 

skúseným experimentátorom. Tento typ aplikácie by mal byť použitý iba v prípade, ak 

alternatívna, menej bolestivá metóda aplikácie (uvedené vyššie) nie je možná. 

Detailnejší popis ďalších spôsobov podávania substancií nájdete tu. 

 

tip 13 - Intramuskulárne podávanie látok sa využíva hlavne u laboratórnych potkanov, 

lebo laboratórne myši majú málo svalového tkaniva. 
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10.4.2. Objem a frekvencia aplikácie látok 

 
Objem podanej látky (tab. 10.4.2.1) sa líši v závislosti od druhu (potkan versus myš), 

kmeňa, spôsobu a frekvencie podávania, zloženia roztoku. Látky rozpustné vo vode 

majú byť podávané buď rozpustené v destilovanej vode alebo vo fyziologickom roztoku. 

Objem podávania látok vo všeobecnosti by sa mal znížiť na minimum. Objem podávanej 

látky závisí aj  od veľkosti  zvieraťa.  Aplikácia  veľkého  objemu môže spôsobiť  bolesť  

a stres zvieraťu. Takisto, frekvencia podávania má byť znížená na minimum aby sme čo 

najmenej stresovali zviera. Dôležité je aj primeraná rýchlosť podávania látky. Všeobecne 

platí, že injekčné podávanie látok má byť pomalý proces, avšak intraperitoneálne, 

intragastrické a subkutánne podávanie látok môžeme vykonávať rýchlejším spôsobom. 

 

tip 14 - Rýchlosť absorpcie látok je vo všeobecnosti usporiadaná v tomto poradí: 

intravenózne podávanie > intraperitoneálne podávanie > intramuskulárne podávanie > 

subkutánne podávanie > perorálne podávanie. 

 
Tab. 10.4.2.1: Odporúčané dávky a veľkosti ihiel (G) podľa spôsobu podávania 

substancií myšiam a potkanom. 

Myš laboratórna Potkan laboratórny 

Spôsob 

podávania 
látok 

Odporúčaný 

objem 

Odporúčaná 

veľkosť (G) 
ihly 

Odporúčaný 

objem 

Odporúčaná 

veľkosť (G) 
ihly 

Intramuskulárne 0,00005 ml/g <23 G 0,1 ml/kg <21 G 

Intraperitoneálne 0,02 ml/g <21 G 10 ml/kg <21 G 

Subkutánne 0,01 ml/g <22 G 5 ml/kg <22 G 

Intradermálne 0,05 ml/g <26 G 
0,05 ml – 0,1 

ml 
<26 G 

Intravenózne 
0,005 ml/g- 

0,025 ml/g 
<25 G 

5 ml/kg – 20 

ml/kg 
<23 G 

Orálna gaváž 0,01 ml/g 20-22 G 
5 ml/kg – 10 

ml/kg 
16-20 G 

 
Praktické využitie poznatkov 

 
 

Podávanie substancií je jedným zo základných metód pri animálnych experimentoch. 

Experimentátor nesie plnú zodpovednosť za to, aby zviera pri podávaní substancií cítilo 
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čo najmenšiu bolesť a nepohodu a aby samotné podávanie trvalo čo najkratšie. 

Samotné zručnosti v prípade podávania substancií, napr. fyziologického roztoku či 

intraperitoneálne alebo subkutánne môžu zabrániť dehydratácii zvierat po chirurgickom 

zákroku. Výber vhodnej veľkosti ihiel používaných pri jednotlivých spôsoboch podávania 

látok znižuje stres a pocit bolesti u zvierat počas podávania látok. 

 
 Otázky a úlohy 

 
1. Vykonajte intraperitoneálne podávanie fyziologického roztoku a zvoľte najvhodnejší 

spôsob imobilizácie zvieraťa! 

2. Podávajte testosterón v dávke 2mg/kg rozpustený v olivovom oleji potkanovi 

laboratórnemu vážiaci 350g! Aký spôsob podávania zvolíte? 

3. Aký spôsob podávania zvolíte k anestéze laboratórnych potkanov pri výkone 

ovariektómie? 
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10.5. ANESTÉZIA A ANALGÉZIA 
 

10.5.1. Anestézia laboratórnych zvierat 

 
Anestézia (,,strata citlivosti,,) je farmakologicky indukovaná a plne reverzibilná strata 

vedomia, pamäti, mobility  a pocitu  bolesti.  Ak  dochádza  k strate  vedomia  hovoríme 

o celkovej anestézii, v prípade straty citlivosti na určitom obmedzenom mieste tela 

o lokálnej anestézii. Je veľmi dôležité si vybrať vhodný spôsob anestézy laboratórnych 

zvierat, ktoré vykazujú vysokú variabilitu citlivosti na anestetiká a analgetiká. 

Komponenty variability sú napr.: genotyp (kmeň, genetické pozadie), pohlavie, vek, 

stavba tela. Celková anestézia laboratórnych hlodavcov slúži na dosiahnutie najvyššej 

úrovne analgézie (bezbolestnosti) počas chirurgických zákrokov. Pomocou anestézy 

zviera necíti bolesť ani stres. Celková anestéza vytvára vhodné podmienky pre 

vykonávanie chirurgických zákrokov – nehybné operačné pole a uvoľňovanie svalového 

napätia. 

Poznáme dve metódy vykonávania celkovej anestézie: injekčné podávanie 

(podávanie anestetík pomocou injekčnej striekačky a ihly) a inhalácia (podávanie 

anestetík pomocou inhalátora). Obe metódy anestéze majú svoje výhody a nevýhody 

(tab.  10.5.1). Alternatívnou  metódu môže  byť kombinácia  anestetík,  pri ktorej každé  

z anestetík prispieva k celkovému účinku anestézie, a tým aj možné vedľajšie účinky 

anestetík sú minimalizované. Výber jednotlivých typov anestézie, ale aj anestetík závisí 

hlavne od typu zákroku, ktorý chceme vykonávať. 

 
V prípade injekčnej anestézie, anestetiká môžu byť podávané viacerými spôsobmi: 

● intravenózne, 

● intraperitoneálne, 

● intramuskulárne, 

● subkutánne. 

Všetky spomenuté spôsoby umožňujú vstup anestetík do krvného riečiska a následne  

do centrálneho nervového systému, kde vykonávajú svoju činnosť. 

 

tip 15 - Pred podávaním anestézie treba si myslieť aj na to, či ciele nášho experimentu 

vyžadujú aby zviera bolo nalačno, alebo nie. Pri celkovej anestézii zvyčajne nie je 

potrebné hladovanie laboratórnych zvierat, ale existujú prípady, keď experimentálny 

protokol to vyžaduje. Hladovaním pred chirurgickým zákrokom zamedzuje zvracanie 

zvieraťa. Pri laboratórnych hlodavcoch táto starosť ubúda kvôli tomu, že schopnosť 



196  

vracania nemajú. Zviera však musí mať prístup k pitnej vode vždy a ten sa nikdy 

nezamedzuje. 

 
tip 16 - Ďalším dôležitým bodom pri anestézii je aj to, že zvieratá počas anestézy majú 

otvorené oči. Preto je potrebné aplikovať buď oftalmologické kvapky alebo gél proti 

zabráneniu korneálneho vysušenia očí (napr. Vidisic). 

 
tip 17 - Najčastejšou príčinou úmrtí laboratórnych hlodavcov počas anestézie je 

hypotermia. Kvôli tomu je nesmierne dôležité sledovanie a udržiavanie telesnej teploty 

zvierat napr. pomocou vyhrievacej podložky, prikrývky, avšak, laboratórne zviera 

nemôže byť nikdy vystavené priamo k zdroju tepla. Normálna telesná teplota 

laboratórnej myši je: 35,5 až 37,4 °C a pre potkana je 35,8 až 37,5 °C, ktorú treba udržať 

aj počas chirurgického zákroku. 
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Tab.  10.5.1:  Súhrn   výhod   a nevýhod  jednotlivých   metód   vykonávania   anestézie 

u laboratórnych zvierat. 

Metóda 

vykonávania 

anestézy 

 
Výhody 

 
Nevýhody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injekčné 

podávanie 

 
 
 
 
 

Pomerne lacný spôsob 

Jednoduchý spôsob podávania 

Nevyžaduje sa žiadne 

špeciálne vybavenie 

Vhodné pre krátkodobé 

postupy 

Trvanie nie je vhodné na 

dlhodobé postupy 

Väčšie riziko 

predávkovania anestézy 

v dôsledku chyby (objem, 

dávka anestetík) 

Pomalý nástup anestézie 

Dlhotrvajúce zotavenie z 

anestézie 

Kontrola hĺbky anestézy 

nie je možná 

Anestetikum zostáva 

v organizme kým sa 

metabolizuje a eliminuje z 

organizmu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalácia anestetík 

 
 
 
 

Krátke trvanie 

Vhodné pre vykonávanie 

dlhodobých postupov 

Rýchly nástup anestézie 

Rýchle zotavenie z 

anestézie 

Ľahká kontrola hĺbky anestézy 

Metabolizuje sa minimálne 

množstvo anestetika v 

organizme 

Vyžaduje drahé a 

špeciálne vybavenie 

Vyžaduje školený 

personál 

pre použitie inhalačných 

roztokov 

Vydychované 

anestetikum sa musí 

vyčistiť (zbytočné 

(znečistenie životného 

prostredia) 

Kontrola hĺbky anestézy – 

problematický (rôzne 

nastavenia majú za 

následok rôznu hĺbku 

anestézy) 
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10.5.1.1. Injektabilné anestetiká pre potkana laboratórneho a myš laboratórnu 

Laboratórne myši a potkany v porovnaní s väčšími zvieratami majú vysokú rýchlosť 

metabolizmu, a preto na dosiahnutie účinnej anestézy potrebujú dostať vyššie dávky 

anestetík ako väčšie zvieratá s nízkou rýchlosťou metabolizmu. Bez ohľadu na to, že 

ktoré anestetikum resp. kombináciu anestetík si vyberieme, laboratórne zvieratá musíme 

vždy odvážiť a na základe hmotnosti im podávať určitú dávku anestetík a (tab. 

10.5.1.1.1, tab. 10.5.1.1.2). 

 
Tab. 10.5.1.1.1: Bežne používané injektabilné anestetiká u laboratórnych myší. 

 

Typ anestetika Dávka 
Spôsob 

podávania 

Trvanie 

anestézie 

Ketamín + Xylazín 
100mg/kg + 

10mg/kg 
i.p. 20 – 25 min 

Ketamín + Xylazín 

+ Acepromazín 

100mg/kg + 

20mg/kg + 3mg/kg 
i.p. 25 – 30 min 

Pentobarbital 
35mg/kg i.v. 

20 – 40 min 
40-70mg/kg i.p. 

Tribromoetanol 125-250mg/kg i.p. 15 – 30min 

i.p. = intraperitoneálne podávanie, i.v. = intravenózne podávanie. 
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Tab. 10.5.1.1.2: Bežne používané injektabilné anestetiká u laboratórnych potkanov. 
 

Typ anestetika Dávka 
Spôsob 

podávania 
Trvanie anestézie 

Ketamín + Xylazín 
60-90mg/kg + 

6-9mg/kg 
i.p. 30 – 50 min 

Ketamín + 

Medetomidín 

75mg/kg + 

0.5mg/kg 
i.p. 15 – 60 min 

Pentobarbital 
30-40mg/kg i.v. 

15 – 60 min 
40-60mg/kg i.p. 

Ketamín + 

Diazepam 

40-80mg/kg + 

5-10mg/kg 
i.p. 20 – 30min 

i.p. = intraperitoneálne podávanie, i.v. = intravenózne podávanie. 
 
 

10.5.1.2. Inhalačné anestetiká pre potkana laboratórneho a myš laboratórnu 

 
Najkonzistentnejšou  a najspoľahlivejšou  metódou   anestézie   pre   laboratórne   myši 

a potkany je inhalačná anestézia. O výhodách tohto typu anestézie sme písali v tab. 

10.5.1. Väčšina inhalačných anestetík napr. izoflurán sú minimálne absorbované 

organizmom zvieraťa, tým sa znižuje riziko ovplyvnenia výsledkov nášho experimentu. 

Ako aj z názvu vyplýva, inhalačné anestetiká sa aplikujú vdychovaním, inhaláciou do 

pľúc pomocou anestetických prístrojov. Medzi inhalačné anestetiká patria izoflurán, 

dietyléter, halotán či chloroform. 

Pre inhalačnú anestézu laboratórnych hlodavcov sa bežne používa izoflurán (tab. 

10.5.1.2.2), ktorý má rýchly a spoľahlivý nástup a laboratórne zviera po odpojení od 

anestetického prístroja (Obr. 10.5.1.2.1) sa rýchlo zotaví. Pri inhalačnej anestézii sa 

používa inhalačná komora do ktorej sa vloží laboratórne zviera na iniciáciu anestézie, 

následne je umiestnená na tvár zvieraťa inhalačná maska, na udržiavanie anestézie. 

Cez anestetický prístroj zviera vdychuje spolu s izofluránom aj 100% kyslík, tak 

laboratórne zviera počas anestézy dostáva aj anestetikum aj kyslík počas anestézy. 
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Tab.   10.5.1.2.1:   Dávka   izofluránu   potrebná   pre   iniciáciu   a udržanie   anestézy   

u laboratórnych hlodavcov. 

 
Typ anestetika 

 
Typ zvieraťa 

Dávka na 

iniciáciu 

anestézie 

Dávka na 

udržanie 

anestézie 

Izoflurán 
Potkan 3 – 4% 1 – 2% 

Myš 3 – 4% 1 – 3% 

 
Protokol k pusteniu inhalačnej anestézie u laboratórnych zvierat 

Základné súčasti inhalačnej anestézy sú (Obr. 10.5.1.2.1): anestetický prístroj, zdroj 

kyslíka, prietokomer, odparovač, inhalačná komora na indukciu anestézy pre zviera, 

hadice s inhalačnými maskami pre operáciu jedného alebo viacerých zvierat, dýchací 

okruh a čistiaci systém (filter). 

1. Prvým krokom je kontrola funkčnosti samotného prístroja, či všetky súčasti sú 

správne zapojené od prívodu kyslíka až po čistiaci systém. 

2. Skontrolujte si prúd čerstvého kyslíka z anestetického prístroja do inhalačnej 

komory na jednej strane komory. 

3. Skontrolujte či na druhej strane komory, je nasadená hadica správne a či je 

zapojená do nádoby filtra. 

4. Pomocou ďalšej hadice pripojte masky pre zviera k odparovaču. 

5. Skontrolujte množstvo izofluránu v odparovači. 

6. Skontrolujte tlak v kyslíkovej fľaše, a uistite sa, že fľaša je plná. 

7. Následne zapnite prívod kyslíka a nechajte inhalačnú komoru naplniť kyslíkom. 

8. Umiestnite myš do inhalačnej komory a zapnite odparovač s izofluránom na 

indukčnú dávku anestézy (3 – 4%). 

9. Počas procesu indukcie anestézy treba nepretržite kontrolovať zviera, ktoré by 

postupne malo stratiť rovnováhu, a postupne by malo začať pomalšie a hlbšie 

dýchať. 

10. Ak zviera sa už prestalo hýbať, a dýcha pomalšie, je pripravené k napojeniu na 

masku na udržiavanie anestézie.  V tomto  momente treba  nastaviť  odparovač  

a prísun kyslíka na nižšiu úroveň (1 – 3%). 

11. Naneste očný gél na obe oči zvieraťa aby ste zabránili korneálnemu vysušeniu 

očí. 

12. Zapnite vyhrievaciu podložku pod zvieraťom (na 37°C). 
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Obr. 10.5.1.2.1: Anestetický prístroj používaný na inhalačnú anestézu potkana 

laboratórneho a myši laboratórnej. 

 
 

10.5.2 Lokálna anestézia 

 
Lokálna anestézia znamená stratu citlivosti v obmedzenej oblasti tela. Lokálne 

anestetiká sa viažu na Na+ kanály v membránach neurónov, s čím bránia aktiváciu 

periférnych nociceptorov. Trvanie účinku závisí hlavne od spôsobu podávania, dávky,    

a presnosti aplikácie. Môžu sa podávať lokálne cez sliznicu (nos, ucho, oko), alebo sa 

aplikujú priamo do tkanív. Lokálnym anestetikom je lidokaín, ktorý má rýchly účinok        

s nástupom 1 – 2 minúty, avšak zabezpečuje iba krátkodobú úľavu od bolesti (1 – 2 

hodiny). Ďalším bežne používaným lokálne analgetikum je bupivakain s pomalým 

nástupom účinku (10 – 15 min), ale dlhotrvajúcim účinkom (4 – 6 hodín). 

 
 

10.5.3. Analgézia laboratórnych zvierat 

 
Analgézia znamená zníženie vnímania bolesti. Analgetiká používame okrem dosiahnutia 

vyváženej anestézy aj na zníženie bolesti ešte pred samotným chirurgickým zákrokom, 

ale hlavne ako súčasť pooperačnej starostlivosti. Vyššie spomenuté anestetikum ako 

napr. ketamín má iba slabý analgetický účinok, čo nezaručuje, že zviera necíti bolesť. 

Preto ketamín sa aplikuje spolu so xylazínom, ktorý je účinným analgetikom. 

To, že ktoré analgetikum si vyberieme závisí od typu vykonaného chirurgického zákroku, 

od intenzity a trvania bolesti, ale aj od samotného druhu a kmeňa laboratórneho 

zvieraťa. Podávanie analgetík pred chirurgickým zákrokom znižuje hyperexcitabilitu 

neurónov, ku ktorej dochádza pri stimulácii bolesti, a tiež znižuje množstvo analgetík 
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potrebných v rámci pooperačnej starostlivosti. Analgetiká aj zosilňujú účinok anestetík, 

tým sa znižuje dávka podávaného anestetika potrebného na účinnú anestézu. 

Poznáme tri hlavné typy analgetík: 

● Nesteroidné antiflogistiká: aspirín, acetaminofén; 

● Periférne pôsobiace zlúčeniny: antihistaminiká, lokálne anestetiká; 

● Opiátové analgetiká 18: buprenorfín, butorfanol, morfín, pentazocín 

a meperidín. 

 

tip 18 - Najviac efektívne sú opiátové analgetiká, ktoré buď stimulujú alebo inhibujú 

činnosť centrálnej nervovej sústavy. Najviac používaným je buprenorfín, ktorý sa podáva 

subkutánne   v dávke   0,1mg/kg   –   2mg/kg   v prípade   laboratórnych    myší,    kým  

u laboratórnych potkanov v dávke 0,01mg/kg – 0,5mgkg. V oboch prípadoch trvanie 

účinku je 5 – 8 hodín. 

 
Praktické využitie 

 
 

Treba si zvoliť vhodný spôsob anestézy je potrebný si vybrať nielen pri chirurgických 

zákrokoch, ale napr. aj pri niektorých spôsoboch odberu krvi od zvierat. V oboch 

prípadoch je okrem výberu vhodného typu anestézy (lokálna alebo celková) dôležité, 

aby sme s ňou nepredávkovali zviera. Používanie vhodných analgetík, zlepšuje celkový 

stav zvierat a zrýchľuje ich zotavenie napr. po chirurgickom zákroku. 

 
 Otázky a úlohy 

 
1. Uspite potkana laboratórneho vážiaceho 350g použitím zmesi ketamín : xylazín 

pre vykonanie chirurgického zákroku – gonadektómie! 

2. Zapnite inhalačný anestetický prístroj a odoberte krv z orbitálneho sínusu od myši 

laboratórnej! 

3. Vykonajte pooperačnú starostlivosť u čerstvo operovaného zvieraťa! 
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10.6. CHIRURGICKÉ ZÁKROKY POUŽÍVANÉ U LABORATÓRNYCH ZVIERAT 
 
 

Pred začatím samotného chirurgického zákroku na laboratórnych hlodavcoch si treba 

zvážiť každý postup od samotnej operácie až po pooperačnú starostlivosť. K vykonaniu 

chirurgického  zákroku  je  potrebný  vyškolený  personál,  ktorí  sú  schopní   pracovať  

s chirurgickou technikou, anestéziou, analgetikami a sú tiež schopní hodnotiť stav 

zvieraťa počas celého procesu od samotnej operácie až po pooperačnú starostlivosť. 

Tímová práca zamestnancov pri plánovaní a uskutočnení chirurgických zákrokov 

zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia úspešných výsledkov tým, že každý z tímu môže 

mať na celý proces rôzny pohľad v závislosti od odbornej znalosti jednotlivých členov 

tímu. Personál vykonávajúci chirurgický zákrok môže postúpiť formálnu skúšku 

ovládania jednotlivých postupov chirurgického procesu pred začatím samotného 

experimentu. Pri vypracovaní dizajnu chirurgického procesu by mal byť prítomný celý  

tím napr. chirurgický technik, zverinár a veterinárny lekár, ktorý by spoločne vypracovali 

protokol aj na pooperačné monitorovanie zvierat. Veterinárny lekár skontroluje či 

pooperačná starostlivosť zvierat je primeraná. 

Chirurgické zákroky delíme na minoritné a závažné, pričom ďalej ich môžeme 

kategorizovať ako chirurgické zákroky, ktoré laboratórne zvieratá prežijú alebo neprežijú 

laboratórne zviera. Minoritný chirurgický zákrok má za následok iba malé alebo 

žiadne fyzické poškodenie, ktoré nepreniká do telesnej dutiny. Do tejto triedy patria 

nasledovné zákroky: šitie rán, kanylácia periférnych ciev, kastrácia laboratórnych  

zvierat. Zvieratá po takých zákrokoch sa zotavia pomerne rýchlo a vo všeobecnosti 

nevykazujú príznaky pooperačnej bolesti. Závažný chirurgický zákrok (napr. 

torakotómia, laparotómia), ktorý laboratórne zviera prežije, preniká do telesnej dutiny     

a má za následok fyzické poškodenie. Taký zákrok zhoršuje fyziologické funkcie 

laboratórneho zvieraťa. Zviera po zákroku väčšinou trpí bolesťami, ktoré sa zmiernia 

podávaním analgetík. Zotavenie trvá dlhšie ako v prípade minoritného chirurgického 

zákroku. 

Závažnosť konkrétneho chirurgického zákroku pre dané laboratórne zviera závisí od 

charakteru chirurgického zákroku; od umiestnenia rezov; od druhu, zdravotného stavu a 

veku laboratórneho zvieraťa. 
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10.6.1. Ovariektómia u laboratórnych hlodavcov 

 
1. Zviera, ktoré má podstúpiť chirurgický zákrok sa najprv odváži z dôvodu aplikácie 

vhodnej dávky anestézy. 

2. Zvieratá  uspíme  intraperitoneálnym  podávaním  anestézy  (ketamín  :  xylazín 

v pomere 3 : 1). Môžeme používať aj inhalačnú anestézu napr. pomocou 

izofluránu: 3,5 – 4,5% (na indukciu anestézy) a 1,5 – 3% na udržanie anestézy). 

3. Ak sme zviera uspali, skontrolujeme rýchlosť dýchania, ktorá by mala byť počas 

anestézy znížená. Ďalej testujeme reakciu zvieraťa na jemný tlak buď na konci 

chvosta alebo na zadných labkách. 

4. Všetky chirurgické nástroje a povrch operačného stola treba pred použitím 

dezinfikovať a sterilizovať 70%-ým etanolom. 

5. Následne zviera umiestnime na chirurgickú podložku, pod ktorou je uložená 

vyhrievacia podložka aby sa zabránilo strate telesného tepla. Na to môžeme 

použiť okrem vyhrievacej podložky aj infračervenú lampu. 

6. Pomocou malého holiaceho strojčeka oholíme miesto abdominálneho rezu kvôli 

odhaleniu kože. 

7. Vyholenú pokožku sterilizujeme a dezinfikujeme 70%-ým etanolom a následne 

Betadínom. 

8. Následne pomocou nožníc vykonáme malý horizontálny abdominálny rez (0,5-1 

cm pre myši a 1-2 cm pre potkany) prenikajúci kožou a svalom. 

9. Cez tukovú vrstvu obklopujúce vaječníky sa dostaneme k vaječníkom, ktoré 

vyberieme cez abdominálny rez spolu s vajcovodmi na pravú a ľavú stranu 

abdominálneho rezu. 

10. V prípade tzv. sham-operácie, vajcovody spolu s vaječníkmi vložíme naspäť do 

brušnej dutiny. 

11. V prípade ovariektómie vykonávame ligáciu okolo vajcovodu vo vzdialenosti 0,5 

cm od vaječníkov v prípade myší a 1 cm vaječníkov v prípade potkanov. Ligáciu 

vykonávame z dôvodu aby sa zabránilo krvácaniu z odstránení vaječníkov. 

12. Následne odstránime pomocou nožníc buď jeden vaječník (unilaterálna 

ovariektómia) alebo obidva vaječníky (bilaterálna ovariektómia). 

13. Zvyšnú časť maternice a vajcovodov vložíme naspäť do brušnej dutiny. 

14. Posledným krokom je zašitie svalovej vrstvy a kože absorbovateľnou niťou. 

15. Po zašití ranu ošetríme okrem Betadínu aj lokálnym analgetickým gélom 

(Mesocain). 
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10.6.2. Orchiektómia u laboratórnych hlodavcov 

 
Postup orchiektómie (Obr. 10.6.2.1) je podobné postupu ovariektómie, preto vysvetlíme 

hlavne odlišné body v protokole. 

1. Anestetizované zviera položíme na operačný stôl brušnou oblasťou smerom 

nahor. 

2. Pomocou malého holiaceho strojčeka oholíme ventrálnu stranu miešky kvôli 

odhaleniu kože. 

3. Na oholenom a dezinfikovanom (70% etanol, Betadín) miešku pomocou 

sterilného skalpelu spravíme malý rez (0,5 cm pre myši a 1,0 cm pre potkany), 

prenikajúci  cez  kožu,  cez  ktorý  obidva  semenníky  a  nadsemenníky  spolu    

s tukovou vrstvou okolo nich vyberieme von z miešku. 

4. Semenníky jemne uvoľníme od tukovej vrstvy spolu s cauda epididymis, caput 

epididymis, vas deferens a tiež testikulárnych krvných ciev. 

5. V prípade tzv. sham-operácie, semenníky iba vyberáme von z miešku a vrátime 

naspäť. 

6. V prípade kastrovaných zvierat, spravíme ligáciu okolo testikulárnych a 

epididymálnych ciev na zabránenie krvácania po odstránení semenníkov. 

7. Následne odstránime pomocou nožníc semenník spolu s nadsemenníkom. 

8. Posledným krokom je zašitie svalovej vrstvy a kože absorbovateľnou niťou. 

9. Po zašití ranu ošetríme okrem Betadínu aj lokálnym analgetickým gélom 

(Mesocain). 
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Obr. 10.6.2.1: Schematické znázornenie postupu orchiektómie u laboratórnych myší. 
 
 

10.6.3. Pooperačná starostlivosť 

 
V prípade laboratórnych zvierat pooperačná starostlivosť znamená sledovanie 

zdravotného stavu zvieraťa po chirurgickom zákroku od preberania sa z anestézy až po 

celkové zotavenie. Frekvencia a trvanie pozorovania zvieraťa v rámci pooperačnej 

starostlivosti závisí od typu vykonaného chirurgického zákroku (minoritné versus 

závažné) a od druhu a veku zvieraťa. Počas fázy rekonvalescencie (2 týždne) zvieratá 

pravidelne sledujeme a v prípade potreby ošetríme dezinfekčným prostriedkom 

(Betadínom) alebo analgetickým gélom (Mesocain). 

 

tip 19 - Po zašití rany zvieratám subkutánne podávame analgetiká (Buprenorfín v dávke 

0,5mg/kg). Aby sme predišli dehydratácii, zvieratám subkutánne alebo intraperitoneálne 

podávame sterilný fyziologický roztok a uložíme ich jednotlivo do klietok. Zvieratá majú 

mať k dispozícii aj vodu aj potravu. 
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tip 20 - Zviera treba po chirurgickom zákroku umiestniť do čistej klietky, uloženej nad 

vyhrievacou podložkou (37 °C). Do klietky vložíme papierový obrúsok, aby sme zabránili 

vdýchnutiu malých častí, ktoré môžu vyvolať tracheálnu obštrukciu. Po uplynutí 24h 

zvieratá sa môžu vrátiť do svojich pôvodných klietok v skupinách. 

 
tip 21 - V priebehu preberania sa z anestézie je nesmierne dôležité, aby sa 

skontrolovalo aj dýchanie zvieraťa. Ak zviera trpí nepohodou a bolesťami, je nevyhnutné 

parenterálne podávanie analgetík, a aby nedošlo k dehydratácii zvieraťa aj podávanie 

fyziologického roztoku. 

 
tip 22 - Dôležité je aj starostlivosť o chirurgické rezy, kde lokálnu bolesť môžeme 

zmierniť pomocou natrenia okolia rezov s gélom na vonkajšie použitie s znecitlivejúcim a 

protimikrobiálnym účinkom (napr. Mesocain). 

 
Praktické využitie 

 
 

Ovariektómia a orchiektómia sú metódy, ktoré použijeme v prípade, ak chceme skúmať 

účinok pohlavných hormónov napr. na sexuálne správanie zvierat. Po bilaterálnej 

orchiektómii klesá plazmatická koncentrácia testosterónu u samca. Samec nebude 

plodný a nebude aktívne vyhľadávať kontakt so samicou. U samíc bilaterálna 

ovariektómia má za následok nízku plazmatickú koncentráciu estrogénov. Samica tiež 

zostáva neplodná,  lebo  bilaterálnou  ovariektómiou  sme  zrušili  ich  estrálny  cyklus.  

V správaní samice sa to prejavuje neprítomnosťou prezentovania sa, tzv. lordózy. 

 
 Otázky a úlohy 

 
1. Vykonajte unilaterálnu ovariektómiu u samice potkana laboratórneho. 

2. Vykonajte bilaterálnu orchiektómiu u samca myši laboratórnej. 
 
 

10.7. ODBER KRVI OD LABORATÓRNYCH ZVIERAT 
 
 

Odber krvi u laboratórnych zvierat je neoddeliteľnou súčasťou takmer každého 

experimentu.  V dnešnej  dobe   už   existuje   veľa   efektívnych   metód   odberu   krvi  

u laboratórnych zvierat. Dôležité je si uvedomiť, že odber krvi vyvoláva stres u zvierat, 

čo následne môže ovplyvniť naše experimentálne výsledky. Z tohto dôvodu je dôležité, 

aby odber krvi bol vykonaný skúsenými pracovníkmi a aby podľa možnosti sa zvolil 
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spôsob odberu krvi spôsobujúci čo najmenej bolesti a stresu pre laboratórne zvieratá 

 
 

tip 23 - Spôsob odberu krvi vyberáme podľa: 

● účelu na ktorý sa krv (plazma) získava, 

● množstva potrebnej krvi, 

● frekvencie odberu krvi, 

● príslušného vybavenia laboratória, 

● zručnosti odborníkov. 
 
 

Krv môže byť podľa pôvodu – arteriálna, venózna a arterio-venózna (zmiešaná), čo je 

ďalším faktorom ovplyvňujúci spôsob odberu krvi. Rôznymi spôsobmi odberu krvi 

môžeme získať veľké množstvo krvi, avšak nemôžeme presiahnuť určitú hranicu 

odobratého objemu krvi, ktorú už zviera neprežije (tab. 10.7.1). 

 
1. 10 - 15% celkového objemu krvi alebo 1% telesnej hmotnosti je maximálne 

množstvo krvi, ktoré sa môže naraz odobrať od zvieraťa. 

2. Objem krvi sa obnoví behom 24 hodín, ale erytrocyty a retikulocyty sa nemusia 

vrátiť do normálnych hodnôt až po dobu dvoch týždňov. Preto sa odporúča 

odoberať maximálne množstvo krvi raz za dva týždne. 

 
 

Tab. 10.7.1: Približné objemy krvi a odporúčané maximálne objemy odberu krvi pre 

druhy s danou telesnou hmotnosťou. 

 Odporúčané maximálne objemy 

odberu krvi (ml) 

Druh 

zvieraťa 
Hmotnosť 

Objem krvi 

(ml) 
7,5% 10% 15% 

Myš 25g 1,8 0,1 0,2 0,3 

Potkan 250g 16 1,2 1,6 2,4 

( 23). 
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Spôsoby odberu krvi u laboratórnych hlodavcov (myší a potkanov), ktoré nevyžadujú 

anestézu: 

● odber krvi z vena saphena, 

● odber krvi z pedálnej žily, 

● odber krvi amputáciou špičky chvosta zvierat. 
 
 

Spôsoby odberu krvi u laboratórnych hlodavcov (myší a potkanov), ktoré vyžadujú 

anestézu: 

● odber krvi z chvostovej žily, 

● odber krvi z orbitálneho sínusu, 

● odber krvi z jugulárnej vény, 
 
 

Spôsob terminálneho odberu krvi u myší a potkanov vyžadujúce anestézu: 

● kardiálna punkcia, 

● odber krvi z orbitálneho sínusu. 

● 

tip 24 - Pre úspešný odber krvi je nevyhnutné aby sme vyvolali vazodilatáciu, s čím sa 

zvyšuje prietok krvi. Existuje niekoľko spôsobov vyvolania vazodilatácie: 

● pomocou teplej vody – ktorá nie je stresujúca pre zvieratá. Voda by mala byť 

max. 45 °C, avšak najideálnejšia je teplota 40 °C vody na 1 minútu. 

● pomocou červeného svetla: Myš alebo potkan by nemal byť vystavený viac  

ako 10 minút červenému svetlu pri teplote 40 °C. Lampu s červeným svetlom 

vložíme nad klietku laboratórnych zvierat po dobu 5 – 10 min. 

● pomocou vyhrievacej podložky: Klietku myši či potkanov dáme nad 

vyhrievaciu podložku. 

● pomocou tepelnej komory: Podobne ako pri zahrievaní červenou lampou by 

myš alebo potkan nemali stráviť viac ako 10 minút pri teplote 40 °C vo 

vyhrievacej komore. 

 
tip 25 - Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste zabránili tepelnému poškodeniu zvierat! 
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10.7.1. Spôsoby odberu krvi u laboratórnych hlodavcov, ktoré nevyžadujú anestézu 
 
 

10.7.1.1. Odber krvi z vena saphena 

 
Výhodou tejto metódy je, že zviera nemusí byť pod lokálnou alebo celkovou anestéziou. 

Ak zviera predtým si zvykne na dotyk, tak potom tento spôsob odberu krvi znamená pre 

neho minimálny stres. Z vena saphena získavame venóznu krv. 

1. Zadnú   labku   zvieraťa   napr.    myši,    deň   pred    odberom    krvi   oholíme   

a dezinfikujeme. Tento prvý krok je nevyhnutný, lebo ak by noha zvieraťa nebola 

oholená, krv by stekala do srsti a odber by nebol možný. Okrem toho, krv by bola 

skontaminovaná srsťou. 

2. Na imobilizáciu myši použijeme imobilizačnú trubicu (vhodná je aj 50 ml-ová 

falkónka), pričom držíme zadnú labku v ruke. Tesne nad kolenom myši prstom 

vyvíjame mierny tlak smerom nadol. 

3. Žila (vena saphena) sa pichne ihlou s veľkosťou (25 – 27 G pre potkany a myši), 

čo vedie k okamžitému vytvoreniu kvapky krvi. 

4. Krv môžeme odobrať pipetou alebo mikrovetkou. 

5. Po odbere krvi použijeme kúsok gázy, s ktorým jemne tlačíme na miesto vpichu. 
 
 

10.7.1.2. Odber krvi amputáciou špičky chvosta laboratórnych hlodavcov 

 
Táto technika sa bežne používa aj u laboratórnych myší aj u potkanov. Týmto spôsobom 

sa získava zmes arteriálnej a venóznej krvi. Amputácia je obmedzená iba na špičku 

chvosta. 

1. Zviera vložíme do imobilizačnej trubice. 

2. Pomocou ostrých nožníc odstrihneme kúsok zo špičky chvosta zvierat (0,5 – 

1mm). 

3. Kvapky krvi zbierame do mikrovetiek. 
 
 

tip 26 - Pri opakovaných odberoch krvi v krátkom časovom rozmedzí stačí odstrániť iba 

zrazeniny tampónikom, tým pádom nemusíme znova a znova odstrihovať z chvosta 

zvieraťa. Postupnými odbermi krvi môžeme amputovať maximálne 5 mm-ov zo špičky 

chvosta zvierat. 

Táto technika nemusí byť vhodná pre staršie zvieratá, u tých sa odporúča anestézia. 
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10.7.2. Spôsoby odberu krvi u laboratórnych hlodavcov, ktoré vyžadujú anestézu 
 
 

10.7.2.1. Odber krvi z orbitálneho sínusu 

 
Táto technika je jednou z najčastejšie používaných metód odberu krvi u laboratórnych 

myší a potkanov. Zvieratá musia byť v celkovej anestézii, pri ktorej sa používa hlavne 

inhalačná anestéza izofluránom pomocou narkotizačného prístroja. Získaná krv je 

zmiešaná krv, zmes žilovej krvi a tkanivovej tekutiny. 

1. Zviera položíme do ležiacej polohy, pri ktorej je jeho krk jemne potiahnutý a oko 

jemne vypúlené. 

2. Pomocou sklenenej mikrokapilárnej trubice odoberáme krv z orbitálneho sínusu 

nasledovne: 

a. Sklenenú trubicu umiestnime do predného otvoru oka v uhle 30 – 45° 

smerom k zadnej časti oka. 

b. Sklenenú trubicu jemný tlakom otočíme medzi palcom  a ukazovákom 

kým sa nedostaneme do orbitálneho sínusu. 

c. Akonáhle sme na správnom mieste, cez sklenenú kapiláru tečie krv, ktorú 

necháme kvapkať do mikrovetky. 

3. Po odbere krvi odstránime z oka sklenenú mikrokapilárnu trubicu, zatvárame 

očné viečka a pomocou kúsku gázy jemne tlačíme na oko zvieraťa k dosiahnutiu 

hemostázy. 

 
 

10.7.2.2. Odber krvi z chvostovej vény 

 
V chvoste potkana sa nachádza jedna ventrálna artéria a tri vény (dve laterálne a jedna 

dorzálna véna). Odber krvi z chvostovej vény nevyžaduje anestéziu, ale napr. pri 

starších zvieratách kvôli zníženiu stresu, je možný odber krvi pod anestéziou. 

Nevýhodou však je, že krv sa horšie získava pri poklese krvného tlaku, čo je následkom 

anestézy. 

1. Potkana vložíme do imobilizačnej trubice. 

2. Chvost potkana sa lokálne nahreje, aby lepšie tiekla krv. 

3. Ukazovákom zatlačíme na chvost zvieraťa (asi 5cm od análneho otvoru) aby 

bola viditeľná laterálna véna. 

4. Laterálna véna sa napichne pomocou ihly (23G) a krv zbierame do skúmaviek 

(mikrovetky). 
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5. Po odobratí potrebného množstva krvi pomocou kúsku gázy jemne tlačíme na 

miesto vpichu k dosiahnutiu hemostázy. 

 
 

10.7.3. Spôsob terminálneho odberu u laboratórnych hlodavcov vyžadujúce anestézu 

Terminálny odber krvi – kardiálna punkcia 

Pri tejto metóde terminálneho odberu krvi je dôležité, aby zviera bolo v celkovej 

anestézii. 

Možné spôsoby kardiálnej punkcie: 

1. Držte myš za odreniny kože nad plecami tak, aby hlava bola hore a zadné nohy 

boli dole. Použite 1 ml striekačku s ihlou veľkosti 22G. Ihlu vpichnite približne 5 

mm od stredu hrudníka smerom k zvieracej brade 5-10 mm hlboko pomocou 

injekčnej striekačky v uhle 25-30° od hrudníka. 

2. Položte zviera na chrbát, a pretlačte striekačku cez hrudnú kosť a odoberte krv. 

3. Položte zviera na bok a vpichnite ihlu kolmo na stenu hrudníka. 

4. Keď sa v striekačke objaví krv, držte ju stále a jemne potiahnite piest, aby ste 

získali maximálne množstvo krvi. Netiahnite silou, ktorá bude mať za následok 

kolaps srdca. Ak prestane prúdiť krv, skúste ihlu premiestniť. 
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Praktické využitie 
 
 

Pre správne posúdenie zdravotného stavu laboratórnych zvierat je potrebné získať čo 

najviac informácií. Zdrojom validných informácií, ktoré v sebe odrážajú zmenu 

metabolizmu organizmu a môžu byť použité pri posudzovaní zdravotného stavu 

zvieraťa, sú výsledky laboratórnych vyšetrení. Najrozsiahlejšia a najvýznamnejšia časť 

laboratórnych vyšetrení tvorí analýza krvi, krvného séra alebo plazmy. Krv je pomerne 

ľahko dostupným materiálom a v jej zložení sa odráža rad biochemických pochodov 

prebiehajúcich v organizme zvieraťa. 

Odber krvi u myší a potkanov je nevyhnutný pre celý rad vedeckých štúdií, ktoré 

zahŕňajú biochemickú, imunologickú, metabolickú a fyziologickú analýzu. V plazme sa 

nachádza veľa látok, ktoré nás informujú o zdravotnom stave zvieraťa, napríklad: 

prítomnosť       pečeňových        enzýmov        ako        je        aspartátaminotransferáza 

a alanínaminotransferáza v plazme sú markermi zhoršenej funkcie pečene. Na druhej 

strane vysoké koncentrácie cholesterolu a LDL cholesterolu v plazme poukazujú na 

možnú dyslipidémiu. 

 
 Otázky a úlohy 

 
1. Vykonajte odber krvi z orbitálneho sínusu u myši laboratórnej (25g)! Koľko µl-ov 

krvi môžete naraz odobrať od myši? 

2. Potrebujete odobrať venóznu krv od laboratórnych potkanov. Vymenujte tri miesta 

odberu venóznej krvi u laboratórneho potkana. 
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10.8. ROZPOZNÁVANIE BOLESTI U LABORATÓRNYCH ZVIERAT 
 
 

Bolesť je nepríjemný senzorický zážitok a emočná skúsenosť, ktorá je zvyčajne 

výsledkom podnetov, ktoré poškodzujú alebo majú potenciál poškodiť tkanivo. Bolesť 

znamená stresor pre laboratórne zvieratá, a ak pretrváva vedie k stresu a strachu. 

Okrem toho, nepretržitý pocit bolesti môže viesť k allodýnii, čo znamená, že zviera 

pociťuje aj nebolestivé podnety ako bolestivé. 

Bolo dokázané, že všetky cicavce vrátane hlodavcov sú schopné vnímať bolesť a tiež na 

bolesť adekvátne reagovať zmenou správania na bolesť. Väčšina experimentálnych prác 

sleduje reakciu laboratórnych hlodavcov na bolestivé podnety (vyvolané 

experimentátormi) akými sú teplo, alebo mechanické poškodenie tkaniva oproti 

spontánnej bolesti, ktorá je klinicky relevantnejšia. Niektoré formy správania 

hlodavcov, napr. nízka lokomotorická aktivita, jednostranné lízanie, trasenie, sa 

prejavujú v čase poškodenia či zranenia a spôsobujú spontánnu bolesť. Avšak v 

mnohých prípadoch je ťažko dokázateľné, že tieto formy správania naozaj vykazujú takú 

mieru bolesti u laboratórnych zvierat. 

Aby sa laboratórnym zvieratám uľavilo od potencionálnej spontánnej bolesti, musíme sa 

naučiť rozpoznávať príznaky, črty bolesti u nich. Samozrejme, je dôležité odhadnúť aj 

intenzitu a trvanie bolesti a tiež identifikovať jej príčinu. Na to, aby sme mali úspech pri 

rozpoznávaní bolesti u zvierat, prvoradé je poznať druhovo-špecifické správanie 

laboratórnych hlodavcov. Keď nepoznáme ich ,,prirodzené správanie,, nemôžeme 

odhaliť ani príznaky bolesti u nich. Ak laboratórne zvieratá cítia bolesť správajú sa inak, 

ako za normálnych okolností a ich správanie závisí aj od miesta kde cítia bolesť (v ktorej 

časti tela), resp. od intenzity bolesti. 

 
Medzi najbežnejšími črtami bolesti u laboratórnych hlodavcov patria: 

● rýchle alebo namáhané dýchanie, 

● znížená starostlivosť o telo (samočistenie), 

● periokulárny a nazálny výtok porfyrínu (,,červené slzy,,), 

● abnormálny vzhľad alebo držanie tela, imobilita. 
 
 

Zdroje bolesti a stresu u laboratórnych hlodavcov môžu byť: 

• Transport; 

• Fyzikálne faktory makroprostredia: 

• vysávače, tečúca voda, vlhkosť, teplota, ultrazvuk; 

• Fyzikálne faktory mikroprostredia: 

• dizajn klietky, použitý materiál, možnosti behania/cvičenia; 
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• Druhová komunikácia: 

• prenos stresu z jednej klietky do druhej; 

• Faktory spojené s experimentom. 
 

10.8.1. Známky bolesti u laboratórnych hlodavcov 

 
Známky bolesti u laboratórnych hlodavcov delíme na mierne, stredné a závažné (tab. 

10.8.1.1). 

Tab. 10.8.1.1: Známky bolesti u laboratórnych hlodavcov. 
 

Mierne Stredné Závažné 

Strata telesnej hmotnosti 
Strata telesnej hmotnosti do 

20% 

Strata telesnej hmotnosti 

nad 25% 

Príjem tekutín a potravy 

na 40-75% normálneho 

príjmu počas 72 h 

Príjem tekutín a potravy pod 

40% normálneho príjmu 

počas 72 h 

Príjem tekutín a potravy 

pod 40% normálneho 

príjmu počas 7 dní, 

anorexia 72h 

Čiastočná piloerekcia Piloerekcia 
Piloerekcia, s inými 

znakmi dehydratácie 

 
 

Tlmený, ale responzívny 

Tlmený, s 

tlmenými/slabšími 

odpoveďami aj keď 

vyprovokovaný/stimulovaný 

 
Neresponzívny na 

stimuly 

Hrbenie (najmä pri 

pokuse o uchytenie) 
Intermitentné hrbenie Mrznutie 

Dočasná vokalizácia 
Intermitentná vokalizácia pri 

provokácii 

Intermitentná vokalizácia 

aj bez provokácie 

Výtok z nosa/oka – 

chromorhinodacryorea 

Výtok z nosa/oka – 

chromorhinodacryorea 

Výtok z nosa/oka – 

chromorhinodacryorea 

výrazná a pretrvávajúca 

Normálne dýchanie 
Abnormálny vzorec 

dýchania intermitentne 
Namáhavé dýchanie 

Dočasný tras Dočasný tras 
Pretrvávajúce 

zášklby/tras 

Bez záchvatov Intermitentné záchvaty Dlhotrvajúce záchvaty 

Bez sebamrzačenia Bez sebamrzačenia Sebamrzačenie 
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Výraz tváre sa v širšom okruhu používa na sledovanie miery bolesti u ľudí, čo bolo 

inšpiráciou pre skupinu vedcov, ktorí vytvorili skórovací systém pre sledovanie miery 

bolesti u laboratórnych myší na základe zmeny výrazu tzv. ,,myšacia grimasová 

stupnica,, z angl. ,,mouse grimace scale,,. Rozpoznávanie rôznych čŕt tváre 

laboratórnych hlodavcov ako nástroj k sledovaniu ich zdravotného stavu by bolo 

výhodou nielen pre vedeckú prácu, animálne experimenty ale aj pre veterinárne 

lekárstvo. 

 
Vyššie spomínaný skórovací systém sleduje nasledovné znaky na tvári laboratórnych 

myší: 

1. Zúženie zreníc (čiastočné alebo úplné), 

2. Zmena polohy ušníc (odklonenie uší smerom von), 

3. Zmena polohy fúzov (fúzy sa pohybujú smerom dopredu), 

4. Vydutie lícnej časti tváre je zaoblené, 

5. Vydutie okolo nosa je zaoblené, 

6. Zježenie srsti (piloerekcia). 
 
 

Tieto znaky sa sledovali u laboratórnych myší aj v kľudovej situácii aj pri bolestivých 

podnetoch. Jedná sa o spoľahlivú metódu s vysokou presnosťou na určenie bolesti 

vyvolanej stredne dlho trvajúcim (od niekoľko minút až približne 1 deň) podnetom. Práca 

Langforda a kolektívu  bola  základom  pre  vytvorenie  skórovacieho  systému  grimás  

u laboratórnych potkanov. Sotocinal a kolektív (2011) popísal rozdiely v ,,bolestivom 

výzore,, medzi  laboratórnymi myšami  a potkanmi.  Myši vykazujú  hladký  vzhľad nosa 

a líce, kým v priebehu bolesti v oblasti nosa a tváre sa vytvárajú hrče. Na rozdiel od  

nich, laboratórne potkany majú aj za kľudových podmienok na začiatku línie nosa a líc 

zreteľné vydutie a v priebehu prežívania bolesti sa ich nos vyrovnáva a predlžuje. 

Následne dochádza k vyrovnaniu oblasti hmatových fúzov. Podľa výsledkov autorov sa 

zdá, že vyrovnávanie normálneho vydutia v nosovej  a lícnej  oblasti sa vyskytujú spolu  

a ukazuje vysokú koreláciu s prítomnosťou bolesti u potkanov. 

My, vedeckí pracovníci, ktorí vykonávame animálne experimenty, mali by sme 

dodržiavať tzv. princípy 3R (      27) pri práci s u laboratórnymi zvieratami, ktoré sú: 

1. Replacement (Nahradenie) – nahradenie pokusov na zvieratách alternatívnou 

metódou, 

2. Reduction (Redukcia) – obmedzenie počtu použitých zvierat, 
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3. Refinement (Zlepšenie, zjemnenie) – zlepšenie metód na zvieratách, 

obmedzenie utrpenia a stresu zvierat. 

 

tip 28 - Pri nahradení posudzujeme, či je možné nahradiť laboratórne zvieratá v našom 

experimente napr. bunkovými kultúrami, počítačovou simuláciou, alebo systematicky 

nižšie postaveným druhom zvieraťa. 

 
tip 29 - Pri redukcii sa snažíme minimalizovať počet zvierat v našom projekte na 

minimum, avšak musíme dbať na to, aby sme získali z daného počtu zvierat také 

množstvo údajov, ktoré budú mať štatisticky výpovednú hodnotu. 

 
tip 30 - Pod zlepšením rozumieme zlepšenie životných podmienok zvierat (napr. 

pomocou obohatenia mikroprostredia), a tiež minimalizáciu utrpenia a stresu zvierat 

(napr. analgetiká). 

 
tip 31 - Mali by sme robiť všetko pre to, aby naše zvieratá v laboratórnych podmienkach 

netrpeli. Môžeme tomu predchádzať napr. aj vhodnou prípravou dizajnu experimentu, 

výberom najmenej bolestivých postupov, vhodných analgetík a vytvorením obohateného 

prostredia (v prípade úzkostných zvierat). 

 
 

10.8.2. Humánne ukončenie postupu (tzv. Humane end points) 

 
Každý projekt, či experiment na zvieratách musí mať jasne definovaný skórovací 

systém pre humánne ukončenie projektu. Ide o stanovenie ukazovateľov na 

sledovanie  zdravotného  stavu   laboratórnych   zvierat   používaných   v   experimente 

s určením bodovým skóre. Po dosiahnutí vysokého počtu bodov, zvieratá treba 

humánne usmrtiť ešte pred ukončením projektu. To znamená, že zvieratá 

nenecháme zbytočne trpieť. Realizáciou stanovenia bodového skóre je možné 

predchádzať alebo zmierniť bolesť a strach zvierat pri súčasnom splnení 

experimentálnych cieľov (https://www.nc3rs.org.uk/humane-endpoints). 

Všeobecne používané skóre pre humánne ukončenie postupu: 

● Extrémny úbytok telesnej hmotnosti, 

● Poruchy pohybu (paralýza zadných končatín), 

● Deficit telesnej a duševnej bdelosti, 

● Namáhavé dýchanie, 
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● Vonkajší fyzický vzhľad, 

● Zmeny správania (úzkosť), 

● Fyziologické zmeny (napr. nízka telesná teplota). 
 
 

Výskumní pracovníci zodpovední za pozorovanie spomenutých fyzických, fyziologických 

a behaviorálnych prejavov laboratórnych zvierat musia byť primerane vyškolení a 

skúsení v rozpoznávaní týchto znakov. Samozrejme, skórovací systém pre humánne 

ukončenie postupu je vždy špecifický v súvislosti s daným projektom. 

 
Praktické využitie 

 
 

Pri práci s laboratórnymi zvieratami musí byť zabezpečené, aby zvieratá netrpeli. Ak 

niektoré postupy spôsobujú bolesť, stres alebo nepohodu zvieraťa je potrebné to 

zmierniť. A preto každý kto pracuje s laboratórnymi zvieratami musí byť schopný u nich 

rozpoznať príznaky bolesti. 

 
 Otázky a úlohy 

 
1. Vymenujte známky bolesti a stresu u laboratórneho potkana. 

2. Aké sú dôvody pre humánne usmrtenie experimentálneho zvieraťa? 

3. Akým spôsobom by ste dodržiavali zásady 3R vo Vašom projekte? Popíšte reálne 

opatrenia pre Váš experiment a nie definíciu zásad 3R! 
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10.9. BEHAVIORÁLNA CHARAKTERISTIKA LABORATÓRNYCH HLODAVCOV 
 
 

Etológia z gréckeho (ethos = správanie a logos = veda) je vedná disciplína zaoberajúca 

sa so správaním živočíchov a človeka predovšetkým v prirodzenom prostredí. Pri 

výskume správania živočíchov musíme mať znalosti o prirodzenom správaní daného 

zvieraťa, aby sme vedeli rozpoznať zmeny (odchýlky) v jeho správaní. V prípade ak 

chceme hlbšie sa zaoberať s určitou formou správania zvieraťa, výskum realizujeme      

v laboratórnych podmienkach. Etológiu delíme na: 

● popisnú etológiu – popis prvkov správania zvieraťa na základe priameho či 

nepriameho pozorovania, 

● experimentálnu etológiu – formovanie jasných hypotéz, ktoré sú podkladom 

pre ďalšie analýzy. 

To, že ktoré formy správania sa budú sledovať v rámci projektu závisí od cieľov nášho 

výskumu. V dnešnej dobe už poznáme základné formy správania laboratórnych 

hlodavcov (potkan a myš). Vieme, že sa jedná o sociálne živočíchy, s ktorými sa 

jednoducho manipuluje a rýchlo sa rozmnožujú. Navyše, vykazujú fyziologickú 

podobnosť s človekom, a preto sú s jedným z najpoužívanejších druhov zvierat vo 

výskume. Ak testujeme správanie laboratórnych zvierat v rámci experimentu, mali by 

sme mať vždy tzv. štandardnú kontrolnú skupinu s ktorou sa porovnáva experimentálna 

skupina hlodavcov. 

V prostredí domácej klietky môžeme sledovať mnoho parametrov správania (napr. 

samočistenie, šplhanie po mriežke klietky, panáčkovanie, sociálny kontakt a pod.) 

laboratórnych hlodavcov, ktoré nevyžadujú žiadne špeciálne vybavenie. Väčšina 

behaviorálnych testov však prebieha mimo domácej klietky laboratórnych  hlodavcov. 

V nasledujúcej časti tejto kapitoly sa budeme venovať jednotlivým typom behaviorálnych 

testov slúžiacich na sledovanie lokomotorickej aktivity, úzkostného a depresívneho 

správania, sociability, repetitívneho správania, priestorovej orientácie a pamäte 

laboratórnych hlodavcov. 

Samozrejme, na sledovanie behaviorálnych parametrov laboratórnych hlodavcov okrem 

samotných zvierat sú potrebné aj rôzne typy bludísk, kamera slúžiaca na nahrávanie 

daného testu a tiež softwér pre analýzu sledovaných parametrov správania. My, na 

Ústave Molekulárnej BioMedicíny na vyhodnotenie behaviorálnych testov používame 

poloautomatický trackovací softvér EthoVision XT 10 od firmy Noldus (Noldus, 

Holandsko). 
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10.9.1. Zhodnotenie anxiety a lokomotorickej aktivity 

 
 Test otvoreného poľa (Obr. 10.9.1.1): sa používa k meraniu motorickej aktivity, 

exploračného správania a emocionality laboratórnych zvierat. Ďalej sa používa k 

stanoveniu individuálnych rozdielov medzi jedincami (napr. v exploračnom správaní, v 

emocionalite). Testovanie zvierat prebieha v aréne s podstavou štvorca, ktorá by mala 

byť veľkosťou prispôsobená veľkosti testovaného zvieraťa (pre potkana: 100 x 100 cm, 

pre myš: 45 x 45 cm). Testované zviera je vložené do centra arény a ponechané v nej 

po dobu 5 minút. Sledovaným parametrom je: celková prejdená vzdialenosť, priemerná 

rýchlosť pohybu (lokomotorická aktivita) a čas strávený v centrálnej časti bludiska. Viac 

času stráveného v centrálnej časti je známkou nižšej úrovne anxiety. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10.9.1.1: Schematické znázornenie testu otvoreného poľa. 
 
 

PhenoTyper (Obr. 10.9.1.2): K sledovaniu spomenutých parametrov pohybovej aktivity 

a úzkostného správania slúžia aj tzv. PhenoTyper. PhenoTyper funguje ako domáca 

klietka, kde sa sleduje buď krátkodobejšie alebo dlhodobejšie správanie zvierat. 

Poskytuje to bližší obraz o ich behaviorálnych charakteristikách. Zvieratá sú umiestnené 

do boxu, ktorý je virtuálne rozdelený na viaceré časti, pričom na rozdiel od testu 

otvoreného poľa, v tomto prípade majú možnosť tráviť čas aj v tzv. shelteri- „domčeku“ 

(    32). Každý box (v našom prípade sú k dispozícii 4) má navrchu umiestnený 

kamerový snímač, ktorý detekuje zviera po celý čas, ktorý vo PhenoTyper-i strávia tak 

isto aj jeho pohyb. Viac času, stráveného vo svetlej časti boxu, odráža nižšiu úroveň 

anxiety. 

 

tip 32 - Piliny ako podstielka sa dávajú síce čisté, ale v princípe zmiešané s časťou 

pôvodných pilín z domácej klietky zvieraťa. 
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Obr. 10.9.1.2: Schematické znázornenie klietky – PhenoTypera. A – domček, B – 

krmítko, C – fľaša pre vodu. 

 
 
 

Protokol pre dlhodobé sledovanie aktivity zvierat vo PhenoTyperoch: 

1. Skontrolujte, či klietka je čistá a pripravená na ďalšie použitie. 

2. Skontrolujte,  či  domček  je  na  mieste  (A),  odvážte  a doplňte  potravu  (B),     

a odvážte a doplňte vodu (C). 

3. Zapnite prístroj pre nahrávanie videí (Videoswitch). 

4. Zapnite všetky 4 PhenoTyper klietky. Vypínač je na zadnej strane každej tzv. Top 

jednotky. Červené svetlo na prednej strane Top jednotky, indikuje zapnutie 

PhenoTyper klietky. 

5. Počítač by mal byť zapnutý, skontrolujte, či je v USB vstupe na prednej strane 

zasunutý hardvérový kľúč (Noldus, Wageningen, Holandsko). 

6. Na pracovnej ploche stolového počítača sa nachádza program EthoVision XT10, 

zapnite ho dvojklikom. 

7. Nastavte parametre programu, dajte zvieratá do klietok a nastavte čas 

testovania, ktorý môže byť krátkodobý (5, 10, 30 min) alebo dlhodobý (až 

24hodín). 
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8. Po ukončení testovania daného zvieraťa (t.j. pri výmene zvierat) ako aj po 

ukončení celého experimentu, vyčistite klietky 70% alkoholom. 

9. Ak dávate ďalšie zvieratá do PhenoTyperov na testovanie, tak vymeňte piliny, 

vodu  a jedlo ( 33). S týmto postupom treba rátať pri plánovaní jednotlivých 

experimentov. 

10. Na   konci  experimentu,  vypnite  jednotlivé   časti  PhenoTyper-ových  klietok,   

a vypnite aj samotný program EthoVision XT 10. 

 
tip 33 - Pri odoberaní vody a jedla na konci testovania jednotlivých zvierat, nezabudnite 

potravu a vodu odvážiť, aby ste mali prehľad, že koľko z toho zvieratá zjedli a vypili. 

 
 Vyvýšené bludisko v tvare plus (Obr. 10.9.1.3): Tento test sa využíva predovšetkým 

na hodnotenie úzkostného správania zvieraťa. Použijeme bludisko s ramenami v tvare 

znamienka plus, ktorého podstava je 60cm nad zemou, a tým prípadný kontakt so 

zemou bol obmedzený. 

Test je založený na prirodzenej averzií zvierat vyhýbajúcich sa otvoreným priestorom     

a preferujúcich tmavé uzavreté priestory. Bludisko je rozdelené na centrálnu zónu, 2 

otvorené ramená a 2 zatvorené ramená kryté 40 cm vysokou stenou. Zvieratá sú 

umiestnené do centrálnej časti, tvárou k otvorenému ramenu. Z celkového času 5 minút 

je  zaznamenávaný  čas  strávený  v otvorených   ramenách.   Viac  času   stráveného   

v otvorených ramenách koreluje s nižšou úrovňou anxiety. Okrem toho, môžeme aj 

ďalšie parametre hodnotiť, ktorými sú: 

● dobu latencie – čas, keď sa zviera po položení do centrálnej zóny rozhoduje, do 

ktorého ramena sa vyberie, 

● čas (s) strávený v centrálnej zóne, 

● čas (s) strávený v otvorenom ramene, 

● čas (s) strávený v uzavretom ramene, 

● počet vstupov do otvoreného ramena, 

● počet vstupov do uzavretého ramena, 

● počet vstupov do ramien celkovo. 
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Obr. 10.9.1.3: Schematické znázornenie vyvýšeného plusového bludiska. 

 

Test preferencie svetla a tmy (Obr. 10.9.1.4): Testované zviera je vložené do bludiska 

obdĺžnikovej podstavy, rozdelené na dve rovnako veľké komory. Jedna komora je 

rovnomerne osvetlená, druhá je zakrytá. Zvieratá sú vložené do svetlej časti bludiska 

tvárou k stene. Po dobu 5 minút je zaznamenávaný čas strávený v jednotlivých 

komorách. Viac času stráveného vo svetlej časti bludiska odráža nižšiu úroveň anxiety. 

 

 
Obr. 10.9.1.4: Schematické znázornenie bludiska pre test preferencie svetla a tmy. 

10.9.2. Zhodnotenie sociability 

Test sociálnej interakcie 

Sociálne správanie živočíchov závisí od dočasného alebo trvalého spolužitia dvoch 

alebo viacerých jedincov. Živočích je sociálny vtedy, ak sa snaží byť v blízkosti iných 

jedincov svojho vlastného druhu a usiluje sa o spoluprácu s nimi. Sociálne vzťahy 

vznikajú najmä medzi jedincami, ktorí majú určitý počet spoločných vlastností. Sociálne 

správanie zvierat môžeme otestovať viacerými spôsobmi. Pre test sociálnej interakcie 

použijeme bludisko otvoreného poľa pomyselne rozdelené na centrálnu a bočnú arénu. 

V jednom rohu bludiska je vložené do malého mriežkovaného boxu neznáme zviera. 

Testované zviera je vkladané do centrálnej časti arény po dobu 10 minút, počas ktorej je 

zaznamenávaný čas strávený pri neznámom zvierati (Obr. 10.9.2.1). 
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Obr. 10.9.2.1: Schematické znázornenie testu sociálnej interakcie. 

 
 
 

 Trojkomorový test sociability (Obr. 10.9.2.2): 

Testovacia aparatúra pozostáva z boxu z plexiskla, ktorý je rozdelený na tri časti: 

stredná časť a dve postranné časti. Jednotlivé časti aparatúry sú od seba oddelené 

dvierkami. V priebehu habituačnej periódy (prvých 5 minút) v postranných častiach 

aparatúry sú umiestnené prázdne klietky, kým stredná časť je prázdna. V priebehu prvej 

testovacej periódy (ďalších 10 minút) je do ľavej postrannej časti umiestnená klietka s 

neznámym zvieraťom (    34), kým v pravej postrannej časti zostala klietka bez 

neznámeho zvieraťa. V priebehu druhej testovacej periódy (ďalších 10 minút) v ľavej 

postrannej časti zostáva klietka už so známym zvieraťom a do pravej postrannej časti je 

do klietky umiestnené nové neznáme zviera. 

Testované zviera je počas habituačnej periódy vložené do strednej časti bludiska, 

pričom vchody do postranných častí sú zablokované dvierkami. V priebehu prvej 

testovacej periódy odstránime dvierka, čím umožňujeme testovanému zvieraťu voľný 

pohyb medzi jednotlivými časťami aparatúry. V tejto fáze sledujeme sociabilitu 

testovaného zvieraťa. V priebehu druhej testovacej periódy sledujeme či testované 

zviera preferuje sociálny kontakt so známym alebo s neznámym sociálnym partnerom. 

 

tip 34 - Zvieratá, ktoré sú v tomto type testu použité ako sociálni partneri treba na 

podmienky testu tiež habituovať. To znamená, že ich treba vložiť minimálne trikrát do 

malých klietok a do testovacej aparatúry. Najlepšie je ich habituovať v daný týždeň 

testovania tri dni po sebe (každý deň raz) po dobu 15 – 20 minút. 

 
tip 35 - Je potrebné si uvedomiť, že pri tomto type testu treba vystriedať tzv. neznámych 

sociálnych partnerov, aby príliš dlho neboli bez pitia a potravy. 
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tip 36 - Ďalšia dôležitá vec je, či sledujeme pohlavné rozdiely v sociálnom správaní 

zvierat, alebo sledujeme sociálnu interakciu jedincov toho istého pohlavia. Z toho 

vyplýva, že tzv. neznámy sociálny partner má byť buď opačného pohlavia alebo 

rovnakého pohlavia. Navyše, má byť rovnakého kmeňa a tiež rovnakého veku. 

 

Obr. 10.9.2.2: Schematické znázornenie trojkomorového testu sociability. 
 
 

10.9.3. Zhodnotenie depresie 
 
 

 Test núteného plávania: Na experiment použijeme priehľadnú vodnú nádrž kruhovej 

podstavy, do dvoch tretín naplnenú vodou s teplotou 24-26°C (    37) (Obr. 10.9.3.1). 

Zviera je vložené do nádrže a ponechané v nej po dobu 3-6 minút. Zaznamenávaný je 

čas imobility, ktorý pozitívne koreluje s mierou depresie. 

 

tip 37 - Teplota vody musí byť prísne kontrolovaná teplomerom, v prípade potreby treba 

vodu vymieňať medzi jednotlivými zvieratami. Výmena je zvyčajne potrebná po každom 

10. zvierati. 
 
 

tip 38 - Zviera po ukončení testu jemne utrieme suchou papierovou utierkou a potom ho 

spolu s klietkou vložíme pod infračervenú lampu. 
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Obr. 10.9.3.1: Schematické znázornenie testu núteného plávania. 

 
 
 

10.9.4. Zhodnotenie kognitívnych schopností 

 
 Test rozpoznávania nového objektu (Obr. 10.9.4.1): sa skladá z troch fáz: habituácia, 

familiarizácia  a  testovacia  fáza.  Počas   prvej  fázy  zviera   exploruje  otvorené  pole  

v neprítomnosti objektov. Po uplynutí času je zviera premiestnené do domácej klietky. 

Počas familiarizácie je zviera umiestnené na 5 minút do otvoreného poľa, kde sú už 

prítomné dva objekty (A1+A2). Po čase (retenčný interval) je zviera opäť premiestnené 

do klietky. Po uplynutí retenčného intervalu (1 hodina), počas testovacej fázy (trvanie 5 

min) je zviera vrátené do otvoreného poľa s dvomi objektmi, jeden je identický objektu z 

familiarizácie a druhý je nový (A3+B). Počas familiarizácie a testovacej fázy sú predmety 

umiestnené symetricky v protiľahlých rohoch otvoreného poľa. Pokiaľ si zvieratá známy 

objekt pamätajú, trávia viac času exploráciou nového objektu. Sledovanými parametrami 

sú doba kontaktu a počet kontaktov s objektmi. 
 
 
 

 
 

 
Obr. 10.9.4.1: Schematické znázornenie testu rozpoznávanie nového objektu. 
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T-bludisko (Obr. 10.9.4.2) sa skladá z troch ramien vrátane dlhého ramena (10 cm x 40 

cm x 20 cm) a dvoch krátkych ramien (10 cm x 30 cm x 20 cm) siahajúcich od dlhého 

ramena bludiska. Testovanie pamäťových schopností zvierat sa hodnotí pomocou dvoch 

kôl. Každé kolo trvá 5 minút. Zviera vkladáme na začiatok o dlhého ramena bludiska T. 

V prvom kole jedno z dvoch krátkych ramien je zatvorené a zviera má voľný prístup        

k druhému krátkemu ramenu a dlhému ramenu bludiska T. Retenčný interval medzi 

prvým a druhým kolom je 30 minút. Počas druhého kola testovania sú otvorené všetky tri 

ramená  bludiska  (dlhé  rameno  a dve   krátke  ramená).   Pozorovaným   parametrom 

v druhom kole je čas strávený exploráciou novo odblokovaného ramena a tiež počet 

vstupov do tohto ramena bludiska T. Zvieratá za normálnych okolností (keď si pamätajú 

že ktoré rameno bludiska bolo zatvorené) by mali viac času stráviť v novootvorenom 

ramene bludiska. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 10.9.4.2: Schematické znázornenie testovania zvierat v bludisku T. 
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 Modifikované Morisovo vodné bludisko: Bludiskom je čierny nepriehľadný kruhový 

bazén s priemerom, naplnený vodou s teplotou 24-26°C, virtuálne rozdelený na 4 

kvadranty  –  každý  označený  iným  dobre  viditeľným  symbolom  (Obr.   10.9.4.3).     

V bludisku je 2cm pod vodnou hladinou umiestnená ,,záchranná platnička“, na ktorej si 

zviera môže odpočinúť. Testované zvieratá sú vkladané do vody tvárou k stene bazéna 

vždy do iného kvadrantu a sú ponechané plávať dovtedy, pokiaľ nenájdu platničku. 

Počas 4 dní sú zvieratá testované v schopnosti naučiť sa, kde sa nachádza ,,záchranná 

platnička“, pričom každý deň testovania absolvujú 4 plavby za sebou v bazéne. Každá 

plavba trvá max. 60s, ak za tento čas zviera platničku nenájde, je na ňu navedené 

experimentátorom   a nechané   na   platničke   odpočinúť   30s   –   čas   na   oddych    

a zorientovanie sa (test krátkodobej pracovnej pamäte). Počas prvých 4 dní zostáva 

pozícia platničky nezmenená. Poradie zvierat aj kvadrantov, z ktorých štartujú, zostáva 

počas všetkých dní zachované. Na 5. deň sa realizuje kontrolný test, tzv. „probe trial“, 

keď sa z bazéna odstraňuje platnička. Zvieratá vtedy absolvujú iba jednu plavbu (60s), 

pričom sledujeme čas strávený v kvadrante, v ktorom bola počas predošlých 4 dní 

umiestnená platnička (test dlhodobej pamäte). Sledujeme čas, za ktorý našli zvieratá 

platničku (latenčný čas) a preplávanú vzdialenosť. Počas ,,probe trial“ je 

zaznamenávaný čas strávený v kvadrante, kde bola predtým platnička. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 10.9.4.3: Morisovo vodné bludisko. 
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10.9.5. Zhodnotenie repetitívneho správania 
 
 

 Repetitívne samočistenie: 

Samočistenie zvieraťa ako parameter stereotypného repetitívneho správania sa sleduje 

v prostredí domácej klietky zvierat bez pilín. Testovacia fáza trvá 10 min. Samočistenie 

sa zaznamenalo ak čistenie tela trvalo ≥ 2 sekundy. Sledovaným parametrom je čas 

strávený samočistením tela a tiež frekvencia samočistenia počas 10 min testovania. 

 
 Zahrabávanie sklenených guľôčok: 

Prázdna klietka je naplnená pilinami do výšky 5 cm. Sklenené guľôčky (12 – 24 kusov) 

sú rovnomerne umiestnené po celej klietke (Obr. 10.9.5.1). V priebehu testovacej 

periódy (30 min) sa sleduje počet  zahrabávaných guľôčok (keď je viditeľný iba 25%       

z plochy guľôčok), ktorý pozitívne koreluje s mierou repetitívneho správania. 

 
 
 

 
 

 

Obr. 10.9.5.1: Schematické znázornenie testu zahrabávania sklenených guľôčok. 
 
 
 

10.9.6. Zhodnotenie sociálnej komunikácie 

 
 Ultrazvukové vokalizácie mláďat vyvolané separáciou od matky: 

Jednou dobre charakterizovanou metódou pre zjavné sociálne komunikačné interakcie u 

hlodavcov je ultrazvuková vokalizácia, ktorá sa zdá byť reflexne vydávaná mláďatami, 

keď sú mimo hniezda. Samica (matka) reaguje na tieto ultrazvukové "tiesňové" volania, 

nájde mláďa a vráti ho do hniezda. Nízka miera ultrazvukovej vokalizácie mláďat po 

separácii od matky svedčí o poruche sociálnej komunikácie. 

Mláďa je umiestnené do prázdnej plastovej nádoby a následne do zvukotesnej 

polystyrénovej krabice po dobu 5 minút (Obr. 10.9.6.1). Mikrofón je umiestnený cez  

otvor v strede krytu polystyrénovej krabice asi 20 cm nad plastovou nádobou. Na konci 

päťminútovej nahrávacej periódy sa zaznamenáva počet a trvanie ultrazvukových 

vokalizácií pomocou rekordéra (Box Stereo Heterodyne Bat Detector). 
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Obr. 10.9.6.1: Schematické znázornenie nahrávanie ultrasonickej vokalizácie mláďat. 

 
 

tip 39 - Pri behaviorálnom testovaní laboratórnych zvierat sa nesmie nikdy zabudnúť 

na viaceré dôležité veci: 

● laboratórne hlodavce sú nočné živočíchy – čo znamená, že nie je jedno, či     

v ktorej fáze dňa ich testujeme, v ich aktívnej alebo pasívnej. 

● cirkadiánna fluktuácia koncentrácie hormónov v rámci dňa – t.j. 

intraindividuálne rozdiely v správaní toho istého jedinca počas dňa. To prakticky 

znamená, že zvieratá by sme mali otestovať v rovnakom časovom období každý 

deň. Okrem toho, existujú aj interindividuálne rozdiely medzi jedincami danej 

skupiny. Hlavne u samíc je dôležité aj určovanie samotnej fázy estrálneho cyklu 

po testovaní v bludiskách, lebo ich hormonálne zmeny môžu ovplyvniť výsledky 

behaviorálnych testov. 

● habituácia na nové prostredie – zvieratá sa musia habituovať vždy pred 

samotným testovaním v rôznych bludiskách na testovaciu izbu. Samotné 

prostredie testovacej izby je pre nich neznámym prostredím. Minimálny čas 

habituácie je 30 min, avšak najlepšie je však 1 hodina. 

● Nastaviť podobné klimatické podmienky (zapnutím klimatizácie a ventilácie) 

ako v chovnej miestnosti zverinca. 

 
Praktické využitie 

 
Batéria behaviorálnych testov slúži najčastejšie na sledovanie vplyvu rôznych látok 

(diazepam, testosterón a iné), prípadne chirurgických zákrokov (gonadektómia, 

nefrektómia) alebo vplyv samotného experimentálneho modelu na správanie 

laboratórnych zvierat. 
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 Otázky a úlohy 
 

1. Ktorý test použijete na sledovanie lokomočnej aktivity laboratórnej myši? Aké bude 

nastavenie daného testu v programe EthoVision? 

2. Je možné sledovať súčasne úzkostné správanie a lokomotorickú aktivitu zvierat? 

Prosím odpoveď zdôvodnite. 

3. Aký typ testu a bludiska by ste zvolili na sledovanie depresívneho správania 

laboratórnej myši? 

 
 

10.10. MERANIE METABOLICKÝCH PARAMETROV U LABORATÓRNYCH ZVIERAT 
 

Pri modelovaní metabolických porúch u laboratórnych zvierat, napr. metabolického 

syndrómu musíme poznať základné komponenty metabolického syndrómu, poznať 

prevalenciu a etiológiu choroby, aby sme mohli skúmať napr. molekulárne mechanizmy 

vzniku metabolického syndrómu. Avšak, prvým krokom je, aby sme vedeli merať 

parametre metabolického syndrómu známe u ľudí na laboratórnych zvieratách. Čo sa 

považuje za metabolický syndróm u ľudí? Ako môžeme modelovať a hodnotiť 

prítomnosť metabolického syndrómu u laboratórnych zvierat? Tieto základné otázky sú 

nevyhnutné pri experimentálnej práci s laboratórnymi zvieratami. Metabolický syndróm  

u ľudí je definovaný ako spoločný výskyt centrálnej obezity, inzulínovej rezistencie, 

vysokého krvného tlaku, dyslipidémie a hyperurikémie (Obr. 10.10.1). Táto kapitola bude 

venovaná možnostiam  merania  jednotlivých  komponentov  metabolického  syndrómu  

u laboratórnych zvierat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10.10.1: Schéma hlavných komponentov metabolického syndrómu. 

Obezita 

Hypertenzia Inzulínová 
rezistencia 

Metabolický	  syndróm	  

Hyperurikémia 
Dyslipidémia 

Hyperandrogenizmus 



232  

10.10.1. Obezita 

 
Nadváha a obezita u ľudí sú definované abnormálnou alebo nadmernou akumuláciou 

tukov v tukovom tkanive, ktorá predstavuje riziko pre zdravie. Na klasifikáciu nadváhy a 

obezity u dospelých ľudí sa používa index telesnej hmotnosti (tzv. BMI), ktorý 

predstavuje pomer hmotnosti osoby v kilogramoch ku druhej mocnine jeho výšky v 

metroch (kg/m2). BMI ≥ 25 sa považuje za nadváhu a BMI ≥ 30 za obezitu. 

Avšak, u laboratórnych zvierat neexistujú referenčné hodnoty na meranie nadváhy či 

obezity.  Samozrejme,  existuje  zopár  spôsobov  na  určenie  ,,obezity,,  (      40),  hoci 

u laboratórnych zvierat stále nie je jasné od akej hmotnosti sú považované za obézne.  

V jednotlivých zvieracích modeloch sme schopní povedať iba to, či experimentálna 

skupina má vyššiu hmotnosť, ale to, či má ozajstnú obezitu, zatiaľ nie. 

 

tip 40 - To, či má experimentálne zviera vyššiu hmotnosť vieme určiť sledovaním 

telesnej hmotnosti napr. na týždennej báze. Pri meraní telesnej hmotnosti vždy 

používame tú istú váhu (na zníženie technickej variability). V prípade potkanov stačí 

jednoduchšia váha, pri vážení laboratórnych myší treba kvalitnejšiu váhu použiť (Obr. 

10.10.1.1), ktorá je schopná vážiť hmotnosť myší na dve desatinné čísla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10.10.1.1: Váženie hmotnosti myši laboratórnej (autorská fotografia).  

tip 41 - Medzi vážením jednotlivých zvierat nezabudnite váhu vynulovať! 

Okrem toho sme na našom ústave zaviedli meranie morfologických parametrov tela u 

laboratórnych zvierat podľa protokolu (Obr. 10.10.1.2). 
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Obr.   10.10.1.2:    Schematické   znázornenie   merania   morfologických    parametrov  

u laboratórnych zvierat. 

 
 

Dĺžku chvosta, obvod chvosta, priemer chvosta a dĺžku hlavy meriame v horizontálnej 

polohe bruchom smerom k stolu. Dĺžka tela od nosa po konečník a obvod pásu meriame 

v ležiacej polohe na laboratórnom stole. Na meranie týchto parametrov použijeme 

posuvné, meracie pásmo, pravítko, váhu, nite. 

● Dĺžka chvosta (cm) = vzdialenosť medzi špičkou chvosta a koreňom chvosta; 

● Obvod chvosta (cm) = obvod chvosta pri koreni chvosta; 

● Priemer chvosta (cm) = šírka chvosta pri koreni chvosta; 

● Dĺžka hlavy (cm) = vzdialenosť medzi špičkou nosa a zadnou časťou ušnice; 

● Dĺžka tela od nosa ku konečníku (cm) = vzdialenosť od nosa ku konečníku; 

● Obvod pása (cm) = meriame na úrovni pupku; 

● Index telesnej hmotnosti (BMI) = telesná hmotnosť/dĺžka tela2 (g/cm2). 
 

U ľudí, denzitometrické vyšetrenie slúži na meranie obsahu kostného minerálu v kosti. 

Podľa nameranej hodnoty sa diagnostikuje osteoporóza alebo osteopénia. Na druhej 

strane, denzitometria je používaná aj na vedecké a výskumné účely, kde denzitometrom 

meriame obsah svalovej hmoty a obsah tuku popri meraní štandardných kostných 

parametrov ako je kostná hustota, obsah minerálov v kosti a plocha kosti. 

 
 

tip 42 - Počas merania morfologických parametrov a tiež počas denzitometrického 

vyšetrenia je lepšie mať zvieratá v celkovej anestéze. 
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10.10.2. Inzulínová rezistencia 
 
 

Inzulínová rezistencia predstavuje zníženú schopnosť organizmu spracovávať glukózu 

prostredníctvom inzulínu. Počas inzulínovej rezistencie normálna koncentrácia inzulínu 

indukuje podnormálnu biologickú odpoveď. Ak k tomu dôjde, začne pankreas tvoriť ešte 

viac inzulínu, aby znížil koncentráciu glukózy v krvi. To má za následok aj zvýšenie 

koncentrácie inzulínu v krvi - dochádza ku hyperinzulinémii. Ak tento stav trvá príliš dlho, 

pankreas  postupne  prestane  zvládať  nadmernú  produkciu  inzulínu  čo  môže  viesť  

k poškodeniu jeho buniek.  Tento  stav  následne  vedie  k zníženej  produkcii  inzulínu  

a hypoinzulinémii. 

Diagnostikovať inzulínovú rezistenciu priamo je možné priamym meraním 

koncentrácie inzulínu v krvi, avšak v bežnej praxi ju skôr odhadujeme v rámci 

diagnostiky porušenej  glukózovej tolerancie, pri ktorej meriame glykémiu nalačno  

a vykonávame orálny glukózový tolerančný test (OGTT). Okrem toho, meraním 

koncentrácie inzulínu a tiež glykémie nalačno sa dá vypočítať tzv. hodnota indexu 

inzulínovej rezistencie (HOMA-IR). 

 

 
Vzorec na hodnotenie HOMA-IR: 

𝑖𝑛𝑧𝑢𝑙í𝑛  𝑛𝑎𝑙𝑎č𝑛𝑜  (𝜇𝑈/𝐿)  𝑥  𝑔𝑙𝑦𝑘é𝑚𝑖𝑎  𝑛𝑎𝑙𝑎č𝑛𝑜  (𝑛𝑚𝑜𝑙/𝐿)  
22,5  

 

 

U laboratórnych zvierat určujeme prítomnosť inzulínovej rezistencie veľmi podobne 

ako u pacientov. Prvým krokom je vykonanie OGTT u zvierat. Na to, zvieratám 

odoberieme krmivo 3h pred začatím OGTT v prípade myší a 12-24 hodín v prípade 

potkanov. Tým, že u laboratórnych zvierat je typická koprofágia počas hladovania, 

zvieratá väčšinou vložíme do tzv. metabolických klietok (Obr. 10.10.2.1), v ktorých majú 

prístup k vode, ale nie ku krmivu a ani k svojim výkalom. 
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Obr. 10.10.2.1: Metabolické klietky pre myši laboratórne (autorská fotografia). 

 
 

Po uplynutí času hladovania zvieratám odoberáme krv nalačno (u myší retro-orbitálny 

odber, u potkanov strihanie špičky chvosta) pre následné meranie koncentrácie 

inzulínu v krvi. Okrem toho meriame pomocou glukomeru glykémiu nalačno (Obr. 

10.10.2.2). Následne vykonávame OGTT podľa štandardného protokolu pre laboratórne 

zvieratá: 

1. Keďže dávku glukózy aplikujeme zvieratám na základe telesnej hmotnosti, myši 

alebo potkany v deň testovania odvážime. 

2. Podľa protokolu sa väčšinou podáva glukóza v množstve 2g/kg telesnej 

hmotnosti. To znamená, že každé zviera dostane individuálnu dávku glukózy, 

ktorú si treba dopredu vypočítať, napr. množstvo glukózy pre 30 g myš 

vypočítame nasledovne: 

2 g glukózy .......... 1000 g 
X g glukózy .............. 30 g 

 
 

𝑋  =  
2  𝑥  30  

  
  

1000  
  

X = 0,06 g glukózy pre 30-gramovú myš. 
 

1. Pomocou analytickej  váhy odvážime do ependorfiek glukózu (prášková forma)   

v množstve vopred vypočítanom na danú hmotnosť myši. 

2. Do každej ependorfky s glukózou pripipetujeme 500 µl – 1 ml vody 

a vortexujeme, kým sa glukóza vo vode nerozpustí. 
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3. (Nezabudnite odmerať glykémiu nalačno a odobrať krv od zvierat nalačno 

ešte pred orálnym podávaním glukózového roztoku (čas 0)!) 
4. Potom celý roztok v ependorfkách podáme pomocou sondy myškám (orálne). 

5. Odmeriame glykémiu pomocou glukomeru v časových intervaloch 15, 30, 60, 90 

a 120 min po orálnom podaní glukózy. Hodnoty merané glukomerom budú v 

jednotkách mmol/l. 

 

Obr. 10.10.2.2: Meranie glykémie pomocou glukomeru u myši laboratórnej (autorská 

fotografia). 

 
Meranie koncentrácie inzulínu spravíme pomocou enzýmovej imunonalýzy (komerčne 

dostupných tzv. ELISA kitov). 

 

10.10.3. Hypertenzia 

Vysoký krvný tlak u ľudí znamená dlhodobo vysoký tlak v tepnách telového krvného 

obehu. To, či má pacient vysoký krvný tlak (napr. pri miernej hypertenzii systolický tlak: 

140-159mmHg, diastolický tlak: 90-99mmHg) zistíme pomocou merania krvného tlaku 

tlakomerom. 

V prípade laboratórnych zvierat sa krvný tlak meria na chvoste pomocou neinvazívnej 

pletyzmografie. V našich podmienkach používame tzv. CODA systém (Obr. 10.10.2.3, 

KentScientific, Torrington, USA). 
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Obr. 10.10.2.3: Meranie krvného tlaku u myši laboratórnej pomocou CODA systému 

(autorská fotografia). 

 
CODA systém umožňuje presné a bezpečné meranie systolickeho a diastolickeho krvný 

tlaku u laboratórnych myší a potkanov. Využíva technológiu snímača objemového 

tlaku (z angl. volume pressure recording, VPR) na meranie krvného tlaku. Jedná sa o 

klinicky overenú metódu, ktorá umožňuje meranie celkovo 6 parametrov  krvného 

tlaku: systolický, diastolický a stredný krvný tlak, srdcová frekvencia, objem krvi v 

chvoste a tiež prietok krvi. 

Oklúzna manžeta sa nafúkne aby bránila toku krvi do chvosta. Manžeta sa pomaly 

vypúšťa a druhá chvostová manžeta, ktorá obsahuje snímač z angl. VPR senzor, meria 

fyziologické vlastnosti vrátenej krvi. Keď sa krv vracia do chvostu, manžeta snímača 

VPR meria opuch chvosta, ktorý je výsledkom arteriálnych pulzácií z prietoku krvi. 

Systolický krvný tlak sa meria automaticky pri prvom výskyte opuchu chvosta. 

Diastolický krvný tlak sa meria automaticky, keď opuchnutie chvosta skončí. 

 
 
 

tip 43 - Krvný tlak môžeme spoľahlivo merať na bdelých zvieratách imobilizovaných       

v imobilizačnej trubici (Obr. 10.10.2.3). 

CODA	  

vyhrievacia	  
oklúzna	  manžeta	  (z	  angl.	  occlusion	  cuff)	  

manžeta	  objemového	  tlaku	  
(z	  angl.	  volume	  pressure	  recording	  cuff,	  
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tip 44 - Na podmienky merania krvného tlaku, tak ako aj na zavretie v imobilizačnej 

trubici je potrebné zviera habituovať. To znamená, že zvieratám treba spraviť skúšobné 

merania krvného tlaku minimálne trikrát  v priebehu  rôznych dní,  aby sme znížili stres  

u zvierat a vedeli odmerať spoľahlivé hodnoty krvného tlaku. 

 
tip 45 - Pred začatím merania krvného tlaku (tab. 10.10.2.1) zmeriame teplotu chvosta 

zvieraťa nasmerovaním infračerveného teplomeru na koreň chvosta. Teplota by mala 

byť medzi 32 a 35 °C. Ak teplota nie je minimálne 32°C, meranie krvného tlaku 

nezačíname. Uistíme sa, že celá dĺžka chvosta zvieraťa je na vyhrievacej podložke. 

 
tip 46 - Správna izbová teplota pre meranie krvného tlaku u laboratórnych zvierat je 26 

°C alebo viac. Ak je izbová teplota pod 22 °C laboratórne zviera nebude termoregulovať 

a prietok krvi chvostom sa zníži, čo znemožňuje meranie krvného tlaku. 

 
tip 47 - Nepoužívajte studený oceľový stôl nepoužívame ako podložku pri meraní 

krvného tlaku a v miestnosti vypíname klimatizáciu. 

 
Postup pri meraní krvného tlaku: 

1. Zviera vložíme do imobilizačnej trubice. 

2. Oklúznu manžetu treba umiestniť blízko ku koreňu chvosta zvieraťa. Pri 

umiestnení si však treba dávať pozor aby sa oklúzna manžeta dôkladne dotýkala 

chvosta zvieraťa keď ešte nie je pod tlakom. Ak pri nasadení manžety na chvost 

narazíme na odpor, zastavíme a nezatláčame manžetu ďalej, lebo tým iba 

tlačíme na základné tepny a žily, čo vedie k zlým alebo nereálnym hodnotám 

krvného tlaku. 

3. Nasleduje nasadenie tzv. VPR manžety na chvost laboratórneho zvieraťa. 

VPR manžetu nasunieme na chvost s koncom s väčším priemerom až kým 

nedosiahneme oklúznu manžetu. Ak cítime odpor pri posúvaní VPR manžety 

nahor, netlačíme silou, ale namiesto toho stačí použiť manžetu o jednu veľkosť 

väčšiu. Opuch chvostov môže byť snímaný z ktorejkoľvek časti chvosta, pokiaľ 

VPR manžeta pokryje dostatočnú časť chvosta. 

4. Potom podľa návodu priloženého ku CODA systému pustíme a nastavíme  

softvér na meranie krvného tlaku v počítači. Kliknite na štart a CODA meriava 

krvný tlak zvieraťa podľa našich nastavení. 
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Tab. 10.10.2.1: Referenčné fyziologické hodnoty krvného tlaku a srdcovej frekvencie      

u potkana laboratórneho a myši laboratórnej. 

 Potkan Myš 

Srdcová frekvencia 300-500 úder/min 325-780 úder/min 

Systolický krvný tlak 84-134 mmHg 113-147 mmHg 

Diastolický krvný tlak 60-90 mmHg 81-106 mmHg 

 
 

10.10.4. Dyslipidémia 
 
 

Metabolický syndróm je jedným z najznámejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych 

chorôb a dyslipidémia pri metabolickom syndróme sa na tom významne podieľa. 

Dyslipidémiu pri metabolickom syndróme charakterizuje tzv. aterogénny lipidový profil, 

charakterizovaný predovšetkým hypertriglyceridémiou, vysokou koncentráciou LDL 

cholesterolu, nízkou koncentráciou HDL cholesterolu a zvýšením 

triacylglycerolov. Podobne ako u ľudí, aj u laboratórnych zvierat koncentrácie 

spomenutých parametrov meriame v plazme (Vitros 250 analyzer, J & J, Rochester, 

USA). 

 
 

10.10.5. Hyperurikémia 
 
 

Prevalencia hyperurikémie (vysoká koncentrácia kyseliny močovej v krvi) sa v 

posledných rokoch zvyšuje nielen v rozvinutých krajinách, ale aj v rozvojových krajinách. 

Predpokladá sa, že hyperurikémia je spojená aj s metabolickým syndrómom. Klinické 

štúdie   naznačujú   pozitívnu    koreláciu    medzi    koncentráciou    kyseliny    močovej 

a parametrami metabolického syndrómu (krvný tlak,  trigliceridy)  a negatívnu koreláciu  

s koncentráciou HDL cholesterolu. Pozitívnu koreláciu potvrdili aj v prípade 

morfologických  ukazovateľov  obezity   ako   obvod   pásu.   Podobne   ako   u ľudí,   aj 

u laboratórnych zvierat koncentrácie kyseliny močovej meriame v plazme pomocou 

biochemického analyzátora Biolis 24i Premium (Tokyo Boeki Machinery Ltd, Tokyo, 

Japonsko). 

 
 

10.10.6. Hyperandrogenizmus 
 
 

Ženy s centrálnou obezitou a/alebo so syndrómom polycystických vaječníkov vykazujú 

vysoké koncentrácie androgénov v plazme. Prebytok androgénov môže ovplyvňovať 
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vznik metabolických chorôb a zhoršenie funkcie β-buniek pankreasu vedúcich k rozvoju 

inzulínovej rezistencie. Klinické štúdie naznačujú, že ženy s polycystickými vaječníkmi 

majú vysoké riziko vzniku inzulínovej rezistencie, bez ohľadu na celkovú hmotnosť tuku. 

Syndróm polycystických vaječníkov je hlavným rizikovým faktorom pre diabetes mellitus 

2. typu a metabolický syndróm u dospievajúcich a mladých dospelých žien. V prípade 

syndrómu polycystických vaječníkov sa riziko metabolického syndrómu zvyšuje so 

zvyšujúcou  sa   koncentráciou   androgénov,   nezávislou   od   inzulínovej   rezistencie 

a obezity. Vzhľadom na uvedené poznatky je nevyhnutné meranie koncentrácie 

androgénov plazme. Z tohto dôvodu, pri animálnom modeli metabolického syndrómu je 

nevyhnutné aj meranie plazmatickej koncentrácie androgénov pomocou enzýmovej 

imunoanalýzy (ELISA TST, DRG Diagnostic, Marburg, Nemecko). 

 
 
 

10.10.7. Poškodenie pečene 
 
 

Nealkoholová tuková choroba pečene (steatóza) predstavuje orgánovú manifestáciu 

metabolického syndrómu. Táto choroba zahŕňa akumuláciu tukov v pečeňovom 

parenchýme, poškodenie bunkových štruktúr so zápalom pečene (steatohepatitída) s 

rozvojom fibrózy a cirhózy. Takto sa manifestuje prirodzený priebeh choroby. Avšak 

väzba medzi nealkoholovou tukovou chorobou pečene a metabolickým syndrómom je 

obojsmerná. U pacientov s metabolickým syndrómom je obsah tuku v pečeni väčší. Na 

druhej strane, prítomnosť nealkoholovej tukovej choroby pečene je významným 

prediktorom metabolického syndrómu. Diagnostika zahŕňa okrem fyzikálneho vyšetrenia 

a sonografie aj laboratórne vyšetrenie krvi, tzv. pečeňové testy. V rámci pečeňových 

testov sa jedná najmä o stanovenie pečeňových enzýmov (zlúčeniny v pečeňových 

bunkách – aspartátaminotransferáza, alanínaminotransferáza, alkalická fosfatáza), 

prípadne bilirubínu. Stanovenie koncentrácie bilirubínu je dôležité z hľadiska toho, že 

jeho koncentrácia sa zvyšuje pri poškodení pečene, lebo poškodená pečeň má zníženú 

schopnosť metabolizovať bilirubín. U laboratórnych zvierat koncentrácie pečeňových 

enzýmov meriame v plazme pomocou biochemického analyzátora Biolis 24i Premium 

(Tokyo Boeki Machinery Ltd, Tokyo, Japonsko). 

 
 

10.10.8. Poškodenie obličiek 
 
 

Pacienti s metabolickým syndrómom majú vyššie riziko vzniku chronickej choroby 

obličiek, než ľudia bez metabolického syndrómu. Medzi bežné metódy stanovenia 
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funkcie obličiek patrí vyhodnotenie plazmatickej koncentrácie kreatinínu a močoviny. 

Kreatinín sa za normálnych podmienok vylučuje obličkami, avšak porucha glomerulárnej 

filtrácie vedie k jeho vysokým koncentráciám v plazme. Močovina tvorená v pečeni je 

taktiež vylučovaná prostredníctvom obličiek, preto jej plazmatické koncentrácie indukujú 

ich poškodenie. Vysoká koncentrácia kreatinínu a močoviny u pacientov so závažným 

poškodením obličiek bola dokázaná nielen v ich plazme, ale aj v sére a v slinách. Práve 

preto hodnotenie poškodenia obličiek prostredníctvom stanovenia koncentrácie 

kreatinínu a močoviny sa uskutočňuje aj na zvieracích modeloch. 

Referenčné fyziologické hodnoty spomenutých biochemických parametrov krvi 

u potkana laboratórneho a myši laboratórnej sú uvedené v tab. 10.10.8.1. 

 
Tab. 10.10.8.1: Referenčné hodnoty biochemických parametrov v krvi potkana 

laboratórneho a myši laboratórnej. 

 Potkan Myš 

Celkový cholesterol 34-130 mg/dl 26-82 mg/dl 

HDL-cholesterol 29-55 mg/dl 97-101 mg/dl 

LDL-cholesterol 38-81 mg/dl 21-23 mg/dl 

Triacylglyceroly 26-145 mg/dl 122-246 mg/dl 

Aspartátaminotransferáza 63-222 IU/l 92-134 IU/l 

Alanínaminotransferáza 36-80 IU/l 29-191IU/l 

Alkalická fosfatáza 87-381 IU/l 51-285 IU/l 

Bilirubín 0,20-0,70 mg/dl 0,1-0,9 mg/dl 

Močovina (urea) 11-23 mg/dl 18-29 mg/dl 

Kreatinín 0,3-0,6 mg/dl 0,1-0,4 mg/dl 

 
 

 Otázky a úlohy 

 
1. Vykonajte orálny glukózový tolerančný test u potkana laboratórneho 

s hmotnosťou 300g. 

2. Zistite plazmatickú koncentráciu testosterónu u samca myši laboratórnej. 

3. Odmerajte krvný tlak potkana laboratórneho. 
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11. ZOBRAZOVACIE METÓDY 
 
 

In vivo zobrazovanie sa používa na neinvazívnu vizualizáciu živých zvierat. Medzi 

najčastejšie využívané metódy patrí počítačová tomografia (mikro-CT), zobrazovanie 

magnetickou rezonanciou (MRI), pozitrónová emisná tomografia (PET), jednofotónová 

emisná    počítačová    tomografia    (SPECT),     röntgenová    rádiografia,     ultrazvuk  

a fluorescenčné a bioluminiscenčné merania. V rámci Ústavu Molekulárnej Biomedicíny 

máme v spolupráci s Virologickým Ústavom Slovenskej Akadémie Vied k dispozícii 

prístroj IVIS Spectrum CT, ktorí slúži na in vivo zobrazovanie malých laboratórnych 

zvierat. Možnosti  jeho  využitia  sú  mikroCT  zobrazovanie,  meranie  bioluminiscencie 

a meranie    fluorescencie.    Na    Lekárskej    Fakulte    disponujeme    prístrojom  

iBox® Scientia™ Small Animal Imaging System. Tento prístroj je možné použiť na 

fluorescenčné zobrazovanie, ale taktiež je možné pomocou neho vytvárať snímky 

baktérií a DNázových gélov. 

 
 

11.1 MIKRO-CT 

 
Mikro-CT je neinvazívna zobrazovacia metóda, ktorej výstupom sú 3D obrázky 

vnútorných orgánov, kostí a štruktúr laboratórnych zvierat. Vďaka tomu, že mikroCT 

ponúka veľmi dobrý kontrast kostí v porovnaní s mäkkými tkanivami, predstavuje 

dôležitú metódu analýzy kostí. Jedinečné vlastnosti mikroCT skenovania umožňujú 

pozerať sa na morfológiu vzorky a študovať vlastnosti, ako sú: pórovitosť, štruktúra, 

hrúbka a objem kosti, analýza defektov, hustota, veľkosť častíc, póry a orientácia 

vlákien. Výhodou mikroCT je, že nie je potrebná žiadna príprava vzorky ani histologické 

krájanie. Použitím mikro-CT je možné vizualizovať vnútornú štruktúru tkaniva bez 

poškodenia tkaniva vzorky. 

 
11.1.1 Princípy mikro-CT 

 
 

Mikro-CT pracuje pomocou röntgenového zdroja, ktorý generuje röntgenové žiarenie. 

Žiarenie prechádza vzorkou a je zaznamenávané röntgenovým detektorom ako 2D 

obraz. Otáčaním vzorky sa následne získajú 2D obrazy z rôznych uhlov. Obrazy vzorky 

z rôznych uhlov sa rekonštruujú a vzniká výsledný trojrozmerný obraz jednotlivých 

štruktúr s vysokým rozlíšením. Pri mikroCT zobrazovaní prechádzajú röntgenové lúče 

rôznymi typmi tkanív v rámci organizmu laboratórneho zvieraťa. Rozličné typy tkanív 

absorbujú žiarenie v rozličnej miere. Najviac je žiarenie absorbované kosťami 
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a najmenej vzduchom. Na základe toho je kontrast kostí v porovnaní s ostatnými 

štruktúrami veľmi vysoký. Pre zobrazovanie mäkkých tkanív a štruktúr, ktoré majú 

podobnú hustotu, je teda potrebné použiť kontrastné látky, ktoré zabezpečia zvýšený 

kontrast tkaniva ktorým bola kontrastná látka absorbovaná oproti ostatným štruktúram. 

Na zobrazovanie tráviaceho traktu sa napríklad zvykne používať síran bárnatý, zatiaľ čo 

na zobrazovanie obličiek sa používajú kontrastné látky na báze jódu. Detektory 

zachytávajú absorpciu žiarenia z daných bodov. Počítačové spracovanie obrazu je 

potom schopné priradiť v danom reze každému bodu v priestore hodnotu absorpcie. 

Výsledný obraz predstavuje rôzne stupne šedosti, ktoré závisia od absorpcie. 2D 

obrázky získané pomocou mikro-CT zobrazovania je možné kombinovať s pomocou 

počítača a vytvárať 3D obrazy. 

 
Manuál k systému IVIS Spectrum CT - mikroCT: 

1. Zapnite softvér „Living Image“. 

2. Ako prihlasovacie meno vyberte „LC“, konto je nastavené bez hesla. 

3. Spustite chladenie CCD kamery s vysokým rozlíšením na -90 °C voľbou tlačidla 

„Initialize“. Modré okno sa sfarbí na červeno a pri nápise „Temperature“ bude 

svietiť červený obdĺžnik (Obr. 11.1.1.1) ( 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11.1.1.1 Kontrolný panel na ovládanie prístroja IVIS Spectrum CT, spustenie 

chladenia. 
 
 

4. Zmena farby obdĺžnika pri nápise „Temperature“ na zelenú indikuje, že kamera je 

vychladená na -90 °C a prístroj je pripravený na jednotlivé merania. 

5. V prípade mikro-CT merania je potrebné každých 5 dní získať referenčnú snímku 

( 2). 
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a. Na získanie referenčnej snímky zvoľte na paneli s ponukami „Acquisition“ 

→ „CT Acquisition a v rozbaľovacom okne možnosť „Acquire Reference 

Images“. 

b. Pred výberom možnosti „Acquire Reference Images“, ktorou sa iniciuje 

meranie referenčnej snímky je potrebné vybrať zo zobrazovacej komory 

prístroja všetky podložky (komora musí ostať prázdna) a uistiť sa, že 

prístroj je pripravený na mikro-CT zobrazovanie podľa nasledujúceho 

bodu. 

6. Skontrolujte, či je systém IVIS Spectrum CT pripravený na mikro-CT 

zobrazovanie nasledujúcimi krokmi: 

a. Uistite sa, či je kľúčik na prednej strane prístroja (napravo od dverí 

prístroja) otočený do polohy „ON“. 

b. Stlačte oranžové tlačidlo „X-RAY ARMED“ na prednej strane prístroja 

(napravo od dverí prístroja). (    3) 

7. Núdzový vypínač „Emergency“ je v polohe „Ready“ (smerom von) ( 4) 

8. Skúmané zviera vložte uspaté do zobrazovacej komory prístroja a zatvorte dvere 

na komore ( 5). 

9. Zaškrtnite možnosť „Photograph“ na ovládacom paneli (voliteľné) (Obr. 11.1.1.2). 

Obr. 11.1.1.2 Nastavenie mikro CT merania. 
 
 

10. Zaškrtnite možnosť „CT“ a z rozbaľovacieho okna vyberte režim CT snímania ( 

11. Keď ste pripravení zaznamenať CT snímku, kliknite na tlačidlo „X-Rays will be 

produced when energized. Acquire“. 

12. V prípade, že sa jedná o Vaše prvé meranie v rámci dňa, zobrazí sa Vám výzva 

na povolenie funkcie Automatické ukladanie meraní. 

6). 
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13. Po akceptovaní funkcie Automatické ukladanie meraní zvoľte priečinok, do 

ktorého chcete uložiť Vaše merania ( 7). 

14. Po zvolení miesta pre Automatické ukladanie meraní sa spustí meranie. 

15. Počas merania sa zobrazí okno do ktorého si môžete vpisovať informácie 

o vzorke a Vaše poznámky. Po dopísaní poznámok potvrďte tlačidlom „OK“ 

(      8). 

16. Po ukončení merania sa namerané dáta automaticky uložia do priečinka 

zvoleného v bode 12. a v softvéry sa Vám zobrazí 3D snímka zobrazovaného 

zvieraťa. 

17. Po ukončení merania vyberte zviera zo zobrazovacej komory a umiestnite ho do 

jeho domovskej klietky. 

18. Zobrazenú 3D snímku môžete vyhodnotiť  priamo  po meraní,  alebo  ju zavrieť  

a pokračovať v zobrazovaní ďalšieho zvieraťa. 

19. Po skončení merania otočte kľúčik na prednej strane prístroja (napravo od dverí 

prístroja) do polohy „OFF“. 

20. Zatvorte softvér na ovládanie prístroja. Počítač nevypínajte! 

21. V prípade použitia narkotizačnej jednotky ju po ukončení merania vypnite. 

Taktiež zatvorte ventil na plynovej kyslíkovej bombe. 

 

tip 1 - Kliknutím na červený obĺžnik pri nápise „Temperature“ zistíte aktuálnu teplotu 

kamery (Obr. 11.1.1.3). Zároveň môžete skontrolovať aktuálnu teplotu podložky  na 

ktorej bude počas merania umiestnené zviera. Táto teplota je nastavená na 37 °C. 
 

Obr. 11.1.1.3 Zobrazenie aktuálnej teploty CCD kamery a teploty podložky 

na ktorú umiestníte zviera. 
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tip 2 - Po prihlásení sa do softvéru, prístroj sám upozorní na to, či už uplynulo 5 dní od 

posledného merania referenčnej snímky. 

 
tip 3 - Keď je tlačidlo stlačené, resp. aktívne, svieti. 

 
 

tip 4 - Ak je to potrebné, otočte gombík v smere hodinových ručičiek, aby ste ho nastavili 

do polohy READY (smerom von). 

 
tip 5 - Zviera môžete uspať pomocou inhalačnej alebo celkovej anestézy. V prípade 

inhalačnej anestézy použite narkotizačnú jednotku umiestnenú pri prístroji IVIS 

Spectrum CT. Manuál na jej ovládanie je umiestnený na ľavej bočnej strane prístroja 

IVIS Spectrum CT. 

 
tip 6 - V rámci režimov CT snímania máte možnosť vybrať si tzv. „Standard One Mouse“, 

„Standard Two Mice“ a „Standard Three Mice“ režim, vďaka ktorým budete môcť 

zobrazovať celé telo, jednej, dvoch, prípadne troch zobrazovaných myší. Ďalej si môžete 

vybrať režim „Fast“, „Medium Resolution“, „High Resolution“ alebo „High Resolution 

Top“.  Na  zobrazovanie  kostí  a jednotlivých  štruktúr  sa  ako  najlepšie  osvedčil režim 

„Medium Resolution“. 
 
 

tip 7 - Ak je povolená funkcia Automatické ukladanie meraní, všetky merania sú 

automaticky uložené na miesto vybrané používateľom. Kedykoľvek môžete zvoliť iné 

miesto ukladania - na paneli s ponukami vyberte položku Acquisition → Auto-Save. 

 
tip 8 - Počas merania nie je možné otvoriť zobrazovaciu komoru prístroja. 

 
 

14.1.3 Vyhodnotenie nameraných 3D snímok 
 
 

Prístroj IVIS® Spectrum CT ukladá CT snímky vo formáte, ktorý je kompatibilný so 

softvérom „Living Image“, ale taktiež aj vo formáte .dicom, vďaka čomu je možné tieto 

snímky otvárať v programoch ktoré sa používajú aj v bežnej klinickej praxi. Formát 

.dicom predstavuje univerzálny formát CT snímok. Vyhodnotenie nameraných 3D 

snímok je teda možné urobiť prostredníctvom softvéru „Living Image“, ktorý však 

disponuje jednoduchšími nástrojmi alebo napríklad pomocou programu „RadiAnt DICOM 

Viewer“. 
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Otázky a úlohy 
 
 

1. Uveďte príklad, resp. aplikáciu využitia mikro – CT zobrazenia. 

2. Je potrebné použiť kontrastnú látku na zobrazovanie kostí pomocou mikro – CT? 

3. Ako by ste postupovali pri zobrazovaní kostí u zvieraťa s reumatoidnou artritídou? 

4. Akým spôsobom by ste uspali zviera, ktorému potrebujete pichnúť intravenózne 

kontrastnú látky na zobrazovanie obličiek a meranie uskutočniť ihneď po podaní 

kontrastnej látky? 

5. Počas zobrazovania sa zelené farba pri teplote zmení na červenú. Ako budete 

postupovať? 

 
 

11.2 BIOLUMINISCENCIA 
 
 

Zobrazovanie pomocou bioluminiscencie sa používa pri monitorovaní  progresie 

virálnych a bakteriálnych infekcií, akútnych a chronických ochorení, rastu tumorov a 

metastáz, ale aj pri sledovaní odpovede na liečbu, lokalizácie pôsobenia liečiv a pri 

génovej expresii. Bioluminiscnencia je neinvazívna zobrazovacia metóda. Vďaka tejto 

vlastnosti je možné využiť zobrazovanie pomocou bioluminiscnencie opakovane na to 

isté zviera. Detegovanie signálu v reálnom čase a v žijúcich zvieratách znamená, že 

progresia ochorenia môže byť sledovaná na tej istej skupine zvierat počas celého 

experimentu. 

Bioluminiscencia je jav, pri ktorom dochádza v dôsledku chemickej reakcie (oxidačno – 

redukčných procesov) k emisii svetla v živých organizmoch. Každá takáto reakcia 

potrebuje k svojmu priebehu energiu, ktorej zdrojom je adenozíntrifosfát (ATP). Ďalšími 

potrebnými  reaktantami  sú  kyslík,  vhodný  substrát  (luciferín)  a enzým  luciferáza.    

V laboratóriách sa najčastejšie používa bakteriálna luciferáza, koelenterazín a luciferáza 

svetlušiek. Hoci sa bioluminiscenčnou reakciou označuje reakcia luciferínu a luciferázy, 

molekulárne štruktúry a chemické procesy sa v jednotlivých organizmoch líšia. V prípade 

bioluminiscnecie s bakteriálnou luciferázou dochádza ku reakcii v luminiscenčných 

baktériách a určitých druhoch rýb. Bakteriálna luciferáza katalyzuje oxidáciu 

redukovaného flavín mononukleotidu a aldehydu s dlhým uhľovodíkovým reťazcom. 

Produktom reakcie je emitované modro-zelené svetlo s vlnovou dĺžkou 490 nm. Všetky 

druhy luminiscenčných baktérii sú gram negatívne a obsahujú všetkých päť génov 

potrebných pre bioluminiscenciu. Vďaka tomu pre bakteriálnu bioluminiscenčnú reakciu 

nie je potrebný žiadny ďalší substrát. Nevýhodou je, že keďže sa jedná o bakteriálny 

enzým jeho použitie je obmedzené iba na prokaryotické systémy. 



248  

 

Luciferázu   koelenterazín   možno   bežne   nájsť   v morských   organizmoch,    napr.   

v medúzach. Energia, ktorá je potrebná na priebeh luminiscenčnej reakcie je tvorená 

priamo v týchto organizmoch. Vápnikové katióny Ca2+sú kofaktorom reakcie. Pri takejto 

reakcie je emitované modré svetlo s vlnovou dĺžkou od 460 do 490 nm. V prípade in vivo 

zobrazovania sa využíva intravenózne, alebo intrakardiálne podávanie substrátu. 

Zobrazovanie je potrebné uskutočniť ihneď po podaní substrátu. Maximálna intenzita 

emitovaného svetla nastáva jednu minútu po podaní. Svetlo je spravidla vyžiarené do 

desať minút od podania koelenterazínu. Koelenterazín sa najčastejšie využíva ako 

marker pri génovej expresii. (Lijkwan, Bos, and Wu 2011; Signore et al. 2010; Bhaumik 

and Gambhir 2002). 

Najrozšírenejšie využívanou luciferázou je luciferáza svetlušiek. Na priebeh 

bioluminiscenčnej reakcie  využívajúcej  tento  typ  luciferázy  je  potrebný  benzotiazol  

a kofaktory Mg2+, kyslík a ATP. Pri tejto reakcii dochádza k emisii žlto-zeleného svetla    

s vlnovou dĺžkou 560 nm. Tento typ luciferázy je najvhodnejší na in vivo využitie, pretože 

ľahko prechádza cez bunkovú membránu, cez hemoencefalickú a placentárnu bariéru   

a relatívne rýchlo sa distribuuje po organizme. Prakticky sa využíva pri monitorovaní 

odpovede na terapiu v animálnych modeloch a pri sledovaní progresie nádorových 

ochorení. 

 
11.2.1 Detekcia zápalu v animálnych modeloch pomocou bioluminiscencie 

 
 

Jednou z významných foriem aplikácie bioluminiscenčného in vivo zobrazovania je 

monitorovanie zápalu v animálnych modeloch zápalových chorôb. V takomto prípade sa 

najčastejšie využíva reakcia enzýmu myeloperoxidázy s luminolom (5-amino-2,3- 

dihydro-1,4-flalazidion, resp.  C8H7N3O2).  Výsledné  emitované svetlo má  modrú farbu  

s vlnovou dĺžkou 425 nm. Luminol umožňuje pomocou luminiscencie in vivo sledovanie 

aktivity myeloperoxidázy počas zápalu v malých laboratórnych zvieratách. 

Myeloperoxidáza   je   enzým,   ktorý   sa   vyznačuje   predovšetkým   prooxidačnými    

a prozápalovými vlastnosťami. Tento enzým sa nachádza v granulách 

polymorfonukleárnych neutrofilov a makrofágov. V dôsledku zápalového procesu 

dochádza k aktivácii neutrofilov a následnému uvoľneniu myeloperoxidázy do 

extracelulárnej tekutiny. Myeloperoxidáza  teda  predstavuje  jeden  z markerov  zápalu 

a oxidačného stresu. Zvýšenú expresiu myeloperoxidázy je teda možné pozorovať pri 

zápalových ochoreniach, zahŕňajúcich aj črevné zápalové choroby. 

Na in vivo monitorovanie zápalu máme k dispozícii dve bioluminiscenčné sondy – sodnú 

soľ luminolu (Carbosynth, United Kingdom) a L-012 sodnú soľ (Tocris bioscience, United 
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Kingdom). Obe chemikálie sú rozpustné v PBS (fyziologický roztok pufrovaný fosfátom). 

Pri samotných meraniach je nevyhnutné, aby zvieratá boli v bezvedomí. Za týmto 

účelom je používaná inhalačná anestéza – Isoflurán (1000 mg/g, Vetpharma animal 

health, S.L), alebo celková anestéza (zmes Ketamín:Xylazín v pomere 3:1; Ketamín 

(intraperitoneálna injekcia- 100 mg/kg, Xylazín intraperitoneálna injekcia- 10 mg/kg). 

 
Príprava a podanie roztoku luminolu, detekcia zápalu 

1. Sodnú soľ luminolu rozpustite v PBS (koncentrácia 50 mg/ml). 

2. Roztok prefiltrujte cez filter – 0,2 µm. 

3. Roztok rozdelený na alikvóty do sterilných skúmaviek uchovávajte pri teplote -20 

°C. 

4. Pre in vivo monitorovanie zápalu aplikujte inhalačnú anestéziu pomocou 

narkotizačnej jednotky na uvedenie zvieraťa do stavu bezvedomia ( 9). 

5. V prípade myší s čiernou srsťou je potrebné odstránenie srsti v mieste, kde 

očakávame bioluminiscenčný signál. Na odstránenie srsti použite žiletku, alebo 

depilačný krém. 

6. Roztok luminolu aplikujte intraperitoneálne v množstve 200 mg/kg telesnej 

hmotnosti ( 10). 

7. Počkajte 10 min a môžete spustiť meranie bioluminiscnencie. 
 
 

tip 9 - Manuál na zapnutie narkotizačnej jednotky je umiestnený na ľavom boku prístroja 

IVIS Spectrum CT. 

 
tip 10 - Roztok luminolu v množstve 200 mg/kg telesnej hmotnosti typicky predstavuje 

100 µl na myš o hmotnosi 25 g 

 
Manuál k systému IVIS Spectrum CT – bioluminiscencia: 

1. Zapnite softvér „Living Image“. 

2. Ako prihlasovacie meno vyber „LC“, konto je nastavené bez hesla. 

3. Spustite chladenie CCD kamery s vysokým rozlíšením na -90 °C voľbou tlačidla 

„Initialize“. Modré okno sa sfarbí na červeno a pri nápise „Temperature“ bude 

svietiť červený obdĺžnik (Obr. 11.1.1.1). 

4. Zmena farby obdĺžnika pri nápise „Temperature“ na zelenú indikuje, že kamera je 

vychladená na -90 °C a prístroj je pripravený na jednotlivé merania. 

5. Vyberte možnosť „Imaging Wizard“ (Obr. 11.2.1.1) 
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Obr. 11.2.1.1: Nastavenie meranie. 
 
 

6. Vyberte možnosť „Bioluminescence“.(Obr. 11.2.1.2) 
 

Obr. 11.2.1.2: Nastavenie meranie bioluminiscencie. 
 
 

7. Ďalej vyberte možnosť „Open Filter“ a nastavte zobrazovaný objekt „Mouse". 

Nastavte expozičný čas - môžete si vybrať automatické nastavenie (zaškrtnutím 

„Auto settings), kedy prístroj sám určí dobu snímania na získanie maximálneho 

bioluminiscenčného signálu, alebo si určíte expozičný čas sami („Manual 

Settings) (Obr. 11.2.1.3) ( 11) 
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Obr. 11.2.1.3: Nastavenie expozičného času. 

 
8. V rámci zvoleného okna si tiež nastavte výšku skúmaného objektu. 

9. Možnosť „Time Series Study“ umožňuje zobraziť skúmaný objekt vo viacerých 

časových intervaloch (Obr. 11.2.1.4). „Total number of segments“ predstavuje 

počet snímok ktoré chcete zachytiť a „Delay between segmets“ predstavuje čas 

medzi snímaním jednotlivých snímok. 
 

Obr. 11.2.1.4: Nastavenie snímania viacerých snímok s určeným časovým rozostupom. 
 
 

10. Po jednotlivých nastaveniach stlačte tlačidlo „Next“ a môžete začať 

zaznamenávať bioluminiscečný signál stlačením tlačidla „Acquisition“. 

11. V prípade, že sa jedná o Vaše prvé meranie v rámci dňa, zobrazí sa Vám výzva 

na povolenie funkcie Automatické ukladanie meraní. 

12. Po akceptovaní funkcie Automatické ukladanie meraní zvoľte priečinok, do 

ktorého chcete uložiť Vaše merania. 

13. Po zvolení miesta pre Automatické ukladanie meraní sa spustí meranie. 
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14. Počas merania  sa  zobrazí  okno  do  ktorého  si  môžete  vpisovať  informácie  

o vzorke a Vaše poznámky. Po dopísaní poznámok potvrďte tlačidlom „OK“. 

15. Po ukončení merania sa namerané dáta automaticky uložia do priečinka 

zvoleného v bode 12. a v softvéry sa Vám zobrazí snímka zobrazovaného 

zvieraťa spolu s detegovaným bioluminiscenčným signálom. 

16. Po ukončení merania vyberte zviera zo zobrazovacej komory a umiestnite ho do 

jeho domovskej klietky. 

17. V prípade, že idete zobrazovať viacero zvierat, vložte do zobrazovacej komory 

prítroja ďaľšie skúmané zviera. 

18. Po ukončení snímania zatvorte softvér na ovládanie prístroja. Počítač 

nevypínajte! 

19. V prípade použitia narkotizačnej jednotky ju po ukončení merania vypnite. 

Taktiež zatvorte ventil na plynovej kyslíkovej bombe. 

 
tip 11 - Pri in vivo zobrazovaní zápalu pomocou luminolu sa odporúča nastaviť 

expozičný čas na 5 min. 

 
Spracovanie nameraných dát, vyhodnotenie bioluminiscenčného signálu: 

1. Otvorte zaznamenanú bioluminiscenčnú snímku pomocou softvéru “Living 

Image”. 

2. V rámci okna “Tool Palette” vyberte možnosť “ROI Tools” (Obr. 11.2.1.5) 

Obr. 11.2.1.5: Spracovanie a vyhodnotenie bioluminiscenčného signálu skúmanej vzorky 
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3. Vyberte tvar, ktorým chcete označiť plochu s bioluminiscenčným signálom a 

označte plochu na obrázku, v ktorej chcete zistiť hodnoty bioluminiscenčeného 

signálu. 

4. Vyberte možnosť “Measureme ROIs”. 

5. Následne sa Vám zobrazia hodnoty bioluminiscenčného signálu vo Vami vybratej 

ploche. Takto získate maximálnu, minimálnu a priemernú intenzitu žiarenia v 

označenej ploche obrázku. 

6. Pri porovnávaní maximálnej intenzity žiarenia skúmaných vzoriek zohľadnite aj 

celkovú plochu emitujúcu bioluminiscenčný signál. 

 
 

14.2.2 Detekcia krvi vo vzorke pomocou luminolu 
 
 

Luminol je tiež možné použiť na zisťovanie stôp krvi vo vzorkách. V tomto prípade 

dochádza k reakcii luminolu s krvou (s hémom). Táto reakcia je sprevádzaná emisiou 

modrého viditeľného svetla. Samotná príprava roztoku luminolu na detekciu krvi je však 

iná ako v prípade využitia luminolu na in vivo detekciu zápalu. 

 
 
 
 

Príprava roztoku luminolu na detekciu krvi: 

1. Zmiešajte 0,1 g luminolu s 7,5 g KOH a rozpustite v 125 ml destilovanej vody. 

2. Takto pripravený roztok sa uchováva pri teplote 4°C, bez prístupu svetla. 

3. Pred samotnou analýzou vzoriek zmiešajte roztok s H2O2 v pomere 1:1. 

4. Pripravte si homogenizovanú vzorku o objeme 200 µl ku ktorej pridáte 300 µl 

roztoku luminolu. 

 
Zaznamenávanie bioluminiscenčného signálu pomocou prístroja IVIS Spectrum CT: 

1. Skúmanú vzorku umiestnite do tmavej komory prístroja IVIS Spectrum CT 
 

2. Nastavte parametre merania bioluminiscencie ( 13). 

3. Spustite zaznamenávanie bioluminiscenčného signálu pomocou tlačidla 

„Acquire“. 

( 12). 
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4. V prípade, že idete zobrazovať viacero vzoriek, po skončení daného merania 

otvorte tmavú komoru prístroja a vymeňte skúmané zvieratá. 

5. Po ukončení snímania zatvorte softvér na ovládanie prístroja. Počítač 

nevypínajte! 

 

tip 12 - Keďže pri detegovaní krvi sú vzorky väčšinou umiestnené v uzatvárateľných 

skúmavkách, je možné v priebehu jedného merania zaznamenať signál z viacerých 

vzoriek. Neodporúčame však snímať naraz viac ako 8 vzoriek z dôvodu malého 

priestoru. 

 
tip 13 - Pri zaznamenávaní bioluminiscencie, ktorá je súčasťou reakcie krvi s luminolom 

pomocou systému IVIS Spectrum CT postupujeme rovnakým spôsobom ako je opísané 

v 1.2.1 Manuál k systému IVIS Spectrum CT – bioluminiscencia. Expozičný čas však 

odporúčame nastaviť manuálne na 0,1 s. Daný expozičný čas je stanovený 

predchádzajúcimi experimentami ako minimálny čas, potrebný na získanie 

bioluminiscenčného signálu avšak dostatočný na to, aby bolo možné rozlíšiť vzorku        

s krvou od negatívnej vzorky. Taktiež treba zmeniť skúmaný objekt. 

 

Otázky a úlohy 
 
 

1. Vysvetlite základný princíp bioluminiscencie 

2. Čo je potrebné na vytvorenie bioluminiscecie? 

3. Aký typ próby je možné použiť na detekciu zápalu v animálnom modeli 

zápalových chorôb? 

4. Môže prekážať srsť laboratórnych zvierat pri získavaní bioluminiscenčného 

signálu? 

5. Ktoré parametre sú dôležité na porovnávanie bioluminiscenčného signálu 

skúmaných vzoriek? 

 
 

11.3 FLUORESCENCIA 
 
 

Fluorescenčné zobrazovanie umožňuje vizualizovať a kvantifikovať biologické ciele, 

dráhy a procesy v animálnych modeloch laboratórnych zvierat. Fluorescenčné 

zobrazovanie in vivo využíva fluorescenčné reportéry, ako sú proteíny, farbivá alebo 

nanočastice. Tieto repotéry môžu byť excitované pri špecifickej vlnovej dĺžke a následne 
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emitujú svetlo. Vďaka svojej citlivosti, prirodzenej biologickej bezpečnosti a relatívnemu 

ľahkému použitiu s ohľadom na náklady, čas a mobilitu je zobrazovanie pomocou 

fluorescencie čoraz viac využívané. V rámci našich podmienok taktiež disponujeme 

prístrojmi vďaka ktorým môžeme fluorescenciu zaznamenávať. Jedným z takýchto 

prístroj je aj prístroj iBox® Scientia™ Small Animal Imaging System. Tento systém 

taktiež umožňuje okrem zachytávania fluorescenčného signálu aj  snímanie 

bakteriálnych kultúr na Petriho miskách ako aj vytvorenie snímok DNázového gélu. 

 
iBox® Scientia™ Small Animal Imaging System 

iBox® Scientia™ Small Animal Imaging System, systém zobrazovania malých zvierat, 

umožňuje  vizualizovať   a zachytiť   multispektrálne   fluorescenčne   označené   bunky 

a baktérie a zobrazovať gély. 

Systém  je  dodávaný  s   CCD  kamerou  s vysokým  rozlíšením, vysokou  citlivosťou    

a schopnosťou detekcie slabého žiarenia fluorescenčných markerov vo vnútri zvieraťa. 

iBox® Scientia™ systém zobrazovania malých zvierat umožňuje vybrať si z viacerých 

šošoviek, ktoré určia oblasť zorného poľa (FOV). Do zariadenia je možné umiestniť až 5 

myší. Ohrievaciu stanicu je možné regulovať tak, aby poskytovala optimálnu teplotu 

zvierat počas zobrazovania. Softvér, ktorý je jednoduchý na použitie, automatizuje 

merania pomocou šablón, vďaka čomu umožňuje reprodukovateľné a konzistentné 

výsledky. Tmavá komora predstavuje optimálne podmienky pre meranie, zahŕňa 

integrované osvetlenie a motorizovaný posuvný stolček. K dispozícii je viacero filtrov, 

vďaka ktorým je možné zaznamenávať širokú spektrálnu oblasť, od UV cez viditeľnú až 

po  IR  oblasť (vrátane súpravy GFP/RFP). Na zabezpečenie  imobilizácie  zvieraťa je    

k dispozícii  narkotizačná   jednotka,   vďaka   ktorej   je   možné   získať   opakovateľné 

a spoľahlivé obrázky a údaje. 

Výhodou iBox® Scientia™ systému zobrazovania malých zvierat je neinvazívne 

zobrazovanie skúmaných zvierat v reálnom čase, čo urýchľuje základné a preklinické 

výskumné štúdie v oblasti nádorov, onkológie, srdca a metabolických ochorení. Zároveň, 

vďaka tomu, že na zobrazovanie je potrebné zviera imobilizovať pomocou anestézy, je 

taktiež možné vykonávať merania opakovane v rozličných časových intervaloch, čo 

umožňuje napr. sledovať progresiu ochorenia alebo vplyv liečby. Okrem zobrazovania 

malých zvierat je systém iBOX možné využiť aj na zobrazovanie fluorescenčne 

farbených buniek a baktérií a na fotenie DNázových gélov. Ďalšou výhodou tohto 

systému je možnosť automatického rátania bakteriálnych kolónií. 

Manuál k systému iBox® Scientia™: 

1. Zapnite prístroj iBox® Scientia™ prepnutím tlačidla na pravej bočnej strane 

prístroja do polohy „1“. 
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2. Zapnite počítač a spustite softvér na ovládanie systému iBox® Scientia™ - 

„VisionWorks“. 

3. Po otvorení softvéru sa v pravom dolnom rohu začne zobrazovať počet 

načítaných zariadení Obr. 11.3.1 ( 14) 

 

Obr. 11.3.1: Načítanie príslušných zariadení pomocou softvéru VisionWorks. 

4. Ak sú všetky potrebné zariadenia načítané softvérom správne, na hornej lište 

pribudnú možnosti ovládania, „Lighting“ a „Camera“ (Obr. 10.3.2). V rámci týchto 

ovládaní, môžete meniť expozičný čas, nastavenia šošoviek (veľkosť štrbiny, 

ohnisková vzdialenosť), nastavenia filtrov (epiluminiscenčné – 365 nm, 480 nm, 

biele svetlo, transluminiscenčené – UV, biele svetlo), pozícia stolčeka. 

 

Obr. 10.3.2: Správne načítanie príslušných zariadení softvérom VisionWorks. 
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5. Pre samotné zobrazovanie stačí vybrať jeden z uložených protokolov – 

„bacteria“,  „Elfo  gel“,  „gel“,  (Obr. 10.3.3) ( 15). Vami zobrazovanú vzorku 

umiestnite do tmavej komory a zavrite dvere. 

 

Obr. 10.3.3: Výber vhodného protokolu. 
 
 

6. Po vybratí príslušného protokolu si môžete pozrieť náhľad stlačením tlačidla 

„Preview“. ( 16) 

7. Po skontrolovaní náhľadu spustite samotné zobrazenie skúmanej vzorky 

pomocou tlačidla „Capture“. 

8. Takto získanú snímku nezabudnite uložiť. Pre zobrazenie ďalšej vzorky, vzorku 

iba vyberte a vymeňte a pokračujte bodom 6. V prípade, že sa jedná o iný typ 

vzorky (baktérie/gél) vyberte aj iný typ protokolu. 

9. Po ukončení merania najskôr vypnite softvér. Ak ste menili nastavenia v rámci 

daného protokolu, prosím neukladajte tieto zmeny. Následne nezabudnite vypnúť 

prístroj. 

 
tip 14 - Na správnu činnosť softvéru je potrebné, aby boli detegované 3 zariadenia 

(kamera, tmavá komora a ovládač šošoviek). V prípade, že softvér nenačíta všetky tri 

zariadenia skontrolujte, či sú všetky tri zariadenia zapojenú pomocou USB kábla do 

príslušného PC. Ak áno reštartujte softvér. Ak reštart softvéru nepomohol vyriešiť 

problém, vypnite prístroj a reštartujte počítač. Ak nepomohla ani jedna z uvedených rád, 

pravdepodobne je problém s detekciou kamery. Skontrolujte, či počítač dokáže kameru 

rozpoznať, prípadne je potrebné odinštalovať a znovu nainštalovať driver pre kameru. 

 
 

tip 15 - Uvedené protokoly sú nastavené tak, že vo väčšine prípadov stačí vybrať 

protokol a spustiť zobrazovanie. Ak je však obrázok príliš tmavý, alebo málo ostrý treba 
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upraviť nastavenia v rámci „Lightining“. Ak upravujete nastavenia daného protokolu, pri 

vypnutí softvéru prosím protokol neukladajte! 

tip 16 - Pomocou funkcie “Preview” získate obraz vzorky v reálnom čase. Môžete si tak 

skontrolovať ostrosť zobrazovanej vzorky, ale taktiež aj jej správne osvetlenie. 

Zaostrenie a svetlosť si tiež môžete v tomto kroku priamo upravovať. Zaostrenie vzorky 

nastavíte pomocou zmeny „Focus“ a osvetlenie pomocou zmeny šírky štrbiny – 

„Aperture“. Pozor! Obrázky zobrazené funkciou “Preview” sú však tmavšie ako po 

reálnom vytvorení fotky. 

 
 

Otázky a úlohy 
 
 

1. Vysvetlite základný princíp fluorescencie. 

2. Čo je potrebné pri zobrazovaní pomocou fluorescencie? 

3. Popíšte ako by ste odfotili kultúru baktérií na Petriho miske. 

 
 


