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1. ROZTOKY 

1.1. Koncentrace 

1.1.1. Molární roztok 

… označovaný mol/l nebo M.  

Definice: 

Molárního roztoku je takový, který obsahuje 1 mol. látky v 1 litru rozpouštědla. 

Mol je definován jako molekulová hmotnost vyjádřena v gramech. U většiny běžných látek je 

molekulová hmotnost uvedena na etiketě látky jako číslo za FW (Mw) nebo číslo za 

strukturálním vzorcem např. NaCl = 58.44. Když není molekulová hmotnost uvedena na látce 

tak ji můžete vyhledat na internetu či vypočítat. 

Pozor ! - strukturální voda je součástí molekulové hmotnosti látky. Proto např. CaCl2 může 

mít FW = 219 v případě CaCl2 . 6H2O; FW = 147.02 v případě CaCl2 . 2H2O nebo FW = 

110.99 v případě CaCl2. (chybou je, když se do protokolu uvede pouze látka bez označení 

molekulové hmotnosti.) Prosím kontrolujte, zda máte správnou látku podle vody a FW. 

Někdy stejný výrobce u stejné katalogové látky uvádí v závislosti na šarži různý počet 

molekul H2O! 

1.1.2. Koncentrace roztoku vyjádřená v % 

… je množství (váha nebo objem) látky ve 100 gramech nebo 100 ml roztoku. v/v , v/w … 

označení zda se jedná o objem = volume nebo váhu = weight. 

1.1.3. Koncentrace roztoku vyjádřená v násobcích 

Například - jestli je nekoncentrovaný roztok 1 M pak 5x koncentrovaný roztok má 5 M. 

Ředěním v poměru: 1 díl koncentrovaného roztoku : 4 dílů vody se připraví normálně 

koncentrovaný roztok. Podobně 10x koncentrovaný roztok se ředí 1 : 9 viz. křížové pravidlo. 
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1.1.4. Křížové pravidlo 

Např. jak připravit z 1.5 M roztoku, roztok o koncentraci 270 mM. 

 

 

Řádek (1)  

Původní roztok (1.5 M)…………………… Koncentrace roztoku, kterým ředíme (např. H2O) (0 M) 

Řádek (2)  

Koncentrace roztoku, který chceme získat (pozor na řády !!!) (0.27 M) 

Řádek (3)  

Odečíst ve směru šipek bez ohledu na znamínka (1.5 - 0.27 = 1.23 ; 0 - 0.27 = 0.27) 

a získáte poměr, v němž je třeba ředit (0.27 dílů roztoku A o koncentraci 1.5 M a 1.23 dílů 

vody), aby vznikl roztok o koncentraci 270 mM. 

1.1.5. Rady 

Některé roztoky se uchovávají zmražené. Při zmrazování roztoku dodržuj následující 

pravidla: 

 Neplň roztokem nádobu (např. ependorfku) zcela. Při zmražení dochází ke 

zvětšení objemu a nádoba buď praskne nebo část roztoku proteče přes uzávěr. 

 Zmrazuj uzávěrem vzhůru. Při zvětšení objemu tekutiny se pouze zvýší tlak 

vzduchu nad tekutinou. V opačném případě se vytlačí tekutina z nádoby a vzhledem 

k tomu, že je v tomto okamžiku již část roztoku zmrzlá dochází k vytlačení roztoku 

bohatšího solemi než byl původní roztok - následná chyba v konc. roztoku může být 
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snadno 30%. 

 Odebírej vždy roztok, který je zcela rozmražen, neboť zmrzlý a již rozpuštěný 

roztok mají různou koncentraci solí. Když roztok rozmrzne dobře ho zamíchej. 

Nezamíchaný roztok má vysokou koncentraci solí u dna a nízkou u hladiny. 

 Některé roztoky a chemikálie se při nízké teplotě ničí - proto je dobře se podívat 

na etiketu co výrobce doporučuje. 

 Většina chemikálií "nemá ráda" opakované zmrazování. 

 Některé chemikálie vypadnou z roztoku např. Extracelulární roztok s fosfáty a 

Ca2+ ionty. 

2. ZÁKLADNÍ JEDNOTKY 

T - terra : 1012 

G - giga : 109 

M - mega : 106 

k - kilo : 103 

h - hekto : 102 

d - deka : 101 

d - deci : 10-1 

c - centi : 10-2 

m - mili : 10-3 

m - micro : 10-6 

n - nano : 10
-9

 

p - piko : 10-12 

f - femto : 10-15 

a - atto : 10-18 

3. PH 

3.1. Ionizace vody 

Molekuly vody disociují  
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2H2O  H3O+ + OH- 

rovnovážná konstanta této rovnice je  

Keq = [H3O+][OH-]/[H2O][H2O] 

Látková koncentrace vody ve vodě je 55.6 M (Mw=18,0), takže rovnici můžeme přepsat jako 

55.56 Keq = [H3O+][OH-] [1] 

 

Pomocí měření vodivosti vody byla změřena hodnota iontového součinu vody  

[H3O+][OH-] = 1,0 * 10-14 

Pokud jsou koncentrace OH- a H3O+ stejné, neboli [OH-] = [H3O+], je voda nebo roztok 

neutrálního pH a platí, že 

[H3O+] = [OH-] = 10-7 

Podle rovnice [1] je součin [H3O+] a [OH-] konstantní, pokles jednoho je vyvážen vzrůstem 

druhého. 

3.2. Definice pH 

Hodnota pH je pak definována jako pH = -log ([H3O+]).  

A obecně pČEHOKOLI = -log (ČEHOKOLI). 

3.3. Kyseliny a zásady 

Teorie kyselin a zásad podle Brönsteda: Kyselina je látka odštěpující v reakci vodíkový kation 

(proton) a zásada je látka přijímající v reakci proton.  

Podle Lewisovy teorie je kyselina příjemce elektronů v reakci a zasáda naopak dárce 

elektronů. Lewisova teorie nachází uplatnění hlavně v organické chemii a biochemii.  

Tyto vlasnosti platí pouze pro jednu reakci, látka, která se jednou chová jako kyselina, může 

se jindy chovat jako zásada. Reakční schéma kyseliny se zásadou: 

HA + B  A- + HB+ 

Z kyseliny HA vzniká konjugovaná zásada A- a ze zásady B vzniká konjugovaná kyselina HB+. 
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3.4. Disociace kyselin 

Kyseliny ve vodě disociují 

HA + H2O  A- + H3O+ [2] 

s rovnovážnou konstantou 

Keq = [H3O+][A-]/[H2O][HA] 

a disociační konstantou 

KA = [H2O] Keq = [H3O+][A-]/[HA] 

což se dá přepsat jako  

[H3O+] = KA [HA]/[A-] 

Po zlogaritmování a změně znaménka  

-log [H3O+] = -log KA – log ([HA]/[A-]) 

pH = pKA + log ([A-]/[HA]) 

Této rovnici se říká Henderson-Hasselbachova rovnice a říká jaké pH bude mít roztok 

kyseliny o známých koncetracích [HA] a [A
-
]. Je z ní také vidět, že disociační konstanta 

kyseliny pKA je hodnota pH roztoku v situaci, kdy jsou obě formy kyseliny [HA] a [A-] v 

rovnováze, tedy [HA] = [A-].  

Zajímavé je také odvození pH roztoku kyseliny o známé celkové koncentraci cHA = [HA] + [A-

]. Podle rovnice [2] vzniká disociaci stejné množství A- a H3O+. Platí tedy, že  

KA = [H3O+][H3O+]/[HA] 

U slabých kyselin disociuje jen malá část kyseliny (při např. pKA = 7 je [H3O+][H3O+]/[HA] = 10-

7), zjednodušíme rovnici postup tím, že místo [HA] použijeme celkovou koncentraci cHA: 

KA = [H3O+]2/ cHA 

Z toho 

[H3O+] = (KA cHA) 

pH = (pKA - log cHA)/2 

To, co jsme probírali, byla jednosytná kyselina. Vícesytné kyseliny odštěpují postupně 

několik protonů, takže reakce vypadá např.  
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HA + H2O  HA- + H3O+ 

H2A + H2O  A- + H3O+ 

Každá z těchto reakcí má pak vlastní disociační konstantu pKA. 

3.5. Zásady 

Zásady ve vodě disociují podobně 

HB + H2O  H2B+ + OH- 

a podobě lze také odvodit vzorce pro pKB a pH. Pro jednotnost se v poslední době uvažuje 

spíše s konjugovanou kyselinou H2B+ místo se zásadou HB a počítáme pak disociaci 

H2B+ + H2O  HB + H3O+ 

Tím dostaneme jednotnou škálu pKA pro kyseliny i zásady. Toho se zde budeme pro 

zjednodušení držet i nadále. 

3.6. Titrační křivka 

Když do roztoku kyseliny přidáváme postupně zásadu, stoupá pH podle závislosti, která se 

jmenuje titrační křivka. Tato křivka má vodorovnou část v okolí pKA kyseliny, v případě 

vícesytné kyseliny kolem všech pKA. 

 

V této oblasti kolem pKA funguje tedy roztok kyseliny jako pufr. 
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3.7. Pufry 

Pufr je roztok, který tlumí změny pH. Jsou to roztoky slabých kyselin nebo zásad a jejich solí.  

Jejich tlumivá kapacita je určena vztahem b = d[A-]/d pH. Tedy čím vyšší, tím menší změna 

pH při stejné změně A-. Počítá se podle vzorce 

b = 2.3 [A-]{1-[A-]/([HA]+[A-])} [mol/l] 

Záleží tedy na poměru [HA] a [A-] a také na jejich celkovém množství. Čím větší množství 

kyseliny, tím větší tlumivá kapacita.  

Tlumivé kapacity různých pufrů ukazuje obrázek  

 

3.8. Používané pufry 

V těle obratlovců jsou využívány hlavně fosfátový a proteinový pufr intracelulárně a 

bikarbonátový pufr extracelulárně. V elekrofyziologii využíváme hlavně fosfátový, 

bikarbonátový a další uměle vyrobené pufry jako HEPES. 

3.8.1. Fosfátový pufr 

Kyselina fosforečná H3PO4 je trojsytná kyselina se třemi disociačními konstantami, která je 

tedy schopná tvořit pufr účinný ve třech oblastech pH, jak ukazuje následující obrázek 
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V biologických systémech je využívána reakce 

H2PO4
- + H2O  HPO4

2- + H3O+  

s pK = 7.21 

Lze jej připravit například jako směs NaCl 138 mM, KCl 5.4 mM, Na2HPO4.12 H2O 7.8 mM a 

KH2PO4 1.4 mM ve vodě. 

3.8.2. Bikarbonátový pufr 

Činnost tohoto pufru s dvojsytnou kyselinou uhličitou vystihuje schéma 

[1]CO2 (plynný)  CO2 (rozpuštěný)  

[2]CO2 (rozpuštěný) + H2O  H2CO3  

[3]H2CO3 + H2O  H3O+ + HCO3
- 

[4] HCO3
- + H2O  H3O+ + CO3

2- 

[1] Množství rozpuštěného CO2 ve vodě závisí na parciálním tlaku CO2 ve vzduchu nad 

vodou, takže jak na procentuálním zastoupení, tak na celkovém tlaku vzduchu a lze spočítat 

podle vztahu 

 

kde P je tlak v mm rtuťového sloupce, a je rozpustnost CO2 ve vodě za tlaku 760 mm Hg, 760 
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je zde kvůli přepočtu tlaku, a 22400 je objem jedné grammolekuly CO2 v ml. a (25°C) = 

0.878, a (37°C) = 0.567. Např. při 5% CO2 a 37°C je [CO2] (rozpuštěný) = 1.26 mM 

[2] Rovnováha této reakce je zcela na straně H2CO3, takže se považuje [CO2] (rozpuštěný) = 

[H2CO3] 

[3] a [4] Při 25°C je pKA1 = 6,36 a pKA2 = 10,33. Při 37°C je pKA1 = 6,322 

 

Připravuje se jako roztok NaHCO3. V tkáňových kulturách se používá 26 mM NaHCO3 při 5% 

CO2, což dává pH 7.63, po snížení dalšími roztoky kolem 7.4. Pufrační kapacita takového 

pufru je podle vzorce výše b = 0.00277. 

3.8.3. HEPES 

HEPES neboli N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, pKA = 7.31 při 37°C a 

7.55 při 20 °C.  

 

Pufrovací rozsah od 6.80 do 8.20 v koncentraci 20 až 100 mM. 

3.8.4. Tris 

Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane, pKA při 20°C je 8.3 V koncentraci 10-20 mM se používá 

při práci s DNA 

 

3.9. Měření pH 

viz přístroje, pH metr 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/pristroje.html#h3-4
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     3.10. Měření pH malých objemů 

Naším pH metrem změříme objemy nad 4 ml (takové se dají měřit ve zkumavce, která je jen 

o málo tlustší než elektroda). Pokud ale připravujeme např. roztok NMDA 1mM, který by 

měl mít pH kolem 7.3, můžeme použít jako indikátor fenolovou červeň. Fenolová červeň 

mění barvu od zářivě žluté při kyselém pH po intenzivně fialovou při zásaditém pH. Při pH 

kolem 7.2 až 7.4 má barvu žlutočervenou, intenzivně červená barva již značí pH nad 7,5.  

Zásobní roztok fenolová červeň se připravuje z prášku od Servy (Serva 32095 researche 

grade) v koncentraci 0.5%. Samotný roztok má pH asi 2.61, pomocí 1M NaOH se dorovná na 

7.3. Výsledná používaná koncentrace je asi 0.005%, čili ještě 100x naředěná (do 1ml roztoku 

přidáme asi 5-10 µl). 

Stupnice barev fenolové červeně při koncentraci 0.004% a pH (z leva):  

6.99,   7.21,    7.42,     7.61,    7.93 

  

Stupnice o stejném pH při příliš vysoké koncentraci fenolové červeně 0.01% 

 

4. OSMOLARITA 

Osmolalita vyjadřuje celkové množství částic (bez ohledu na jejich velikost nebo 

elektrický náboj) rozpuštěné v 1kg rozpouštědla. Udává se zpravidla v mmol/kg nebo 
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mOsmol/kg (mOs/kg, mOsm/kg). 

Osmolarita vyjadřuje celkové množství částic rozpuštěných v 1 dm3 (l) roztoku. 

Udává se v mOsmol/dm3 (mOs/dm3, mOsm/dm3). 

Sole, na rozdíl např. od glukózy, při rozpouštění disociují na dvě (např. NaCl) a více 

(např. CaCl2) částic. Tzn., že rozpuštěním 1 mmol glukózy v 1kg vody vznikne roztok 

osmotické koncentrace 1 mmol/kg, oproti tomu rozpuštěním téhož molárního množství 

NaCl vznikne roztok o osmotické koncentraci 2 mmol/kg. 

Osmolalita extracelulárního roztoku se pohybuje zpravidla v rozmezí 300 - 330 mmol/kg, 

osmolalita intracelulárního roztoku by měla být o  ~ 5 - 10% nižší. 

Pokud je třeba zvýšit osmolalitu roztoku a na druhé straně současně zachovat jeho iontové 

vlastnosti, přidává se do roztoku glukóza nebo sacharóza.  

5. OHMŮV ZÁKON 

Ohmův zákon, vodivost a odpor mikroelektrody 

5.1. Voltampérová charakteristika 

 

 

I = f ( U ) , U = f-1 ( I ) 
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funkce f - závislost proudu I na přiloženém napětí U 

funkce f-1 - závislost napětí U na procházejícím proudu I 

( f-1 je inverzní funkcí f ) 

5.2. Diferenciální tvar Ohmova zákona 

R = dU / dI ( dU = R dI ) Z = dI / dU ( dI = Z dU ) 

U [V ... Volt] - napětí (voltage) V = J.A-1.s-1 = N.m.A-1.s-1 = A-1.kg.m2.s-3 

I [A ... Amper] - proud (current) A = C.s-1 

R [  ...Ohm] - odpor (resistance)  = V.A-1 = A-2.kg.m2.s-3 

Z [S ... Siemens] - vodivost (conductance) S =  -1 = A2.kg-1.m-2.s3 

5.3. Vodivost a odpor v lineární oblasti voltampérové charakteristiky 

U ( I ) = r . I I ( U ) = z . U 

U = R . I ( R = dU / dI = r = U / I ) I = Z . U ( Z = dI / dU = z = I / U ) 

[ V =  . A ] [ A = S .V ] 

5.4. Měrný odpor homogenního tělesa 

Odpor R homogenního tělesa o průřezu S(x) kolmo na směr osy x : 

 ,  [  . m ] ... měrný odpor (specific resistivity) 
 

Př.: roztok KCl - 150 mM, 25°C :  = 50 Ohm.cm  

Těleso délky l s konstantním průřezem S : 
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5.5. Odpor mikroelektrody pro patch clamp (odpor kužele kapaliny) 

 

R = Rp+ Rs+ Rt  

Rp << Rs+ Rt  

R  Rs + Rt =  

R  Rs + Rt =  

Př.: a = 24°, r = 50 Ohm.cm , v = 0.6 mm , u  50 mm 

 

Rt  1.2 MW , R  2.2 MW ,  Rs  1 MW ( Rt : Rs  1.5 : 1 ) 

5.6. Odpor prostředí mezi membránou a sklem při gigasealu 

 

 

R  , L  10 m, D  1 mm, r  100 Ohm.cm , R  10 G  

 H < 1 nm 
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5.7. Tabulka typických hodnot odporu mikroelektrody 

Odpor mikroelektrody při testovacím pulsu U = 20 mV  

R[MOhm] = 20mV / I[nA]     I: 1.5nA - 12nA 

 

I[nA] 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 

R[MW] 13.3 12.5 11.7 11.1 10.5 10 9.5 9.1 8.7 8.3 

 

I[nA] 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 

R[MW] 8 7.7 7.4 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 

 

I[nA] 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 

R[MW] 5.7 5.5 5.4 5.3 5.1 5 4.9 4.8 4.7 4.5 

 

I[nA] 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 

R[MW] 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4 3.9 3.8 3.7 3.7 

 

I[nA] 5.5 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.7 7 7.2 7.5 

R[MW] 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 2.9 2.8 2.7 

 

I[nA] 7.7 8 8.3 8.7 9 9.5 10 10.5 11 12 

R[MW] 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2 1.9 1.8 1.7 

           

6. MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL  

6.1. Chemický potenciál () 

 =  0 (T, p) + RT ln a Termodynamická rovnováha: 

´ = ´ 0 (T, p) + RT ln c - rovnost chemických potenciálů na rozhraní dvou fází 

´´ = ´´ 0 (T, p) + RT ln  (dvě prostředí oddělená polopropustnou membránou) 

 [ J = VC ] - chemický potenciál 
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 0 [ J = VC ] - standardní chemický potenciál (termodynamická funkce teploty a tlaku) 

a [1 ] - aktivita (koncentrace účinné chemické hmoty), a =  c 

c [ mol / l ] - molární koncentrace (počet molů látky v litru roztoku) 

 [ 1 ] - molarita (poměr molů látky a molů rozpouštědla v daném objemu) 

T [ K ] - absolutní teplota (T = 273.16 + t  C ) 

p [Pa] - tlak 

R [8.314 J K-1 mol-1 ] - univerzální plynová konstanta 

6.1.1. Donnanova rovnováha 

- poměr koncentrací A+, B– částic ve dvou prostředích (1) a (2) oddělených polopropustnou 

membránou po ustálení termodynamické rovnováhy (rovnost chemického potenciálu): 

 AB
(i) =  A

(i) +  B
(i) =  0A

(i) + RT ln(A+ )(i) +  0B
(i) + RT ln(B–)(i) … i = 1, 2 

 AB
(1) =  AB

(2) ,  0A
(1) =  0A

(2) ,  0B
(1) =  0B

(2) ( T(1) =T(2) , P(1) =P(2) ) 

 (A+ )(1) / (A+ )(2) = (B–)(2) / (B–)(1) = rD (… Donnanův koeficient) 

6.1.2. Donnanův efekt 

- vliv nabitých makromolekul (s nábojovým číslem z  v koncentraci M ) na straně (2) 

polopropustné membrány na koncentraci volně průchozích malých iontů (sůl AB  A+ + B– ) 

Zachování elektroneutrality na obou stranách membrány (rovnost hustoty náboje            

 X [C m-3]) 

 X = zX F X, kde F = 9.648 104 C mol–1 … Faradayova konstanta, X [mol/l] koncentrace 

- strana (1) : (A
+
 )

(1)
 = (B

–
)
(1)

 = S ( S … koncentrace disoc. soli na straně 1) 
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- strana (2) : (A+ )(2) + z M = (B–)(2) 

rD
2 – z M rD / S – 1 = 0 rD = zM / 2S + [ (zM / 2S)2 +1 ] 1/2 

zM/S 10 1 0.1 0.01 

rD 20 2.4 1.1 1.01 

Vliv makromolekul se projeví pouze při nízkých koncentracích solí ( S  M ) 

6.2. Difuzní pohyb iontů v koncentračním gradiendu 

Difuze ve směru koncentračního spádu (proti gradiendu dc/dx koncentrace c podél osy x ) : 

jd = – D  … Fickův zákon difuze, D [ m2 s-1 ] … difuzní koeficient 

jd [mol m-2 s-1] … molární difuzní tok částic, c [mol m-3] … molární koncentrace částic 

6.3. Pohyb iontů v elektrickém poli 

Kationty se pohybují v roztoku ve směru intenzity E elektrického pole (rychlostí uE ): 

 je = u c E , kde intenzita E [N / C ] je síla působící na jednotkový elektrický náboj 

u [ ms–1 / (Vm-1) ] … pohyblivost částice (rychlost při jednotkové intenzitě elektrického pole) 

 je [mol m-2 s-1] … molární elektrický tok částic, c [mol m-3] … molární koncentrace částic 

je = – u c  , dle definice potenciálu  [ V ]: E = –  (záporný gradient) 
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6.4. Elektrodifuze iontů, řešení pro konstantní pole 

Pohyb iontů v koncentračním gradiendu  je ovlivněný potenciálovým spádem  , 

výsledný tok j částic je součtem difuzního toku j d a elektrického toku je : 

j = j d + j e … molární elektrodifuzní tok iontů [mol m-2 s-1] 

j = – D  – u c  , přičemž z termodynamických úvah lze odvodit: 

u RT = D F z , kde F = 9.648 104 C mol–1, R = 8.314 J K-1 mol-1 , T = 273.16 + t  C 

z = q / e … nábojové číslo částice o náboji q (e = 1.602 10–19 C elementární náboj) 

Proudová hustota i [A m-2
] =  tok náboje (viz definice proudu I = dQ / dt : [A] = [C s–1] ) 

i = j F z , kde j [mol s–1 m-2
] , F [C mol–1

] … náboj jednoho molu protonù 

i = – z F D  … Nernst-Planckova rovnice elektrodifuze 

Řešení pro E = d / dx =   / L = konst … konstantní elektrické pole ( = k x ) : 

i =      , kde P =  D / L ,  = cmembr / csolut 

… Goldman - Hodgkin - Katz (GHK řešení konstantního pole) 

  =  i –  o …potenciálový rozdíl (napětí) na membráně tloušťky L (= xi – xo ) 

c0 , ci … (outside, inside) extra-, intra-celulární koncentrace iontů (aktuální) 
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Cmembr , Csolut … (membrane, solution) rovnovážná koncentrace iontů v membráně, 

roztoku 

… rozdělovací koeficient iontů mezi membránou a roztokem (vodou) 

(= konstantní poměr koncentrací látky v obou prostředích v rovnovážném stavu) 

P … propustnost (permeability coefficient) membrány pro daný typ iontu 

6.5. Membrána - I (KCl) : Nernstova rovnice 

Př-A: Polopropustná (semipermeabilní) membrána oddělující dva roztoky KCl o různých 

koncentracích (2 fáze: extra- [K+]o a intra- [K+]i celulární), propustná pouze pro K+. 

Je-li [K+]i  [K+]o , ionty K+ difundují ve směru koncentračního spádu (ven z buňky) a tím 

polarizují membránu (přírůstek [+]
o náboje na vnější straně  vyšší potenciál  o  

 i ),
 

elektrostatické síly membránového náboje brzdí difuzní tok iontů, systém spěje do 

stavu termodynamické rovnováhy, kdy výsledný tok iontů membránou je nulový 

: j = j d + j e = 0 

 EC =  0 (T, p) + RT ln a + z F  … elektrochemický potenciál (molární Gibbsova energie) 

 zF … práce vykonaná při přenesení 1molu náboje ze  z místa o potenciálu  do nekonečna 

6.5.1. Podmínka fázové rovnováhy 

 ( EC) i = ( EC) o … rovnost elektrochemických potenciálů na fázovém rozhraní (i – o) 

a  c , ( 0) i = ( 0) o … zředěné roztoky: aktivita  koncentrace, stejný tlak i teplota 

RT ln ci + z F  i = RT ln co + z F  oErev =  i –  o… membránový rovnovážný potenciál iontu 

(Nernstův reverzní potencilál) : 

Erev =  i –  o = –  … Nernstova rovnice pro membránový potenciál 
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Vyjádření v dekadických logaritmech [ x = exp ( lne x ), log10 x = ( lne x ) (log10 e) ] : 

Erev =  i –  o =–  = – 2,303 

Pro: – laboratorní teplotu (t = 20°C) – tělesnou teplotu (t = 37°C) 

20Erev = – (1/z) 58 [mV] log (ci / co) 37Erev = – (1/z) 61 [mV] log (ci /co) 

6.5.2. Rovnovážné potenciály (příklady typických hodnot některých iontů pro 

neuron) 

 draslíkový [K+]i = 140 mM, [K+]o = 3 mM z = 1 : – 97 mV 

 sodíkový [Na+]i = 7 mM, [Na+]o = 140 mM z = 1 : + 75 mV 

 chloridový [Cl–]i = 7 mM, [Cl–]o = 140 mM z = –1 : – 75 mV 

 vápníkový [Ca2+]i = 0.1 µM, [Ca2+]o = 1.5 mM z = 2 : + 129 mV 

6.6. Membrána - II (K, Na, Cl) : Goldmanova rovnice 

Př-B: Semipermeabilní membrána oddělující dva roztoky iontů K+, Na+, Cl– (obecně XZ ) 

– fáze: extra- [XZ]o a intra- [XZ]i celulární, koeficienty propustnosti membrány: PX (GHK) 

GHK řešení konstantního pole pro jednotlivé ionty: 

  ,  

přičemž: zK, Na = 1 , zCl = –1 

Podmínka “rovnováhy” – nulového celkového proudu procházejícího membránou: 
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iNa + iK + iCl = 0 … stav směřující do termodynamické rovnováhy 

(koncentrace iontů se mohou měnit) 

Goldmanova rovnice pro klidový membránový potenciál (resting potential): 

Vrest =  i –  o = –  

… rovnováha závisí na koncentracích a relativní membránové propustnosti jednotlivých 

iontů 

Předpoklady GHK–modelu (hrubá aproximace skutečného stavu): 

 konstantní potenciálový gradient napříč membránou (řešení pro konstantní pole) 

 nulový celkový proud procházející membránou 

 membrána v klidovém stavu, ignorována role aktivního transportu 

 ionty bez vzájemných interakcí, bez solvatačního obalu, aktivita nahrazena koncentrací 

 žádné interakce s membránovým povrchovým nábojem 

 pohyblivost a difuzní koeficient daného iontu uvnitř celé šířky membrány je konstantní 

 ionty se nevážou na specifická místa v membráně (pouze rozdělovací koeficient  

6.7. Klidový a akční potenciál axonu 

a - klidový membránový potenciál: dominuje propustnost membrány pro K+ 

Př: relativní propustnosti axonu (squid - oliheň) PK : PNa : PCl = 1 : 0.03 : 0.1 

Vkl = –58 [mV] log  = – 70 mV 
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b - akční potenciál : dominuje propustnost membrány pro Na+ 

Př: relativní propustnosti axonu (squid - oliheň) PK : PNa : PCl = 1 : 15 : 0.1 

Vap = –58 [mV] log  = + 44 mV 

6.8. Membrána jako soustava kanálů 

Dle Ohmova zákona je velikost proudu i , procházejícího jedním iontovým 

kanálem, určena součinem jeho mikroskopické vodivosti  [  –1] a kanálového napětí 

(rozdílem potenciálů na koncích kanálu), které je rozdílem membránového potenciálu Vm a 

napětí EX vytvářeného transmembránovým koncentračním gradient daného iontu (XZ viz 

Nernstův rovnovážný potenciál ) :        iX =  x (Vm – EX) ,   

      Celkový makroskopický proud  IX = NX px ix protékající všemi kanály typu-X je určen 

– celkovým počtem N všech kanálů daného typu v membráně 

– pravděpodobností p, že kanál se nachází v otevřeném stavu 

– proudem i procházejícím jedním kanálem: 

Makroskopickou vodivost gx daného kanálu definujeme vztahem: IX = gx (Vm – EX) 

V klidovém stavu (Vm = Vrest) z podmínky elektrické rovnováhy: 

 IX = 0 … celkový proud protékající všemi kanály je nulový 

určíme klidový membránový potenciál jako funkci vodivosti hlavních iontů : 

Vrest =  

6.9. Odhady podle Nernstovy rovnice 

Př: teplotní závislost membránového potenciálu 
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Vm / T = – (1/z) 0,20 [mV K–1] log (ci / co) 

 při zvýšení teploty o 10°C vzroste membránový potenciál o 2 mV 

Př: koncentrační závislost membránového potenciálu 

(20 – 37)Vm = – (1/z) ( 58 - 61) [mV] log (ci / co) 

při změně poměru koncentrací (ci / co)  k (ci / co) vzroste potenciál o (58 – 61) 

log k [mV] 

Př: určení změny koncentrace při naměřené změně potenciálu 

ci / co = inv log {(–z) Vm [mV] / ( 58 - 61) [mV] } 

při změně potenciálu Vm   V + Vm se znásobí poměr koncentrací faktorem 10–

z  V / (58-61) 

7. REVERZNÍ POTENCIÁL 

Reverzní potenciál je membránový potenciál, při kterém čistý tok iontů přes 

membránu (měřený jako proud) mění svoji polaritu. Reverzní potenciál iontového kanálu je 

dán rovnovážným potenciálem pro ion (ionty), které daným kanálem procházejí. Je tedy 

určen koncentrací daného iontu (iontů) vně a uvnitř buňky (viz Nernstova rovnice + tabulka 

níže). Pro kanály aktivované excitačními aminokyselinami (glutamát, aspartát) a pro 

acetylcholinové kanály, které jsou neselektivně propustné pro kationty, je reverzní potenciál 

blízký nule. Pro kanály aktivované inhibičními aminokyselinami (GABA, glycin), propustné 

pro chloridové ionty, je reverzní potenciál roven rovnovážnému potenciálu pro chloridy. 

Pozor ! - Při normálním složení intracelulárního roztoku (~ 140mM KCl) je 

koncentrace chloridů vně a uvnitř buňky přibližně stejná. Reverzní potenciál 
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kanálů selektivně propustných pro chloridy je tedy pak blízký 0 mV. V praxi jsou 

někdy chloridy nahrazovány jiným nedifuzibilním aniontem, např. aspartátem, 

glukonátem nebo methylsulfonátem (! Pozor ! - nesmí být nahrazeny všechny 

chloridy - na přítomnosti chloridů je založeno fungování argentchloridové 

elektrody!). 

  rovnovážný potenciál (mV) 
koncentrace iontu (mM) 

uvnitř buňky vně buňky 

ENa
+ 56 18 150 

EK
+ -102 135 3 

ECl
- -76 7 120 

ECa
2+ 125 0.1 1.2 

 

7.1. Měření reverzního potenciálu: 

Reverzní potenciál je možno měřit dvěma způsoby. 

 

1. Změřit odpovědi na aplikace agonisty při různých membránových 

potenciálech.  
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Sestrojit graf závislosti proudu na napětí (I-V graf).  
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2. Aplikovat agonistu a současně pomocí rampu kontinuálně měnit membránový 

potenciál.  

Nejprve se změří proudová odpověď vyvolaná změnou napětí bez aplikace 

agonisty.  

 

 

 

Pak proudová odpověď během aplikace agonisty.  
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Obě odpovědi se od sebe odečtou a z výsledné křivky se sestrojí graf I-V 

závislosti.  
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8. MIKROSKOPY 

8.1. Optický mikroskop 

Obyčejný optický mikroskop se skládá z objektivu, který vytváří převrácený obraz 

objektu a okuláru, kterým tento obraz pozorujeme jako lupou. Součástí mikroskopu je i zdroj 

světla s kondenzorem, který zabezpečující optimální osvětlení objektu. Pro 

elektrofyziologické snímání z buněk v kultuře či tkáňových řezech se používají dva základní 

typy optických mikroskopů lišících se konstrukcí a způsobem uspořádání osvětlovací 

soustavy, t.j. mikroskop invertovaný a přímý. Kvalita zobrazení buněk závisí na třech hlavních 

faktorech: na dostatečném zvětšení obrazu, rozlišovací schopnost mikroskopu a na 

kontrastu obrazu. Rozlišovací schopnost mikroskopu závisí na numerické apertuře objektivu 

a kondenzoru a na kvalitě osvětlení preparátu t.j. na optimálním nastavení Koehlerova 

osvětlení. Buňky jsou objekty nezbarvené, které neabsorbují světlo. Kontrast při zobrazování 

buněk lze velmi efektivně zvýšit pomocí cytologických a histologických barviv, které se 

vyznačují vysokou specificitou vůči určitým buněčným strukturám, toto barvení se však 

zpravidla neslučuje s procesy probíhajícími v živých buňkách. Živé buňky však lze pozorovat 

pokud se od okolního prostředí liší alespoň indexem lomu, který spolu s jejich tloušťkou 

mění fázi procházejícího světelného vlnění. Kontrast buněk tak lze zvyšovat optickými 

metodami, které převádějí rozdíly v indexech lomu na jasový kontrast obrazu. Na tomto 

principu jsou založeny metody jako je např. fázový kontrast, Nomarského diferenciální 

interferenční kontrast a Hoffmanův modulační kontrast. Zvětšený obraz buněk detekujeme 

nejdříve okem, pak přes analogovou či digitální videokameru zobrazujeme na monitor či do 

počítače. 

8.1.1. Zobrazení buněk v kultuře mikroskopem invertovaným 

Buňky v kultuře jsou objekty průhledné, které neabsorbují světlo, lze je pozorovat pomocí 

invertovaného mikroskopu v procházejícím světle. Buňky jsou osvětleny ze shora, světlo 

projde buňkami a stěnou misky do objektivu umístěném pod miskou. Výhodou je, že nad 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#h4_0
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buňkami je dostatečně velký prostor pro umístění snímací elektrody i aplikačních trubiček. 

8.1.2. Zobrazení buněk v tkáňových řezech mikroskopem přímým 

Tkáňové řezy jsou však objekty neprůhledné, buňky v povrchových vrstvách by nebyly v 

procházejícim světle vidět, lze je však pozorovat pomocí přímého (up-right) mikroskopu v 

dopadajícím světle. Světlo přichází shora, buňky jsou zobrazeny odraženým světlem a 

pozorovány přes imerzní objektiv ponořený do roztoku nad buňkami. Mezi buňkami a 

objektivem tedy není vzduch ale čirá kapalina, takže světlo prochází od buněk až k objektivu 

prostředím o téměř stejném indexu lomu, a nepůsobí zde odraz a lom na rozhraní mezi 

prostředími o různém indexu lomu. Tímto způsobem se zvýší numerická apertura objektivu 

mikroskopu, na které závisí rozlišovací schopnost mikroskopu. Nevýhodou však v tomto 

případě je velmi malý pracovní prostor mezi objektivem a buňkami (3mm při použití 

objektivu 40x). V důsledku toho se elektroda k buňce přikládá pod šikmým úhlem a pod 

objektivem je místo pouze pro jednu společnou aplikační trubičku. 

8.1.3. Zeiss a Olympus 

Nejlepší pro elektrofyziologická a fluorescenční měření jsou mikroskopy 

firem Zeiss a Olympus 

 

Axioskop 2 FS upright Microscope (Zeiss) 

 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#h4_4
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Olympus IX 70 – inverted Microscope (Olympus)  

 

8.1.4. Zvětšení mikroskopu 

Zvětšení obrazu mikroskopem je dáno zvětšením okulárů a zvětšením objektivu. 

Okuláry mikroskopu během pokusu neobměňujeme, nejčastěji používáme okuláry zvětšující 

20x - 25x.. Pro zobrazení buněk a hrotu elektrody si však s jedním objektivem nevystačíme a 

musíme použít postupně aspoň dva objektivy. Pro první pohled na buněčný preparát a 

nastavení elektrod používáme objektiv s menším zvětšením, nejčastěji objektiv zvětšující 

10x. Pak musíme nad vybraným místem nastavit objektivem o větším zvětšení, obyčejně 

používáme objektiv 40x nebo 60x, pod kterým již vidíme jednotlivé buňky a provádíme 

měření. Maximální užitečné zvětšení mikroskopu je však určeno i rozlišovací schopností 

objektivu. Za podmínek, kdy je minimální vzdálenost dvou rozlišitelných 

bodů srovnatelná s rozlišovací schopností lidského oka, obraz se nezlepší ani při použití 

silně zvětšujících okulárů, kdy dostaneme jen rozměrnější obraz bez nových detailů. 

8.1.5. Numerická apertura objetivu 

Odhad minimální vzdáleností dvou rozlišitelných bodů (Ymin) je dán vztahem: 

Ymin = konst . (  /n . sin ) kde  je vlnová délka světla ve vákuu, n je index lomu 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#minim
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prostředí před objektivem, a  je polovina vrcholového úhlu kužele paprsků, které 

mohou vstoupit do objektivu. Veličina (n. sin  ) je tzv. numerická apertura 

objektivu, NA. U nejkvalitnějších imerzních objektivů bývá NA ~ 1.3 až 1.4. Pro 

nejkratší vlnové délky viditelného záření (  ~ 400 nm) se pak rozlišovací schopnost 

těchto objektivů blíží hodnotě 0,17 µm. 

8.1.6. Koehlerovo osvětlení 

Koehlerovo osvětlení nastavujeme pohybem kondenzoru nahoru a dolu, a pomocí 

clonek kondenzoru, kterými je přiváděno světlo z osvětlovacího zdroje. 

Jak nastavíme optimální osvětlení preparátu v přímém mikroskopu?  

Ve snížené poloze kondenzoru naplno otevřeme otvor clonky kondenzoru a clonu vymezující 

vstup paprsků světla do objektivu. Pak zúžíme otvor clony vymezující vstup světelných 

paprsků a nastavíme pomocnými šrouby jeho střed doprostřed zorného pole. Zdviháme 

kondenzor a rozšiřujeme světelné pole, až jeho obraz plně a právě zaplní zorné pole. Tím 

vymezíme vstup světla ze zdroje a zamezíme vstupu světla pocházejícího z okolí. Dále 

nastavíme clonku kondenzoru, která určuje numerickou aperturu osvětlovacího systému. 

Doporučuje se nastavit hodnotu NA kondenzoru na 70 - 80 % NA objektivu. Tímto 

nastavením omezíme rozptyl světla a dosáhneme lepšího rozlišení, kontrastu i hloubky 

ostrosti. 

8.1.7. Fázový kontrast 

R. 1932 holandský fyzik Frederik Zernike uveřejnil princip fázového kontrastu v 

mikroskopu. Při fázovém kontrastu je do přední ohniskové roviny kondenzoru 

vložena kondenzorová maska (apertura ve tvaru úzkého mezikruží), která je kondenzorem a 

za ním následujícím objektivem zobrazena do zadní ohniskové roviny objektivu. Zde se 

nachází skleněná podložka s nanesenou fázovou maskou (tenká transparentní vrstva o 

vhodném indexu lomu) ve tvaru mezikruží, které se překrývá s obrazem kondenzorové 

apertury. Fázová maska mění fázi procházejícího záření o úhel α, případně může procházející 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#zadniohn
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záření také částečně absorbovat. Kontrast obrazu fázového objektu vůči pozadí roste s 

klesající propustností fázové masky. Fázová destička bývá zhotovena tak, že mění fázi buď o 

úhel π /2 nebo -π /2. Při fázovém kontrastu se intenzita světla v obrazu objektu mění 

lineárně se změnou fáze světla procházejícího objektem. S fázovou maskou měnící fázi o -π 

/2 se silnější části objektu jeví tmavší, tzv. pozitivní fázový kontrast. Při změně fáze o π /2 je 

tomu naopak, tzv. negativní fázový kontrast. Při fázovém kontrastu se často používá 

kvazimonochromatického osvětlení (žlutozelené světlo), při použití bílého světla bude 

obraz vzorku zbarvený, neboť úhel a o který fázová maska mění fázi procházejícího světla, 

závisí na vlnové délce. Nejmenší rozdíly v tloušťce různých buněčných struktur, které 

můžeme pomocí fázového kontrastu zaznamenat se tedy blíží k hodnotě 0.1 µm. 

Nevýhody: Při pozorování silně lomivých objektů (např kvasinek) vzniká tzv.halo, což je 

jasně zářící rozhraní mezi objektem a okolním prostředím, v němž se ztrácejí skutečné 

hranice objektů. Druhým nedostatkem fázového kontrastu je to, že silně absorbující 

zbarvené objekty nemusí být ve fázovém kontrastu vůbec viditelné. 

8.1.8. Nomarského diferenciální interferenční kontrast (DIC) 

Německá firma Carl Zeiss vyvinula r.1959 interferenční mikroskop, který umožnil 

vytváření a vyhodnocování optických interferencí ve zvětšeném biologickém preparátu. 

Umožnil tak zvláště povrchovou topologii preparátu.  

Od běžného mikroskopu se liší vloženým párem Wollastonových dvojlomných hranolů a 

párem zkřížených polarizátorů světla. Světlo vstupující do kondenzoru je nejprve lineárně 

polarizováno polarizátorem P1. Pak prochází prvním hranolovým děličem, přičemž směr jeho 

polarizace svírá s optickými osami hranolového děliče úhel 45°. Druhý hranol shodně 

orientovaný s hranolem prvním, se nachází těsně za zadní ohniskovou rovinou objektivu. 

Následuje polarizátor P2, který je kvůli lepšímu kontrastu zobrazení zkřížen s P1. V důsledku 

rozdělení původně polarizovaného světla hranolem vzniknou dva identické obrazy 

předmětu, které jsou vůči sobě laterálně posunuty, vznikne zvětšený rozdvojený obraz. 

Wollastonovy hranoly pro DIC se vyznačují tím, že úhlový rozdíl vystupujících paprsků je 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#halo
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velmi malý (asi 10-4 radiánu), laterální posun dvou obrazů je za těchto podmínek pod hranicí 

rozlišovací schopnosti mikroskopu. V předmětové rovině je ekvivalentem tohoto posunu 

vzdálenost odpovídající 0.1 mm. Analyzátor P2 orientovaný pod úhlem 45o vůči vzájemně 

kolmým polarizacím dvou laterálně posunutých obrazů, vytváří podmínky pro jejich 

interferenci. Prvním (objektivovým) hranolem způsobené fázové rozdíly však nejsou stejné 

pro světlo pocházející z různých míst plošného světelného zdroje. Úkolem druhého hranolu 

(kompenzačního) je proto učinit fázový rozdíl konstantní v celé ploše objektivového hranolu. 

Hodnotu konstantního fázového rozdílu lze plynule měnit laterálním posouváním obou 

Wollastonových hranolů vůči sobě, čímž se výrazně ovlivňuje vzhled obrazu. Platí, že pokud 

určitý gradient optické dráhy vede ke zvýšení jasu obrazu, pak opačný gradient se projeví 

snížením jasu. Zvětšený obraz vzorku se proto jeví jako šikmo osvětlený trojrozměrný objekt. 

Nevýhody: Je známo, že některé výrazně odlišné prostorové reliéfy objektů se mohou 

projevit prakticky shodnými reliéfy. U biologických preparátů se však optický reliéf zpravidla 

dostatečně shoduje s reálným prostorovým reliéfem. Pro DIC je typická velmi malá hloubka 

ostrosti (0.25 mm), což se přičítá efektu interference, pro níž se podmínky prudce mění při 

přeostření o zlomky vlnové délky. 

Výhody: Velkou předností DIC je, že obrazy zkoumaných objektů jsou bez rušivého halo, 

DIC umožňuje lepší kontrast zobrazení jemných fázových struktur objektu než fázový či 

Hoffmanův kontrast. Nomarskeho metodu lze také realizovat při horním osvětlení či při 

měření fluorescenčních. V kombinaci s infračerveným osvětlením ji lze použít pro 

vizualizaci těl i výběžků neuronů v živých mozkových řezech. 

8.1.9. Hoffmanův modulační kontrast (HMC) 

Vznik tohoto modulační kontrastu se datuje do r. 1975. Jde v podstatě pouze o velmi 

dokonalou verzí šikmého osvětlení, které se používá ke zvýraznění kontrastu neabsorbujících 

předmětů. Vznik kontrastu při HMC. je důsledek asymetrické filtrace Fourierova obrazu, což 

je typické pro všechny metody využívající mimoosové (anaxiální) osvětlení. Virtuálním 
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zdrojem světla zajišťujícím šikmé osvětlení je obdélníková štěrbina nacházející se v přední 

ohniskové rovině kondenzoru. V místě jejího obrazu v zadní ohniskové rovině objektivu je 

umístěn modulátor. Modulátorem je maska, jejíž tvar se kryje s obrazem štěrbiny 

kondenzoru. Štěrbina modulárotu z jedné strany sousedí s absorbující plochou (nepropustná 

zóna, zabírá méně než 10% apertury objektivu), z druhé strany je neabsorbující plocha 

(propustná zóna). Záření zdroje se po průchodu vzorkem s gradientem optické tloušťky 

odchýlí od původního směru šíření, jednotlivé příspěvky k odchýlenému záření vytvoří v 

zadní ohniskové rovině objektivu dílčí obrazy kondenzorové clony, které jsou však posunuty 

vůči štěrbině modulátoru. Je-li gradient kolmý na osu štěrbiny, posune se její tvar v závislosti 

na znaménku tohoto gradientu buď do nepropustné, nebo do čiré zóny modulátoru. Takové 

posunutí je provázeno ztemněním, při opačném gradientu zjasněním, příslušného místa v 

mikroskopickém obrazu. 

Výhody: Výsledný obraz budí dojem šikmo osvětleného reliéfu a je velmi podobný 

zobrazení pomocí Nomarského DIC, cena potřebných doplňkových komponent mikroskopu 

je však při HMC podstatně nižší než při DIC. Hlavní předností HMC oproti DIC, kromě ceny, je 

možnost pozorovat objekty i na dvojlomných podložkách (např. buněčné kultury v 

plastikových miskách), které se pro DIC, kde je podstatná polarizace zobrazujícího světla, 

mohou stát zdrojem rušivých efektů. 

Nevýhody: Výrazně závisí na orientaci zobrazovaného objektu vůči štěrbině, neboť optické 

gradienty rovnoběžné se štěrbinou se v obrazu objektu neobjeví. Mezi biology je DIC zatím 

více oblíben než Hoffman, částečně proto, že je metodou s delší tradicí, zejména však kvůli 

tomu, že DIC často umožňuje lepší kontrast zobrazení jemných fázových struktur 

8.1.10. Dodtův infračervený gradientový kontrast (Dodt gradient contrast DGC) 

Tento kontrast byl vyvinut teprve nedávno pro vizualizaci buněk ve tkáňových řezech 

v minulých deseti letech, jeho princip dosud nebyl zveřejněn. Tubus je namontován mezi 

zdroj světla a mikroskop, kontrast je vhodný pro všechny typy objektivů, neinterferuje s 

fluorescenčním snímáním. 
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8.2. Fluorescenční mikroskop 

V r. 1910 pozoroval Kohler při mikroskopování s ultrafialovým 

světlem fluorescenci mnoha preparátů. První fluorescenční mikroskop s UV excitací vznikl 

r.1913. Jako zdrojů světla se používá převážně vysokotlakých výbojek plněných rtutí 

nebo xenonem. Tyto výbojky vydávají velké množství energie svého záření v ultrafialové 

oblasti. Jejich světlo je poměrně stabilní, výbojky vydrží zářit asi 500 pracovních hodin. 

Zažehávají se však vysokonapěťovými pulsy, je proto potřeba zapínat je dříve než ostatní 

elektronické přístroje v aparatuře. Fluorescenční mikroskop je používán k vizualizaci 

označených buněk, buněčných struktur či molekul a k měření koncentrací iontů uvnitř 

buněk. Typicky se měří změny koncentrace vápníku v cytoplazmě, které jsou v klidovém 

stavu udržovány v rozmezí 50 až 200 nM a po stimulaci vstupu vápníku do buňky nebo po 

jeho uvolnění z intracelulárních zásob stoupají až desetinásobně. Změny ve fluorescenčních 

vlastnostech sond po navázání iontu jsou registrovány a po porovnání s kalibrační křivkou 

přepočteny na koncentraci.  

Fluorescenční mikroskopie používá většinou zesilovačů obrazu nebo chlazených CCD 

kamer (tzv. zesílená fluorescenční mikroskopie, IFM - Intenzified Fluorescence 

Microscopy). Použití takových detektorů je nezbytné ve většině biologických vzorků, neboť 

intenzita jejich fluorescence nebývá postačující pro obyčejné videokamery. Musí se proto 

kombinovat s počítačovým zpracováním obrazu (videomikroskpopie). Při IFM lze snižovat 

intenzitu buzení oproti intenzitě potřebné pro obyčejné vizuální pozorování, čímž lze 

úspěšně potlačit nežádoucí vybělování fluorescence. 

8.2.1. Epifluorescence 

Epifluorescence spočívá ve vertikálním fluorescenčním osvětlení excitačním světlem 

o požadované vlnové délce. Objekt je pozorován přes objektiv, světlo dopadá zhora přes 

excitační filtr a dichronické zrcadlo, obraz předmětu je pozorován přes emisní filtr. 

Dichronické zrcadlo odráží excitační světlo o určité vlnové délce směrem do vzorku a 
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propouští ostatní vlnové délky. Bariérový filtr umístěný mezi objektiv a okulár blokuje 

nechtěné vlnové délky, čímž poskytuje černé pozadí k fluorescenčnímu obrazu. Spektrální 

charakteristiky vlnové délky transmitance a reflektance dichronického zrcadla se kříží, takže 

je zapotřebí použít vhodnou kombinaci excitačních a barierových filtrů v kombinaci s 

dichronickým zrcadlem, aby bylo dosaženo dobrého kontrastního obrazu. K fluorescenčním 

mikroskopům jsou proto dodávány různé optické kostky sestávající se ze 3 komponent: 

barierového a excitačního filtru a dichroického zrcadla. Při excitaci barevného indikátoru ve 

vzorku při požadované vlnové délce je tak potřeba použít určitou optickou kostku. Pro 

přesnou práci se pro vyčlenění excitačního spektra používá monochromátoru. 

Epifluorescence může být používána v kombinaci s fázovým kontrastem i diferenciálním 

interferenčním kontrastem. 

8.2.2. Monochromátor 

Monochromátor je přístroj, který kontroluje vlnovou délku světla analogovým 

napětím. Monochromatické světlo je přivedeno k mikroskopu speciálním epifluorescenčním 

kondenzorem. Monochromátor se skládá ze dvou částí, t.j. ze zdroje světla (rtuťová výbojka) 

a vlastního monochromatického zařízení. Světlo z lampy je sbíráno dvěma čočkami a 

torodiálním zrcadlem, poté je fokusováno na vstupní štěrbinu ve stěně oddělující zdroj 

světla od monochromatické zařízení. Tam je světlo odráženo parabolickým zrcadlem na 

mřížku fixovanou ke galvanometrickému snímacímu zařízení (scaneru). Mřížka generuje 

spektrum, které je fokusováno na optické vlákno (vodič světla). Otáčením scaneru se mění 

úhel mřížky a tím i vlnová délka monochromatického světla. Nastavení monochromátoru 

znamená zaostřit světlo na štěrbinu tak, aby bylo dosaženo maximálního průchodu světla co 

do intenzity. 

8.2.3. Videomokroskopie 

Fluorescenční mikroskopie využívá videově umocněný kontrast, t.j. digitální zesílení 

relativně malých lokálních rozdílů v intenzitě světla, které při normálním způsobu zanikají v 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#h4_11
http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#h4_6
http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#h4_7
http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#h4_7
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jasu pozadí. Zesílení spočívá v tom, že se napřed odečte pozadí zahrnující všechny nežádoucí 

odrazy a rozptyl světla v optické soustavě mikroskopu, tak neostré obrazy struktur 

nacházejících se mimo ohniskovou rovinu. Při fluorescenční mikroskopii lze tímto způsobem 

zesílit signál za podmínek, kdy není dost fotonů na to, aby vytvořily obraz bez šumu. Poměr 

signál/šum se tak zlepší integrací několika po sobě jdoucích obrazů. 

8.2.4. Molecular probes 

Změny koncentrace iontů se stanovují pomocí fluorescenčních sond, které daný 

iont specificky váží a po vazbě mění své fluorescenční vlastnosti. Nejznámějším výrobcem 

těchto sond je firma Molecular probes. 

8.3. Konfokální mikroskop 

První laserový konfokální rastrovací mikroskop byl vyroben r.1978. Pomocí 

konfokálního mikroskopu se lze zbavit neostrostí v důsledku překrývání se zaostřeného 

obrazu s rozmazanými obrazy struktur, které se nacházejí mimo zaostřenou rovinu, což je 

obzvlášť rušivý jev při fluorescenční mikroskopii. 

Při konfokální mikroskopii je pozorovaný objekt osvětlen bodovým zdrojem, nejčastěji k 

tomu slouží laserový paprsek fokusovaný na clonku, která je pak objektivem mikroskopu 

zobrazena na vzorek do bodu o průměru rovnajícím se minimální vzdáleností dvou 

rozlišitelných bodů. Stejný objektiv pak sbírá světlo vzorkem odražené a rozptýlené, 

případně fluorescenci. Při zpětném průchodu tohoto záření objektivem vznikne další obraz 

bodové clonky, který je pomocí děliče paprsků lokalizován před fotonásobič. V místě tohoto 

obrazu se nachází druhá konfokální bodová clonka, která blokuje detekci záření 

pocházejícího z míst vzorku mimo rovinu právě zaostřenou. Obraz celé této roviny získáme 

rastrováním bod po bodu. Existují tři různé způsoby rastrování, t.j. cestou rozmítání 

laserového paprsku nebo příčným posouváním vzorku před objektivem, případně 

posouváním objektivu před vzorkem. Při rastrování je signál z fotonásobiče registrován 

počítačem spolu s informací o souřadnicích analyzovaných bodů. Celý soubor těchto dat je 

http://www.probes.com/
http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#minim
http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#minim
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pak převeden na obraz pozorovaného vzorku. Tento obraz již díky prostorové filtraci záření 

dopadajícího na detektor neobsahuje neostré pozadí mimofokálních oblastí vzorky. 

Konfokální obrazy jsou proto vždy zaostřené a představují optické řezy vzorkem. S imerzním 

objektivem o numerické apertuře NA=1.3 a při použití modrozelené čáry argonového laseru 

(488nm) činí jejich tloušťka asi 0.4 µm. 

8.4. Pojmy 

Abbeho teorie mikroskopu 

Ernas Abbe (1873) vysvětlil a experimentálně doložil fyzikální podstatu vzniku obrazu v 

optickém mikroskopu. Základní myšlenka jeho teorie spočívá v představě že každý bod 

osvětleného objektu se stává zdrojem sekundárních sférických vln (Huygensův princip). 

Záření prošlé vorkem vstupuje v podobě sekundárních vln do objektivu a dostává se do 

zadní ohniskové roviny objektivu. Změny amplitudy a fáze světelných vln procházejících 

vzorkem Abbe popsal transmisní funkcí F (x, y), jejíž proměnné x a y značí souřadnice v 

předmětové rovině, která je kolmá na optickou osu mikroskopu. 

Fourierův obraz objektu.  

Obraz vzniklý Fourierovou transformací transmisní funkce v obrazové rovině objektivu. 

Zadní ohnisková rovina objektivu  

F = nejkritičtější místo mikroskopu, v této rovině se setkávají paprsky, které opouštějí 

předmětovou rovinu šíříce se stejným směrem a vstoupily do objektivu. 

Airyho kroužky  

Žádný objektiv nezobrazí bod opět jako bod, ale obrazem bodu jsou difrakční obrazce 

vznikající ohybem světla na výstupní pupile objektivu (Airyho kroužky). Při zobrazení dvou 

blízkých bodů se mohou příslušné difrakční kroužky překrývat, až se při jisté minimální 

vzdálenosti stanou nerozlišitelnými. 

Rozlišovací schopnost lidského oka  

Lidský zrak zaznamená pozvolný předěl mezi dvěma difrakčními kroužky teprve tehdy, 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#transf
http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#airy
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poklesne-li intenzita mezi nimi alespoň o 20 % oproti přilehlým maximům. 

Kontrast  

Kontrast (K) je definován pomocí rozdílu mezi jasem pozadí (Ip) a jasem pozorovaného 

objektu (I) jako poměr: K= (I-Ip)/Ip 

Halo 

Halo je způsobeno lomem světla na strukturách s velkým gradientem indexu lomu a s tím 

spojeným posuvem obrazu kondenzorové aperturní clony mimo fázovou masku objektivu. 

Infračervené osvětlení 

Jsou-li mozkové řezy prohlíženy použitím DIC optiky v kombinaci s infračerveným 

osvětlením, lze vidět a snímat nejen z těla, ale i z apikálních dendritů neuronů. Toto zlepšení 

při zobrazování řezů v infračerveném světle je dáno jeho nižším rozptylem ve srovnání s 

viditelným světlem při průchodu řezem. Řezy jsou osvětlovány infračerveným světlem 

umístěním IR filtru (l =780nm) do světelné dráhy před polarizátor DICu. Neurony jsou pak 

detegovány IR-sensitivní videokamerou. 

Wollastonův hranol 

Wollastonův hranolu rozdělí původně lineárně polarizované zobrazující světlo na dvě 

vzájemné kolmo polarizované složky (odpovídající řádnému a mimořádnému paprsku), které 

z děliče vystupují různým směrem. 

Fluorescence 

Fyzikální proces, při němž dochází k přeměně vlnové délky budícího záření na vlnovou délku 

luminiscenčního emisního záření, které doznívá delší dobu. Absorpce fotonů molekulami má 

za následek přechod elektronů do vyšších energetických hladin a při zpětném návratu 

elektronů dochází k emisi světla. Emisi lze charakterizovat fluorescenčním excitačním 

spektrem t.j. závislostí intenzity emise na vlnové délce excitačního světla. Když je vzorek 

ozářen světlem s určitou excitační vlnovou délkou, emituje světlo o viditelně delší vlnové 

délce (Stokesovo pravidlo 

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#fazm
http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html#h4_7
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Dichronické zrcadlo  

Dichronické zrcadlo usměřuje excitační světlo přes objektiv na vzorek, tak aby byl 

dostatečně osvětlen. Je umístěno se sklonem 45° od optické osy přicházejícího světla, takto 

nakloněno odráží excitační světlo směrem do vzorku a propouští ostatní vlnové délky  

9. MĚŘENÍ PROUDŮ 

9.1 Elektrický proud 

Elektrofyziologické vybavení umožňuje měření proudu, který je vlastně tokem 

elektrického náboje. Jednotkou el. proudu je ampér (A). Proudy měřené v elektrofyziologii 

jsou řádově v rozsahu pikoampér (10-12A) až mikroampér (10-6A).  

Měření proudu probíhá při elektrofyziologických studiích v tzv. voltage-clamp módu. V 

těchto experimentech je konstantní a kontrolované napětí (clamped) a měří se proud vzni-

kající prostupem iontů přes plazmatickou membránu buňky, proud, kterého je třeba k 

udržení daného napětí na konstantní hodnotě. Přesto, že voltage-clamp neodpovídá 

přirozeným pod-mínkám, je několik důvodů pro provádění těchto experimentů: 

1. Držení napětí na konstantní hodnotě eliminuje kapacitní proud. 

2. Proudy, které tečou přes membránu jsou úměrné pouze membránové vodivosti, tzn. 

počtu otevřených iontových kanálů. 

Speciálním voltage-clampem je tzv. patch-clamp, který umožňuje analyzovat proudy 

tekoucí přes jednotlivé kanály. Rovněž usnadnil měření proudů tekoucích přes membránu 

celé buňky, zvláště u malých buněk, do kterých je obtížné proniknout elektrodou. 

Měření proudu lze provádět několika způsoby, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Při 

těchto měřeních se používá v závislosti na typu měření buď jedné (jednoelektrodový) nebo 

dvou (dvouelektrodový) elektrod. Liší se také např. v tom, pro buňky jakých rozměrů jsou 

užívány (pro podrobnosti a detaily týkající se jednotlivých způsobů viz manuál The Axon 
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Guide for Electrophysiology & Biophysics Laboratory Techniques, Axon Instruments, Inc., 

1993). 

Velké buňky: dvouelektrodový voltage clamp 

Malé buňky: diskontinuální single - electrode voltage - clamp (dSEVC) 

U tohoto typu probíhá měření napětí a procházejícího proudu pomocí jedné pipety. Je-

li sampling rate (viz níže) příliš pomalý, stává se dSEVC nestabilním. 

Kontinuální single – electrode voltage clamp 

K provedení tohoto typu voltage - clampu, který je jinak znám jako whole - cell patch 

clamp se tupá pipeta s nízkým odporem za pomocí podtlaku přisaje k membráně. 

Membránový ter-čík, který je uzavřený ve špičce pipety je protržen jednou z možných 

technik. Vodivý roztok v elektrodě pak vytvoří elektricky propojené prostředí s vnitřkem 

buňky. 

Proud přes RS (seriový odpor) pipety a zbytkový (reziduální) odpor protrženého terčíku 

je často dostatečně velký pro vznik chyb v napětí. Pro kompenzaci těchto chyb existují 

techni-ky, avšak kompenzace není nikdy dokonalá. Pro uvědomění si a pochopení těchto 

chyb např. předpokládejme, že maximální kompenzace je 80%. Dále předpokládejme, že 

vstupní odpor (Ra; suma odporu pipety a reziduálního odporu protrženého terčíku) je 5 

M . Po kompenzaci by byla efektivní hodnota Ra pouze 1 M . V tomto případě by 10 nA 

proud způsobil 50 mV nevykompenzovanou chybu napětí. cSEVC zřejmě nemůže být 

používán pro záznam velkých proudů. Dokonce pro nízké whole - cell proudy musí být dobře 

postaráno o kompenzaci séri-ového odporu a správnou interpretaci chyby reziduálního 

odporu. dSEVC technika by mohla být považována jako alternativní k technice cSEVC, když je 

vstupní odpor příliš velký. 

Metoda tohoto tzv. terčíkového zámku poskytla přímé odpovědi na otázky týkající se 

zájmu fyziologů o membránové struktury zvané iontové kanály. Např. kolik proudu prochází 

jedním iontovým kanálem, jak dlouho zůstává kanál otevřený, jak závisí doba jeho otevření a 

zavření na napětí,  aktivující molekule. 
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Tato snímací metoda zahrnuje pevné spojení hrotu skleněné elektrody o průměru ~1µm s 

membránou buňky. Technika pracuje nejlépe s jednotlivými buňkami v tkáňových kulturách, 

ale je také dobře aplikovatelná i za jiných okolností, např. na buňkách řezů mozkové či míšní 

tkáně. Za ideálních podmínek se jemným podtlakem přes pipetu tvoří jejím těsným spojením 

s membránou buňky tak zvaný seal resistance, jehož hodnota je vyšší než 109 Ohmů 

("gigaseal"; viz níže). Je-li pipeta spojena s vhodným zesilovačem, je možné zaznamenávat 

malé proudy procházející přes iontové kanály, které jsou v membránovém terčíku přisátém 

na špičce pipety. Tento jev se na osciloskopu či monitoru jeví jako obdélníkový puls 

vyznačující otevírání a zavírání jednotlivých kanálů. Jinými slovy je možné v reálném čase 

pozorovat aktivitu jednotlivých proteinových molekul v plazmatické membráně nervové 

buňky: 

1. V jejich nejjednodušší formě se proudové pulsy objevují nepravidelně, se stejně velkými 

amplitudami a různým časovým trváním. 

2. V některých případech proudy vykazují otevření s více než jedním typem vodivosti, tzn., 

že proudové pulsy nemají všechny stejnou amplitudu. 

3. Stejně tak mohou kanály vykazovat složitou kinetiku, např. jednotlivá otevření kanálů 

mo-hou být představována salvami, kdy dochází k mnoha po sobě následujícím 

otevřením, a to po velice krátkých časových úsecích. 

Závěrem lze říci, že patch-clamp nám umožňuje měřit: 

1. amplitudy proudů, které procházejí jednotlivými kanály 

2. kinetiku jednotlivých kanálů 

9.2 Sampling rate filtrování 

Existuje velmi dobře známý teorém pojmenovaný sampling teorém, který stanoví, že 

data by měla být samplována na frekvenci odpovídající dvojnásobku šířky signálu nebo ještě 
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rychleji, aby se zabránilo zvyšování šumu a zajistilo, že analogový signál lze jednoznačně 

rekonstruo-vat z digitální formy. 

V praxi je obvyklé samplovat poměrem výrazně rychlejším než je minimální podíl specifiko-

vaný sampling teorémem. Toto je známo jako oversampling. Jeho přesná hodnota závisí na 

typu experimentu. 

V experimentech, které jsou zaměřeny na sledování frekvence (např. analýza šumu apod.) je 

obvyklé oversamplovat jen mírně. 

9.3. Snímání z perforovaného terčíku 

Studium funkce a modulace iontových kanálů neurotransmitery a hormony se 

dramaticky vyvinula s objevem patch-clampu v 70. letech. Přibližně o desetiletí později 

vzniklo několik metod ke snímání aktivity jednotlivých kanálů nazvané metoda(y) 

perforovaného terčíku. Metoda perforovaného terčíku umožňuje měření proudů celé buňky, 

proudů procházejících přes jednotlivé kanály a transmembránové napětí mnohem šetrněji, 

než je tomu u standardních patch-clampových a mikroelektrody využívajících přístupů. 

Technika perforovaného terčíku má před konvenčními whole-cell patch-clampovými 

přístupy několik výhod: 

1. S opatrně vyhotovenými pipetami a vhodným intracelulárním roztokem je metoda 

perforo-vaného terčíku pro buňky méně destruující než intracelulární mikroelektrody 

nebo standardní whole-cell patch-clamping. 

2. Na rozdíl od ztrát spojení elektrody s buňkou při aplikaci podtlaku nebo napěťových 

pulsů, při použití metody perforovaného terčíku jsou tato spojení ztrácena zřídka. 

3. Ra, kterého je dosaženo technikou perforovaného terčíku je stejný nebo nižší než Ra, 

které-ho je dosaženo při použití standardních metod. Navíc Ra, kterého je dosaženo při 

použití per-forovaného terčíku je ve srovnání s jinými metodami obvykle mnohem 

stabilnější. 
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4. U mnoha buněk je snadnější kompenzace whole-cell kapacity právě při použití 

perforova-ného terčíku. 

Na druhou stranu má ale metoda perforovaného terčíku také několik nevýhod: 

1. Perforovaný terčík neumožňuje dialyzovat buněčnou cytoplazmu a nahrazovat její 

obsah látkami jinými než jsou malé ionty obsažené v intracelulárním roztoku, jak 

umožňují kon-venční metody. Proto nemohou být efekty takových látek na 

mezibuněčné mechanismy stu-dovány. 

2. Proces vytváření terčíku vyžaduje výrazně delší čas pro vstup do buňky, jak je určeno 

níz-kým Ra, než u podtlaku nebo napěťového pulsu. V případě, že je třeba měření z 

velkého počtu buněk, je výhodnější použít standardní whole-cell patch-clamp metody. 

Další užití perforovaného terčíku:  

Kromě whole-cell záznamů užívajících patch-clampové zesilovače v modu voltage-clamp 

nebo current-clamp je metoda perforovaného terčíku užívaná pro napěťová měření z buněk, 

stejně jako zjišťování klidového nebo akčního potenciálu. Toho lze docílit buď s pomocí pa-

tch-clampového zesilovače operujícího v current-clamp modu nebo se standardními mikroe-

lektrodovými zesilovači jako Axoprobe nebo Axoclamp. 

Outside-out konfigurace je zvláště užitečná, protože umožňuje přímou aplikaci látek na 

extracelulární plochu membrány se současnou kompletní kontrolou napětí během snímání z 

jednotlivých kanálů. Tyto terčíky jsou vyžadovány pro studium ligandy řízených iontových 

kanálů, jako jsou např. nikotinové acetylcholinové, GABAA, glycinové a glutamátové 

receptory. Stejně tak transmitery, které regulují kanály prostřednictvím nedifuzibilních 

druhých poslů musí být studovány pomocí outside-out terčíků. Např. aktivace atriálních 

K+ kanálů není vidět u cell-attached terčíků, kdy jsou muskarinoví agonisté aplikováni do 

extracelulár-ního roztoku ve snímací komůrce, ale je pozorovatelná při přímé aplikaci 

transmiteru na outside-out terčík. 

Avšak konvenční outside-out terčíky mají nevýhodu. Vytváření těchto "bezbuněčných" útva-
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rů vyžaduje nahrazení cytoplasmy arteficiálními intracelulárními roztoky. V mnoha 

případech je toto "vymývání" (washout) doprovázeno ztrátou aktivity a/nebo moduace 

iontového kaná-lu. 

9.4. Sylgardování a odstraňování šumu 

Během elektrofyziologických měření mohou vznikat rušení a šum, které daný záznam zne-

hodnocují a zkreslují. Obecně řečeno lze šum definovat jako jakékoli rušení, které negativně 

ovlivňuje měření a zaznamenávání příslušného požadovaného signálu. Taková rušení mohou 

vznikat přímo od elektrod, z elektronických přístrojů, které jsou přímo součástí snímací apa-

ratury (např. P-clamp), z externích zdrojů (např. fluorescenční lampy, monitory), ale také 

šum spojený s mechanickými vibracemi a v případě digitalizování dat z tohoto procesu 

samotného. 

V souvislosti s výše uvedenými jevy jsou elektrody na svých špičkách pokrývány určitými 

hmotami, které šum redukují. Šum ze snímací aparatury je zvyšován vysokou kapacitou, kte-

rou mohou elektrody vykazovat např. v případech, kdy jsou příliš ponořeny do 

extracelulární-ho roztoku ve snímací komůrce. Značnou část této kapacity tvoří interakce 

mezi intracelulár-ním roztokem, jimž je elektroda naplněna a zmíněným extracelulárním 

roztokem. 

Kapacita mezi dvěma koncentrickými cylindrickými vodiči je úměrná logaritmu poměru 

vnitřního ku vnějšímu průměru. Protože sklo má během tahání tendenci zachovávat své pro-

porce, má kapacita po celé délce vodiče konstantní hodnotu přibližně 2pF/mm. Zvýšením 

vnějšího průměru elektrody, zesílením její stěny, kterého se dosáhne jejím potažením 

určitým typem materiálu se sníží kapacita na délkovou jednotku. Redukce kapacity může být 

následu-jící: mírné množství látky, kterou je elektroda pokrývána snižuje její kapacitu při 

ponoření 4mm z přibližně 8 pF na méně než 1 pF. 

Výběr materiálu pro potahování je ovlivňován několika faktory: 

1. měl by být snadno aplikovatelný 



51 

 

2. neměl by vyžadovat komplikovaný aparát pro nanášení 

3. neměl by vyžadovat dlouhý čas sušení 

4. měl by být netoxický a inertní 

5. měl by mít nízkou dielektrickou konstantu, aby ho bylo třeba menší množství pro stejné 

snížení kapacity 

6. materiál by neměl umožnit pomalý pohyb náboje, který vytváří nízkofrekvenční šum 

7. daný materiál by měl být hydrofobní - neměl by vzniknout vodní film mezi daným 

materi-álem a sklem elektrody, měl by k elektrodě přilnout 

Ačkoli bylo zkoušeno mnoho materiálů, látkou, která splňuje velkou většinu výše uvedených 

požadavků je Sylgard. Menší potíže se Sylgardem vznikají pouze při jeho aplikaci. 

9.5. Rady pro pečování, tvorba gigasealů 

Vytvoření gigasealu: Vytvoření gigasealu je náhlé zvýšení odporu snímací elektrody až o 3 

řády. Jedná se o událost typu "vše nebo nic", to znamená buď nastane nebo nikoli. Tento 

stav vzniká tak, že se špičkou snímací elektrody blížíme k povrchu buňky, který je v ideálním 

případě zcela čistý a zbaven jakýchkoli zbytků tkáně. Poté, co se špičkou elektrody dotkneme 

plazmatické membrány buňky, změní se aplikovaný pozitivní tlak přes pipetu, umožňující 

snazší proniknutí elektrody tkání na tlak negativní (podtlak). Ten způsobí, že plazmatická 

membrána buňky pevně přilne k okraji elektrody na její špičce čímž se mnohonásobně zvýší 

její odpor a vznikne gigaseal. Jeho vytvoření trvá zpravidla několik sekund, když je aplikován 

podtlak. Následně, je-li pod-tlak odstraněn, zůstává toto spojení intaktní. V některých 

případech se gigasealy vytvářejí spontánně, bez aplikace podtlaku. Jindy je zase naopak 

nutné podtlak aplikovat několik desí-tek sekund, aby k vytvoření gigasealu došlo. 

Úspěšnost ve vytváření gigasealů je různá. Variabilita pravděpodobně rezultuje z kombinace 

několika faktorů. Ukázalo se, že dodržování následujících pravidel tuto úspěšnost zvyšuje: 
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1. Aby se zamezilo nasedání nečistot na špičku elektrod, mělo by se s nimi pronikat přes 

in-terface vzduch - voda s nepatrným pozitivním tlakem (přibližně 10 cm vody). Stejně 

tak při průchodu elektrody tkání a prvním kontaktu s buňkou je dobré, aby z elektrody 

vychá-zel slabý proud intracelulárního roztoku, kterým je elektroda naplněna. 

2. Poté co byl uvolněn pozitivní tlak, už by daná elektroda neměla být dále používána. 

3. Intracelulární roztoky obsahující HEPES by měly být užívány, když jsou v něm rovněž 

přítomny ionty Ca2+. Ve fosfátovém pufru se při srážení často tvoří na špičce elektrody 

krystalky. 

4. Používají-li se mírně (~10%) hypoosmolární intracelulární roztoky, gigasealy se tvoří čas-

těji. 

10. MĚŘENÍ NAPĚTÍ 

10.1. Měření změn membránového potenciálu 

Změny membránového potenciálu buňky je možné měřit buď přímo intracelulární 

elektrodou nebo je možné registrovat tyto změny extracelulárně. V obou případech se měří 

napětí mezi registrační elektrodou umístěnou u objektu našeho zájmu a elektrodou 

referenční (pracovní nula). Referenční elektroda je velkoplošná, in vitro se používá např. 

stříbrný drátek nebo plíšek ponořený do perfuzní komůrky. K registraci se může použít 

kovová mikroelektroda umístěná přímo v sledovaném objemu (A), nebo se použije skleněná 

mikropipeta s kovovým drátkem uvnitř (B), která se polohuje otevřenou špičkou do 

sledovaného objemu. Obyčejné unipolární kovové mikroelektrody se nejčastěji připravují 

tím, že se zahrocený drátek z ušlechtilého kovu (většinou Ag) pokryje izolačním nátěrem 

všude kromě špičky. Výhodou kovových mikroelektrod je jejich odolnost, vícenásobná 

použitelnost a možnost vytvoření vícepólových elektrod (elektrodových polí). Skleněné 

mikropipety jsou připravovány na tahači mikroelektrod z prefabrikovaných trubiček s 
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vloženým tenkým skleněným vláknem (usnadňuje plnění). Předností skleněné 

mikroelektrody je především jednoduchá a rychlá výroba, možnost plnit mikropipety látkou, 

kterou chceme aplikovat selektivně na místo snímání. Skleněná mikropipeta může být i 

vícekanálová (multibarelled) a tyto kanály se můžou plnit různými roztoky. Mezi nedostatky 

skleněných elektrod patří křehkost, která omezuje použití in vivo a sklon k ucpávání. 

Přechod nosičů náboje mezi roztokem a drátkem z ušlechtilého kovu je nesnadný, elektrody 

se kvůli snížení impedance pokrývají vrstvou látky s velkým povrchem (např. AgCl u stříbra 

nebo platinová čerň u zlata). 

10.2. Extracelulární snímání 

K extracelulárnímu snímání se můžou použít jak kovové tak i skleněné 

mikroelektrody, Skleněné elektrody k extracelulárnímu snímání můžou mít větší průměr 

špičky (nižší impedance; zde nejsme omezeni nutností přisát se na buňku). Extracelulární 

snímání napětí je stabilní, šetrné vůči pozorovaným buňkám, použitelné in vivo, nabízí se 

možnost použití elektrodových polí, metodika je relativně snadná a lze ji automatizovat. 

Hlavní nevýhodou je, že toto snímání nám neposkytne žádné informace o absolutní hodnotě 

membránového potenciálu, ani o vlastnostech buněčné membrány. Prakticky jedinou 

informací, kterou lze o buňce získat v tomto zapojení, je časové rozložení výskytu akčních 

potenciálů (při výzkumu úrovni neurónové sítě je to však často informace nejdůležitější). 

10.3. Intracelulární snímání ostrými skleněnými mikroelektrodami 

K intracelulárnímu snímaní se používají ostré skleněné mikroelektrody se špičkou o 

průměru menším než 1 mm. Mikroelektrody pro intracelulární snímání bývají plněny 

koncentrovaným roztokem KCl. Předpokládá se, že roztok KCl jen nepatrně uniká do buňky 

přes hrot elektrody a minimálně ovlivňuje vnitrobuněčné prostředí již tak bohaté na 

K+ ionty. Doba snímání membránového potenciálu intracelulárními skleněnými 

mikroelektrodami závisí na míře poškození buňky při vpichu, v průměru lze snímat několik 

minut až desítek minut. Ostřejší elektrody poškozují buňky méně, mívají však vysoký 
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špičkový odpor a snímání je zatíženo velkým elektrickým šumem. Tupější elektrody sice 

snímají s minimálním šumem, zavedení do buněk však je obtížnější, poškození buňky je větší 

a snímání je proto krátkodobé. Před každým pokusem je proto nutné elektrické vlastnosti 

mikroelektrod kontrolovat pomocí měřícího pulsu. Pro intracelulární snímání ze svalových 

vláken se používají elektordy s odporem 5 - 20 M , pro snímání z neuronů elektrody s 

odporem 20 - 100 M . Signál je veden do vysokoimpedančního vstupu speciálního 

stejnosměrného zesilovače. Výhodou intracelulárního snímání ostrými skleněnými 

mikroelektrodami je možnost přímého měření hodnoty klidového membránového 

potenciálu, možnost snímat z buněk různých typů a velikosti, i z buněk v podpovrchových 

vrstvách tkáňových řezů. Jednou elektrodou lze změřit i větší počet buněk, čímž odpadá 

potřeba vyměňovat mikroelektrody po každém měření (jak je tomu při snímání technikou 

terčíkového zámku). Oproti snímání napětí technikou terčíkového zámku je výhodou i to, že 

při intracelulárním snímání ostrými mikroelektrodami nedochází k vymytím obsahu buňky, 

takže v buňce zůstávají zachovány všechny přirozené komponenty ovlivňující membránový 

potencál. Nevýhodou je nestabilita měření způsobená poškozením membrány v okolí vpichu 

elektrody, nemožnot kontrolovat odpor membrány a proud tekoucí přes membránu a 

především velké zašumění malých signálů.  

11. DOSE RESPONSE 

Vztah velikosti odpovědi ke koncentraci působící látky 

V řadě prací se vyskytují různé formule, které popisují souvislost velikosti odpovědi (v našem 

případě velikost naměřeného proudu) s koncentrací působící látky aktivátoru nebo 

blokátoru. 

Základní představy o aktivaci kanálu vazbou na jednom vazebném místě vycházejí z metod 

vyšetřování kinetiky enzymatických reakcí a předpokládají, že velikost proudu je úměrná 

koncentraci některé konformace kanálu obsazeného agonistou. 
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 (1) 

 

Což jsou vztahy formálně shodné s rovnicí Michaelise-Mentenové. IMAX je maximální 

dosažitelná velikost proudu za při všech kanálech obsazených agonistou. Často se pokládá 

rovna jedné. 

Konstanta K50 je číselně rovna koncentraci, při které má odpověď velikost 50% maximální 

možné odpovědi a má i rozměr koncentrace látky.  

 

 

U jednoduchých modelů je možné tuto konstantu ztotožnit s disociační konstantou 

vazebného místa pro agonistu. V literatuře je třeba dát pozor na záměnu s asociační 

konstantou, která je rovna 1/K50 a má rozměr převrácené hodnoty koncentrace. 

V řadě reálných případů iontových kanálů je mechanismus reakce složitější a k účinnému 
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otevírání je potřeba navázání dvou molekul agonisty. Pro popis těchto mechanismů se často 

používá Hillovy rovnice:  

 (2) 

 

kde H je Hillův koeficient, ostatní konstanty mají obdobný význam jako u rovnice (1). 

Interpretace Hillova koeficientu závisí na popisovaném systému. Původně byl navržen k 

popisu kooperativity navazování kyslíkových molekul na krevní barvivo hemoglobin a měl 

znamenat přímo počet interagujícich vazebných míst. V našem případě Hillův koeficient 

zaokrouhlený nahoru znamená většinou nejnižší odhad počtu interagujících vazebných míst. 

Často je souhlas naměřených dat s Hillovou rovnicí pokládán za důkaz “kooperativity” 

vazebných mist. Kooperativita nebo allosterie je mechanismus, při kterém receptor s více 

vazebnými místy nebo složený z více podjednotek s vazebnými místy vykazuje odchylky od 

nezávislého obsazování různých vazebných míst – obsazením jednoho vazebného místa 

ligandem se změní vlastnosti ostatních míst. Může se projevovat jak ve vazbě, tak v účinku. 

Hodnota Hillova koeficientu menší než 1 znamená pomalu rostoucí účinek při stoupající 

koncentraci látky, hodnota větší než 1 znamená strmější závislost odpovědi na koncentraci.  
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Někdy se v literatuře objevuje i poněkud odlišná verze této rovnice, kde je na exponent H 

umocněna pouze koncentrace agonisty C, ale ne konstanta K50. Tato rovnice při prokládání 

experimentálních pak dáva odlišnou hodnotu konstanty K50. Nevýhodou této formy rovnice 

je nejasnost rozměru konstanty K50, který pak není roven koncentraci. 

Na vazebných místech může docházet k vzájemnému ovlivňování funkce působením různých 

molekul. 

Molekula, která snižuje nebo zcela ruší aktivační činnost jiné molekuly se nazývá blokátor, 

inhibitor nebo antagonista. Další dělení závisí na vazebných místech, na kterých k účinku 

dochází. Pokud se antagonista navazuje na stejné místo jako agonista, dochází k soutěži-

kompetici o navázání na příslušné místo a antagonista se nazývá kompetitivní. Jeho činnost 

je možné snížit nebo zcela potlačit nadbytkem molekuly agonisty. To znamená, že maximální 

možná velikost odpovědi není zmenšena, ale je posunuta k vyšším koncentracím agonisty.  
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Pokud k inhibici docházi z jiného místa allosterickým mechanismem, nemůže nadbytek 

agonisty blokádu odstranit a blokáda se nazývá nekompetitivní. Projevuje se snížením 

maximální možné odpovědi.  
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Allosterická blokáda je speciálním případem allosterických dějů, které v sobě zahrnují i např 

allosterickou aktivaci, kde navázání molekuly aktivátoru zvyšuje odpověď.  
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Obecně je možné mluvit o allosterických modulátorech. Příklad kooperativní aktivace 

popisovaný Hillovou rovnicí je speciálním případem, kdy allosterickým modulátorem je tatáž 

molekula. 

V případě iontových kanálů je častý případ, kdy je blokátor elektricky nabitou molekulou. 

Pak pravděpodobnost obsazení vazebného místa blokátorem může být závislá na lokálním 

elektrickém poli v blízkosti vazebného místa. To může být způsobeno buď přímo 

membránovým potenciálem, nebo fixovanými náboji na molekule receptoru nebo 

membrány. V případě, kdy lokální elektrické pole závisí přímo na membránovém potenciálu 

je takováto blokáda ovlivněna například depolarizací buňky.  
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V případě, kdy je elektrické pole způsobeno především fixovanými náboji, může záviset 

blokáda na koncentraci dvojmocných iontů, na pH roztoku nebo na navázání jiného nabitého 

ligandu. 

Ukázka procedury programu SigmaPlot určené k prokládání experimentálních hodnot 

Hillovou funkcí: 

[Parameters] 

a=1 

b=5 e-5 

n=1 

 

[Variables] 

x=col(1) 

y=col(2) 

 

[Equations] 

f=a/(1+((b/x)^n)) 

fit f to y 
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a , b a n jsou počáteční hodnoty maximálního proudu, hodnoty K50 a Hillova koeficientu, od 

kterých se začíná proces minimalizace. V sloupci col(1) jsou uloženy koncentrace agonisty, ve 

sloupci col(2) jsou uloženy odpovídající velikosti odpovědí. Funkci prokládání 

experimentálních bodů křivkou zadanou rovnicí je možné najít pod zkratkou F5 v různých 

verzích SigmaPlotu.  

12. ANALÝZA ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH DAT 

12.1. Digitalizace signálu 

Nyquistova frekvence = poloviční hodnota vzorkovací frekvence 

Elektrický signál, dříve než je digitalizován A/D (analog-to-digital) převodníkem, by měl být 

správně filtrován. Je totiž nutné předejít chybnému zkreslení vyšších frekvencí a šumu na 

nižší hodnoty, které jsou biologicky relevantní (viz obrázek).  

 

 

 

Lze dokázat, že pásmově omezenený vstupní signál lze z digitalizací vzniklé časové řady opět 

zrekonstruovat, pokud vzorkování bylo nejméně dvojnásobkem nejvyšší obsažené frekvence 

(Nyquistova věta). Pozornost je třeba věnovat správnému filtrování zejména při digitalizaci 

signálů snímaných z jednotlivých iontových kanálů a signálů, z jejichž frekvenční 

charakteristiky budeme odvozovat další biologicky důležité parametry. 
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12.2. Filtrování signálu – analogové a digitální filtry 

Z praktických důvodů bývá často signál digitalizován frekvencí, která mnohonásobně 

přesahuje Nyquistovu frekvenci, např. je-li široké frekvenční pásmo nezbytné pro další 

analýzu. V těchto případech je nutné dodatečně filtrovat již digitalizovaný signál. K 

takovému účelu slouží digitální filtry, které jsou numerickým předpisem upravujícím 

získanou časovou řadu.  

Výslednou frekvenci f pro signál, který byl filtrován analogově na frekvenci fa a digitálně na 

fd lze přibližně odhadnout podle vztahu 

 

1/f2 = (1/fa
2) + (1/fd

2) 

 

Velmi přehledně je popsána teorie digitálních filtrů na str. 169-196 uživatelského manuálu k 

programům pCLAMP8 vydaném firmou Axon Instruments. Zdroje šumu, se kterými se 

bezpochyby každý setká při měření elektrofyziologických signálů, jsou podrobně popsány 

ve 12. kapitole publikace “The Axon Guide“ vydané firmou Axon Instruments. Jsou zde 

vysvětleny i mnohé termíny, které se obvykle používají k popisu frekvenční charakteristiky 

šumu obsaženého v signálech (rms = root mean square). 

12.3. Zobrazení dat, transformace, histogram, matematická statistika 

Zatímco pro přesnou analýzu elektrofyziologických dat je v mnohých případech 

správné filtrování signálu nezbytné, je někdy účelné Nyquistův teorém vědomě porušit. Je to 

v případech, kdy chceme např. graficky prezentovat dlouhodobý záznam a zaměřujeme se 

jen na pomalé změny amplitudy. Podobně je dobré pokud možno co nejlépe filtrovat data, 

která chceme aproximovat teoretickou funkcí. Témata této kapitoly spolu se základy 

statistické analýzy elektrofyziologických dat jsou velmi stručně a s ohledem na praktické 

použití vysvětleny v 10. kapitole publikace “The Axon Guide“ vydané firmou Axon 

Instruments.  

http://www.axon.com/pub/axonguide/guidech12.pdf
http://www.axon.com/mr_axon_guide.html
http://www.axon.com/pub/axonguide/guidech10.pdf
http://www.axon.com/mr_axon_guide.html
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12.4. Některé elementární funkce 

Lineární funkce y = kx + q, kde k se nerovná 0 

 

  

  

Nepřímá úměrnost y = k / x, kde k je různé od 0 

 

k > 0 

  

  

Exponenciální funkce y = ax + q 

 

0 < a < 1; a > 1  

  

  

Logaritmická funkce y = loga x 
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a > 1 

  

 

Exponenciální funkce je v aplikacích často vyjádřena v následujícím tvaru:  

f (t) = A.e-t/tau + C 

 

 

nebo  

f (t) = A.exp(-t/tau) + C 

kde A je amplituda, tau časová konstanta a C tzv. offset. Příklad na obrázku ukazuje názorně 

význam jednotlivých parametrů. V čase t = tau je obecně f(tau)=A.exp(-tau/tau) 

+ C = A.exp(-1) + C = A/exp(1) + C ~ A/3 + C. Získali jsme tak často používaný odhad 

hodnoty časové konstanty tau jako okamžik, při kterém je dosaženo třetiny maximální 

amplitudy.  

 

f (t) = 3.exp(-t/200) + 1 
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Iracionální Eulerovo číslo e = 2.7182818284590…., které je základem přirozeného logaritmu, 

má velmi zajímavé a rozsáhlé teoretické pozadí. Existují o něm velmi poučné, zajímavé a 

interaktivně zpracované internetové stránky, které velmi napomohou pochopení 

skutečnosti, proč právě s tímto „magickým číslem“ se tak často setkáváme v matematických 

fyzikálních a především v biologických vědách. 

12.5. Aproximace experimentálních bodů teoretickou funkcí 

Často používaný termín „fitování“ (angl. fitting) znamená ve skutečnosti přizpůsobování 

volných parametrů teoretické funkce experimentálním datům. Správně se tato procedura 

nazývá aproximace funkcí.  

Aproximace dat funkcí se používá z následujících důvodů: 

a. Chceme-li popsat průběh dat hladkou křivkou, aniž bychom cokoliv přepokládali o 

biofyzikálním významu parametrů dané funkce. 

b. Je předem znám teoretický model, aproximací chceme získat odhad parametrů pro 

porovnání ostatních dat. 

c. Je nutné ověřit, zda jedna nebo více hypotetických funkcí představuje „nejlepší 

aproximaci„ experimentálních dat. V takovém případě jsou použity statistické metody 

umožňující rozhodnout, která funkce je pro popis dat vhodnější. 

Nejčastěji používanou funkcí při aproximaci elektrofyziologických záznamů bývá 

funkce exponenciální. Numerické metody výpočtu volných parametrů dané funkce mohou 

být u různých specializovaných programů odlišné, postup při aproximaci experimentálních 

dat má však některá obecně platná pravidla: 

1. Pomocí kurzorů vymezíme oblast experimentálních dat, která chceme aproximovat. V 

programu CLAMPFIT jsou pro tyto účely vyhrazeny kurzory 1 a 2 (viz. obr.). Kurzory 3 a 4 
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je možné nastavit tak, aby po aproximaci byla výsledná křivka extrapolována až do 

těchto bodů. 

2. Zvolíme volné parametry, tj. v případě exponenciální funkce výše uvedené parametry A, 

tau a C. Datový soubor musí být dostatečně velký, tj. experimentálně naměřených bodů 

je více než volných parametrů dané funkce. 

3. Začínáme vždy od nejjednoduššího tvaru funkčního předpisu, tj. součet funkcí 

použijeme v případě, že aproximace je neúspěšná. 

4. Jak poznáme, že je aproximace neúspěšná? 

a. Výsledná hodnota volných parametrů nedává smysl, např. časová konstanta 

vychází záporná. 

b. Aproximace je nekonzistentní, tj. při malém posunu kurzoru a opětovné 

aproximaci vycházejí zcela jiné hodnoty 

c. Získaná křivka „nesedí“. Nejcitlivějším rozpoznávacím nástrojem je lidské oko – 

je jen obtížné hledat sofistikované metody, které by vyjádřily tuto skutečnost. 
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Aproximace exponenciální funkcí uvedená na obrázku je nesprávná. Extrapolace 

funkce ke kurzoru 4 ukazuje, že zvolená pozice kurzoru 2 nepostačuje k určení časové 

konstanty. 

 

Velmi podrobně se praktickému výkladu numerických metod aproximace experimentálních 

dat věnovala firma Axon Instruments. V uživatelské příručce balíku programů pCLAMP6 (str. 

440-458) a pCLAMP8 (str. 207-263) jsou popsány metody, výhody a nevýhody, záludnosti a 

příklady použití aproximačních rutin pro nejčastěji používané funkce. Z obecného hlediska 

jsou techniky aproximace vysvětleny také v 10. kapitole publikace “The Axon Guide“ vydané 

http://www.axon.com/pub/axonguide/guidech10.pdf
http://www.axon.com/mr_axon_guide.html
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firmou Axon Instruments. Mnoho internetových stránek nabízí on-line aproximaci zadaných 

experimentálních dat, často však zde není zmínka o použité metodě, kterou byly parametry 

nalezeny. 

12.6. Simulace 

K pokročilým technikám analýzy elektrofyziologických dat patří nejrůznější simulační 

metody. Simulace, pokud je založena na detailním a dostatečně popisném modelu, 

napomáhá nejen vytvoření základní představy o mechanizmech, umožňuje testovat 

experimentální data, interpretovat je a predikovat situace.  

13. SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ Z MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 

Aminokyseliny 

- základní stavební jednotky proteinů, v živých organismech se jich nachází 20 (což dodat 

tabulku zkratek jednotlivých AK) 

DNA 

- deoxyribonukleová kyselina (Deoxyribo Nucleic Acid) nosič genetické informace (což dodat 

tabulku tripletů kodujicích jednotlivé AK) 

DNA dependentní DNA polymeráza 

- enzym, který replikuje DNA 

DNA dependentní RNA polymeráza 

- enzym, který přepisuje (transkribuje) DNA do RNA 

DNA endonukleáza 

- enzym, který štěpí či degraduje nespecificky DNA tak, že do DNA řetězce zavádí tzv. utajená 

přerušení (štěpení pouze jednoho z řetězců) nebo štěpí oba řetězce najednou výsledkem 

jsou fragmenty DNA různých délek 

DNA exonukleáza 

- enzym, který degraduje DNA řetězce od konců výsledkem jsou jednotlivé 
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deoxyribonukleotidy 

Exon 

- úsek mRNA, jehož překladem vzniká proteinový produkt (oproti intronu viz. dále) 

cDNA 

- DNA vzniklá čiností reverzní transkiptázy (viz reverzní transkriptáza), tato DNA neobsahuje 

introny, neboť jako templát (vzor) sloužila mRNA, ze které jsou sestřihovým aparátem 

introny odstraněny (viz. sestřih) 

14. TRANSFEKCE 

14.1. Mikroinjekce 

 makromolekul do eukaryotických buněk 

 buněčné kultury př.lymfocyty, oocyty 

 pro přenos genů je to zdaleka nejvhodnější technika 

o přenos známého počtu testovaných molekul testovaných molekul 

o 100% buněčná exprese 

o nejvíce přesná 

o vznik linií se stálou transfekcí 

o časově náročná,vyžaduje zručnost a zkušenost 

o nevhodná pro potřebu více buněk 

14.2. Elektroporace 

 hlavně fyzikální proces 
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 vysokonapěťový elektrický šok 

 tvorba přechodné permeability membrány díky pulsujícímu elektrickému poli = 

reversible electrial breakdown (REB), tvorba pórů (při transmembránovém potenciálu 

0.5-1.5V) 

 molekuly jsou transportovány přes póry difúzí, elektrickým driftem a elektro-osmózou 

 univerzální proces pro většinu buněk 

 transientní i stálé transfekce 

 použití pro neadherující buněčné linie 

14.3. Calcium phoshate transfekce 

 pro transientní i stálou transfekci 

 sraženina obsahující calcium phosphate a DNA adheruje na povrchu buněk 

 10% buněk fagocytuje precipitát zatím neznámým mechanismem 

 glycerolový či dimethyl sulfoxidový šok zvýší množství absorbované DNA 

 pro stabilní linie lepší metoda než např. dextran 

14.4. DEAE-Dextran-transfekce 

 diethylaminoethyl(DEAE) 

 relativně jednoduchá a rychlá metoda 

 vhodná pro transientní transfekce 

 DEAE-dextran s DNA tvoří komplexy, které se do buněk dostávají endocytózou 
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 zvýšení množství transfekované DNA je opět při DMSO šoku (dimethyl sulfox.) 

14.5. Lipofekce 

 pozitivně nabité lipidy tvoří elektrostatické interakce s negativní páteří DNA 

 vzniknou kondenzované agregáty,kde kladný náboj a lipofilie pozitivně nabitých lipidů 

umožní interakci se zápornou a hydrofóbní buněčnou membránou a následný vstup do 

cílové buňky 

 mnoho kladných lipid.reagens je ve skutečnosti směsí kladných a neutrálních lipidů 

(cholesterol,DOPE) - ve vodě tvoří liposómy-nekovalentní duté sférické struktury s 

průměrem 100-400nm.Některé jsou rozpuštěny v etanolu za vzniku micel 

 příklady komerčně dostupných reagens: PerFect Lipid,LipofectAmine 2000/plus, 

Lipofectin,CellFectin, Transfectam, Effectene, DOTAP, DOSPER, FuGENE 6 

 využití pro transfekce: 

a. adherentních savčích buněk-primární kultury(pro zvýšení účinku se 

přidává"enhancing reagent") 

b. suspenzní buňky (př.lymfoidní,myeloidní) 

c. adherentních savčích buněk ALE! RNA transfekce 

d. adherentní hmyzí buňky s bakulovirovou DNA 

14.6. Green fluorescent protein (GFP) 

 jedna z technik pro detekci specifických proteinů v žijících buňkách 

 přirozeně fluoreskující protein z medúzy Aequorea victoria 
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 238 aminokyselinový protein (28kDa) obsahuje serinové,tyrozinové a glycinové zbytky, 

které spolu spontánně reagují a dávají vznik fluorescenci (intramol. oxidační reakce) 

 izolován asi před 20 lety 

 vlivem exitace UV či modrým světlem protein září zeleně 

př. pCGF (C-terminal GFP Fusion ) vektoru, který se používá pro kvasinky:  

 

  

 

 Gen,který chceme studovat můžeme zaklonovat do vektoru, který již obsahuje gen pro 

GFP. Dojde vlastně k tomu, že náš gen připojíme k C-konci GFP. Vektor dále obsahuje 

silný promotor, který řídí expresi GFP fúzního proteinu spolu s naším genem-

proteinem. 

Použití GFP:  

a. kotransfekce GFP s např.  
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b. klonovaným receptorem-identifikace transfekovaných buněk, korelace mezi intezitou 

fluorescence a hladinou exprese funkčního receptoru 

c. tvorba chimerického proteinu (GFP je fúzován ke 3' konci receptoru) 

 

15. ZKRÁCENÉ NÁVODY NA PŘÍSTROJE 

15.1. Autokláv 

15.1.1. Nastavení teploty a délky sterilizace a sušení 

 

Předdefinované typy 

Typ  teplota sterilizace°C délka sterilizace (min) délka sušení (min) 

1. 132 C 10 30 

2. 126 C 15 30 

3. 121 C 20                             30  

4. 121 L 15 - kapalina 

5. 115 L 15 - kapalina 

6. 110 L 15 - kapalina 

7. 105 L 15 - kapalina 

 Mezi předdefinovanými typy přepínáme pomocí šipek nahoru a dolu za současného 
držení "STERI.TEMP " 

 U nastavené teploty svítí buď "C" nebo "L", což značí Compact - Tuhý a Liquid - Kapalina. 

 Nastavení zůstává v paměti přístroje 



75 

 

15.1.2. Průběh akce 

1. Pořádně zavřeme dvířka klikou zcela doprava. Zmáčkneme "START". 

2. Plnění - svítí "FILL" 

3. Sterilizace - svítí "STERI". Aktuální teplota se zobrazuje až po překročení 80°C. Čas 

sterilizace se začíná odměřovat po dosažení nastavené teploty - bliká světýlko vlevo od 

aktuální teploty. Když zmáčkneme současně "STERI.TIME" a "STERI.TEMP" objeví se čas 

do konce sterilizace. 

4. Konec sterilizace - svítí "STERI.TIME". Přístroj čeká. Musíme pootevřít dveře (klikou o 

45°) a zmáčknout "START". 

5. Sušení - svítí "DRY". Na displeji je čas do konce sušení. 

6. Konec sušení - svítí "DRY END". Zmáčkneme "RESET" (a držíme než se ozve pípnutí). 

Pokud sterilizuje kapalinu přístroj se vrátí do výchozího stavu až klesne teplota pod 

100°C. Dveře můžeme úplně otevřít, až když tlak klesne na 0 MPa. Počkáme 5 minut a 

můžeme znovu sterilizovat. 

Když sterilizujeme kapalinu, nesmíme mít nastavený typ C - Tuhý. Autokláv jednak bude 

kapalinu sušit a kromě toho klesne po sušení tlak skokem a kapalina může explodovat ! 

Pokud nepoužíváme autokláv po více než týden, je nutno vyprázdnit zásobník vody. 

15.2. CO2 inkubátor 

15.2.1. Nastavení teploty, koncentrace CO2 a limitní teploty 

Chceme nastavit stlačíme 

teplotu 1x "SET" 

koncentraci CO2 2x "SET" 
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limitní teplotu* 3x "SET" 

Pomocí tlačítka " " vybereme číslici a pomocí " " požadovanou hodnotu této 

číslice.  

Pomocí "ENT" potvrdíme hodnotu.  

* limitní teplota je ta, při které se spustí varovná signalizace 

15.2.2. Kalibrace teploty a CO2 

Chceme kalibrovat stlačíme 

teplotu "CAL" na asi 5 vteřin 

koncentraci CO2 "CAL" na asi 5 vteřin, pak ještě jednou "CAL" 

Pak nastavíme aktuální správnou hodnotu teploty nebo CO2. Pomocí tlačítka " " 

vybereme číslici a pomocí " " požadovanou hodnotu této číslice. 

15.2.3. Zamknutí hodnot 

Na asi 5 vteřin stlačíme " ". Objeví se L0 nebo L1. L1 značí zamčeno, L0 odemčeno. 

Přepínáme pomocí " " a "ENT" potvrdíme. 

14.3. Laminár 

14.3.1. Z důvodu bezpečnosti je dobré dodržovat následující 

 Vypnout kahan solenoidním ventilem ve stěně lamináru, když ho nepoužíváme 

 Při jakékoliv operaci uvnitř lamináru (třeba výměna filtru) vytáhnout přívod proudu ze 

zdi. 

14.3.2. Základní použití 

 přepínač nahoře má tři polohy 



77 

 

0. uprostřed vypnuto 

1. vpravo normální provoz - funguje všechno kromě UV 

2. vlevo údržba - funguje všechno kromě plynu 

 UV záření lze použít jen v poloze přepínače vlevo a nemůže současně svítit normální 

zářivka. UV zářivka se vkládá do mezery pod sklem, je třeba ji dobře přitisknout a zajistit 

dvěma pojistkami po stranách. 

 display zobrazuje následující hodnoty: (přepínání pomocí "Scroll") 

 rychlost vzduchu vypouštěného ven (exhaust air flow rate) - svítí pořád 

 rychlost laminárního proudění skrz operační prostor (laminar air flow velocity) 

 OVLD °C (nepoužito) 

 OVLD °C (nepoužito) 

 OVLD °C (nepoužito) 

 kolik hodin už je používán HEPA filtr (HEPA filtr run hours) - měl by vydržet asi 8000 

hodin 

 kolik hodin je používána UV lampa (UV lamp run hours) - vydrží asi 2000 - 3000 hodin 

 datum poslední výměny HEPA filtru (date of last HEPA filtres´ replacement) 

 HEPA filtr vydrží asi 8000 hodin. Jeho zanesení se pozná příliš pomalým prouděním 

vzduchu (laminár to už nezvládá regulovat) 

15.3.3. Některé možné chyby při provozu 

"Abnormal exhaust flow rat" = rychlost vzduchu vypouštěného ven je mimo normu 

· vždy při startu, při znečištění HEPA filtru nebo spálená pojistka, viz schéma 2 na straně 17 
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českého manuálu 

"Abnormal laminar air flow velocity" = rychlost laminárního proudění skrz operační 

prostor je mimo normu 

· znečištění HEPA filtru nebo spálená pojistka, viz schéma 3 na straně 17 českého manuálu 

"Fan failure" = porucha větráku (na kontrolním panelu) 

· stejně jako výše posle toho jestli "Exhaust" (1) nebo "Supply" (2) 

14.4. Osmometr 

14.4.1. Při práci s osmometrem dodržujte následující: 

 Používejte pouze pipetmana a špičky patřící k osmometru. 

 Snažte se nedotknout pinzetou plochy, na kterou pokládáte terčík 

 Používejte pouze jeden terčík. Dva terčíky najednou jsou příliš tlusté a mohou poničit 

čidlo. 

 Po ukončení práce důkladně očistěte a osušte plochu, na kterou pokládáte terčík. Pokud 

zde zbude trochu vlhkosti, osmometr ukáže změřenou nějakou vysokou osmolaritu a 

pípáním se dožaduje péče. 

Před vypnutím vždy zavřete měřící komoru. 

14.4.2. Tipy k měření: 

 Nechte osmometr po zapnutí alespoň půl hodiny zapnutý. Ideálně by měl čtvereček 

sedět klidu uprostřed zobrazené stupnice. 

 Kalibrace: Po změření osmolarity standardu, ještě před otevření komory, pomocí 

"Select" vyvolejte menu a "Enter" potvrďte Calibrate. 
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 Přesná kalibrace: nastavte Average v Mode Menu a změřte průměr ze tří nebo čtyř 

hodnot. Potom opět pomocí "Select" a "Enter" zvolte Calibrate. 

 Měření průměru: Před vložením vzorku při otevřené komoře pomocí "Select" vyberte 

položku Average a jednoduše měřte. Po každém měření se zobrazí počet změřených 

hodnot, jejich průměr a směrodatná odchylka a nejnižší a nejnižší hodnoty. 

15.5. pH metr 

15.5.1. Tipy k měření 

 měřící elektroda musí být ponořena až po referenční otvor, aby měřila správně 

 pokud má roztok teplotu vzduchu, je možné teplotní sondu nechat venku. Pokud ale 

měřím roztok s jinou teplotou, je nutné ponořit do roztoku spolu s měřící elektrodou i 

teplotní sondu. 

 při použití míchadla dejte pozor, aby nemohlo poničit elektrodu 

 míchání roztoku lehce snižuje změřenou hodnotu pH (až o desetinu). Čili je třeba buď 

míchat při kalibrovat i měření nebo naopak. 

15.5.2. Kalibrace 

1. pokud byly v ledničce, necháme oba pufry, 7.01 a 4.01 ohřát na pokojovou teplotu (to je 

důležité) 

2. měřící elektrodu omyjeme deionizovanou vodou a osušíme proudem vzduchu 

3. elektrodu ponoříme do pufru 7.01 a zmáčkneme "CAL" 

4. na displeji začne blikat "7.01". Až po několika vteřinách blikat přestane, zmáčkneme 

"CON". Na displeji se objeví "E5" 
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5. měřící elektrodu opět omyjeme deionizovanou vodou a osušíme proudem vzduchu 

6. elektrodu ponoříme do pufru 4.01 a nic nemačkáme 

7. na displeji se objeví blikající "4.01". Až po několika vteřinách blikat přestane, 

zmáčkneme "CON" 

hotovo 

15.5.3. Pufry 

Teď máme pufry přímo od Hanna instruments, které se nechávají při pokojové teplotě. Ze 

zásobního roztoku se odlije do malých nádobek. V těch by se měl pufr vyměňovat tak jednou 

za měsíc. 

15.5.4. pH a teplota 

Teplota má vliv na změřené pH dvěma způsoby: 

1. mění se skutečné pH roztoku a to změnou pKA pufrů (podle Henderson-Hasselbachovy 

rovnice se pak změní pH). Pro tři nejpoužívanější pufry jsem vypsal změny pKA podle 

teploty: 

Phosphate buffer: pKA 20°C 6.84 30°C 6.86 asi 

Hepes: pKA (20°C) = 7.55, DpKA/°C = -0.014 

Bicarbonate: pKA1 20°C = 6.392 30 °C = 6.348 37°C = 6.322 

2. elektroda měří pH jinak při jiné teplotě. Kvůli tomu se používá teplotní sonda. Pokud ale 

není použitá, elektroda měří špatně. V manuálu OMEGA jsem našel, že tato chyba dělá 

0.03 pH error/pH unit/10°C, při čemž při pH=7.0 není chyba žádná.  
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15.5.5. Údržba 

 před a po měření každého roztoku je třeba měřící elektrodu omýt destilkou a osušit 

proudem vzduchu. 

 když neměříme, elektroda MUSÍ být udržována vlhká. Tedy zakrytá dodávaným krytem. 

 uvnitř elektrody musí být roztok 1M KCl nasyceného AgCl, to je třeba pravidelně 

kontrolovat 

 šroubek na elektrodě se nechává lehce povolený, aby dovnitř mohl pronikat vzduch 

 když je elektroda dlouho na vzduchu, vyschne a měří pomalu a je nestabilní. V takovém 

případě je dobré nechat elektrodu přes noc v pufru 4.01 nebo v 1M HCl (v HCl 

ale nesmí být ponořen referenční otvor na boku) 

 když se na povrchu elektrody objeví krystalky soli, elektroda špatně měří. Elektrodu 

vykoupejte po 10 minutách v následujících roztocích: HCl 0.1 M, NaOH 0.1 M a HCl 0.1 

M 

 olejový film na elektrodě může také ovlivnit měření: omyjte ji v 75% ethanolu, omyjte 

deionizovanou vodou a několik hodin nechte v 4.01 pufru 

 elektroda musí být ponořena v měřeném roztoku jen po nezbytně nutnou dobu. To je 

zvlášť důležité při měření roztoků s proteiny - po několika takových měřeních je dobré 

elektrodu omýt v roztoku pepsinu a HCl, po té deionizovanou vodou a několik hodin 

nechat v 4.01 pufru 

15.6. Pipetmann 

15.6.1. Použití 

Pipetman má dvě polohy, jednu pro nabírání kapaliny, druhou vzdálenější pro její vypouštění 
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15.6.2. Kontrola před prací 

 nasaji stejný objem rychle a velmi pomalu - nasaji stejné množství 

 naberu objem a pak udělám kapičku - musí se mi ji zase podařit nasát 

 naberu objem a podaří se mi ho ve vzdálenější poloze (při tlaku na doraz) vypustit celý, 

v nabírací pozici ještě trochu kapaliny zbývá 

 volný pohyb k oběma dorazům 

 nasaji maximální objem a nechám 20 s. (do 200 µl ponořený konec špičky do kapaliny, 

nad 200 µl na vzduchu). hladina se nemění 

 povrch pístu po rozebrání je hladký, nemastný, bez krystalků a znečištění 

15.6.3. Tipy 

 při změně objemu propláchnout špičku pipetovanou kapalinou, u těkavých látek nebo 

látek s jinou teplotou propláchněte několikrát 

 kapalinu do špičky nabírejte pomalu a plynule - jinak můžete nabrat jiný objem, nebo 

zaděláte pipetmana, když do něj vnikne kapalina. 

 po nasátí kapaliny počkejte chvilku na stabilizaci hladiny 

 při vypouštění kapaliny ze špičky, počkejte chvilku mezi prvním a druhým dorazem, 

zvláště u vazkých kapalin 

15.6.4. Co nedělat 

 nepipetovat kapaliny nad 70°C 

 kapalina nesmí vniknout do pipetmana - pomalé pipetování, vertikální poloha! 

 nikdy nepromazávejte pipetmana ani tukem ani olejem 
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 nikdy celého pipetmana neautoklávujte 

15.6.5. Údržba 

 ihned po pipetování kyseliny nebo jinak agresivní látky pipetmanna rozeberte a omyjte 

píst destilkou 

 omytí destilkou provádějte občas (jednou týdně) i při běžném pipetování - jinak se na 

válci mohou vytvářet soli 

 jednou týdně je třeba zkontrolovat pipetovaný objem. Zvážíme destilovanou vodu, váha 

v gramech by se měla lišit max o 3-5% od objemu v ml. 

 Gilson: Good Pipetting Practice 

15.8. Sonikátor 

 voda v nádobě musí být při provozu na rysce 

 vodu doplňovat pouze destilkou, jinak se časem tvoří uvnitř sraženiny a je nutné 

nádobu čistit 

 obvyklá a dostačující doba sonifikace je 3 minuty 

15.9. Sterilka 

Na horní stupnici nastavíme teplotu, na dolní čas v hodinách, páčku vpravo nahoře 

přepneme doprava, a páčkou vlevo nahoře sterilku zapneme. Po dosažení požadované 

teploty začne odměřovat čas a po určené době se sama vypne. Pak páčkou vlevo nahoře 

sterilku vypneme a počkáme až vychladne. Sterilizace se běžně provádí 2 hodiny při 160 °C. 

Před sterilizací se nezapomeňte podívat, jestli jsou správně nastavené čas i teplota. 

http://www.gilson.com/gpp.htm
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15.10. Tahač elektrod 

15.10.1. Programy 

Na tahači je k dispozici 100 programů 0-99, které jsou po desítkách rozvrženy mezi 

členy oddělení. Toto rozvržení by mělo viset nad tahačem.  

Po zapnutí se namačká číslo programu a pomocí "ENT" potvrdí. Každý program se skládá 

z několika kroků, které se postupně vykonávají za sebou. Pokud po skončení posledního 

kroku není elektroda vytažená, pokračuje tahač zase od kroku prvního a tak pořád dokola. 

Typický program použitelný na tahání tenkostěnných elektrod na whole-cell vypadá 

následovně. Tento program proběhne pouze jednou. 

  HEAT PULL             VEL TIME 

1 362 . 40 200 

2 362 . 40 200 

3 385 . 70 200 

4 348 . 105 200 

 

 

Pro naše elektrody se PULL vynechává a TIME se nechává standardně 200 ms. Při zvýšení 

hodnoty HEAT se vytvoří elektroda s větším otvorem, asi proto, že při vyšší teplotě se sklo 

tahem přetrhne dřív. HEAT stačí měnit o jednotky. Naproti tomu změna VEL se u většiny 

programů projeví méně, rozumná změna je třeba o 5. Při zvýšení hodnoty se vytvoří delší a 

užší hrot. Nejčastěji se mění pouze poslední krok, při větších změnách i předposlední krok. 

HEAT žhavení plíšku 

PULL tažná síla 

VEL rychlost tažení 

TIME čas (ms) 
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15.10.2. Žhavicí plíšek 

V komůrce, skrz kterou se protahuje elektroda je žhavicí plíšek. Ten se čas od času 

přetaví a je nutno ho vyměnit. Protože na šířce plíšku závisí nastavení parametů, je rozumné 

použít nový plíšek co nejpodobnější starému. Lékovka s plíškama by měla být někde vedle 

tahače. 

15.10.3. Obsluha 

Po stlačení tlačítka reset si zvolíme číslo programu a "ENTR" potvrdíme. V rámci 

programu "ENTR" posune na další položku doprava a "NEXT" na další řádek. Pomocí PULL 

zahájíme tahání a pomocí STOP ho můžeme předčasně zastavit. Tlačítkem CLR vstoupíme do 

módu nastavení. Na začátku musíme zadat "0", "1" by jsme vymazali celý program. Důležité 

volby v módu nastavení jsou asi 1-RAMP TEST a 7-WRITE PROTECT. RAMP TEST zjistí 

hodnotu HEAT, při které se trubička začne tavit. Závisí mimo jiné na žhavicím plíšku,a po 

každé je dobré ho změřit znova a zjistit o kolik se změnil. Zhruba o tolik je také třeba změnit 

HEAT posledního kroku programu. 

15.11. Váhy 

15.11.1. Vážení 

1. Zapnutí pomocí I/O. 

2. Položení prázdné nádobky na vážené látky 

3. Zmáčknutí TARE, objeví se 0.0000g 

4. Zvážíme látku. 

K přesnému vážení je dobré zavřít dvířka váhy, hodnota bude potom stabilnější. Pokud 

chceme přidávat do nádobky ještě další látku, opětovným stlačením TARE váhu vynulujeme 

a pokračujeme ve vážení. Pokud je váha příliš vysoká, objeví se nápis H (high).  

Po každém vážení je dobré váhu uklidit. 
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15.11.2. Kalibrace 

Pouhým stisknutím tlačítka CAL při prázdných a uklizených vahách. Váhu je nutné 

kalibrovat po přemístění váhy nebo pokud byla delší dobu mimo provoz.  

16. FLUOROMETRICKÉ MĚŘENÍ KONCENTRACE VNITROBUNĚČNÉHO CA2+ 

16.1. Princip měření 

Principem optických měření koncentrace volných vápenatých iontů je změna 

optických vlastností molekul některých barviv po navázání vápenatého kationtu. Na stejném 

principu pracuje řada barviv používaných k měření pH a koncentrací řady jiných iontů. 

Sonda, která je nejčastěji používána k měření koncentrace volného vnitrobuněčného 

vápníku je FURA-2: 

 

 

Část molekuly, která navazuje vápníkový kation má podobnou strukturu jako chelatační činidlo 

EGTA. 

Pro potřeby stanovování koncentrací iontů je možné uvažovat změny absorpčního spektra a 

dvou typů fluorescenčních spekter použité sondy. Absorpční spektrum ukazuje závislost 

absorbance barviva na vlnové délce procházejícího světla. Emisní spektrum ukazuje závislost 
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intenzity fluorescence na její vlnové délce při konstantní vlnové délce excitace. Excitační 

spektrum naopak ukazuje závislost intenzity fluorescence snímané při jedné vlnové délce 

v závislosti na proměnné vlnové délce excitace. 

 

Příklad změny excitačních a emisních spekter: 

 

 

V principu je možné měřit koncentraci vápníku i podle změny absorpčního spektra barviva 

po navázání vápníkového kationtu na citlivou molekulu, ale tato metoda se již nevyužívá. 

Nevýhodou je, že změny absorpce se projevují jako malé změny intenzity poměrně silného 

procházejícího signálu o stejné vlnové délce, které je možné měřit jen s malou citlivostí. 

Mnohem výhodnější je využití fluorescence, kde měřený signál je na jiné (delší) vlnové délce 

než budící záření a proto je možné ho oddělit od budícího záření a měřit s citlivostí o 

několik řádů vyšší než u absorpčních měření. 

Změny obou typů fluorescenčních spekter je možné sledovat pomocí spektrofluorimetru, 
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nebo fluorescenčního mikroskopu. 

Spektrofluorimetr umožňuje libovolně měnit vlnovou délku excitace i emise s 

nanometrovou přesností a proměřit celé spektrum. Nevýhodou je, že vzorkem musí být 

buď suspenze buněk, buňky narostlé na krycím skle nebo makroskopický tenký kousek 

tkáně, a měří se vždy průměrný signál z velkého počtu buněk. Druhou nevýhodou bývá 

pomalý průběh měření. Měření na spektrofluorimetru je nenahraditelné v počátečním 

stadiu experimentů při vyhledávání optimálních vlnových délek měření a podmínek barvení 

buněk. Také je výhodné pro kontrolu v případech, kdy hrozí interference s jinými barvivy v 

preparátu. 

Měření na epifluorescenčním mikroskopu (mikrospektrofluorimetrie) poskytuje signál 

z jednotlivých buněk, ale většinou je omezeno na několik hodnot vlnových délek buzení a 

pozorovaného signálu, které jsou vybrány vhodnými filtry. Proto je pro mikroskopii důležité 

vybrat optimální vlnové délky, při kterých je citlivost nejvyšší. Nevýhodou mikroskopu proti 

spektrofluorimetru je, že rozlišení vlnových délek je mnohem horší, protože pásma 

vlnových délek vybraných filtry musí být širší, aby intenzita signálu z málo objemného 

vzorku byla dostatečná. Mikroskop poskytuje přímo obraz intenzity fluorescence z 

preparátu s rozlišením jednotlivých buněk, případně dalších detailů. Snímání obrazu na 

fotografický film se používá prakticky výhradně pro zobrazování, pro účely vyhodnocování 

koncentrací se obraz snímá citlivou CCD kamerou spojenou s počítačem. Vzhledem k tomu, 

že měřený signál bývá většinou slabý, potřebují citlivé kamery dostatek času aby 

naakumulavaly dostatečnou intenzitu a to klade omezení na rychlosti měření. Pro měření s 

požadavkem velkého časového rozlišení se možné obětovat prostorovou informaci o vzorku 

zcela a obraz vybrané části zorného pole se promítá přímo na fotonásobič.  

16.2. Kalibrace měření. 

Kalibrace měření má za cíl přiřazení hodnot konkrétní koncentrace vápníku 

jednotlivým intenzitám nebo poměrům v zobrazovaném vzorku. Provádí se tak, ze se snímá 
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signál z objektů se známou koncentrací vápníku. Nejjednodušší je kalibrace in vitro, kdy se 

roztoky sondy s různou, přesně známou koncentrací vápníku pozorují mezi podložním a 

krycím sklíčkem a zaznamenané poměry I340/I380 je pak možné porovnat s poměry získanými 

z měřených buněk. Nevýhodou metody je, spektrum sondy v komplexním vnitřním prostředí 

buňky v přítomnosti proteinů může být pozměněno. Proto se dává přednost kalibraci in 

vivo přímo na buňkách, v optimálním případě přímo na buňkách, které byly měřeny. 

Využívají se k tomu vápníkové ionofory - molekuly které způsobí, že membrána buňky se 

stane propustnou pro vápenaté ionty. Nejznámějšími ionofory pro vápník jsou A23187= 

calcimycin a ionomycin. Protože calcimycin fluoreskuje při excitaci používané pro sondu 

FURA-2, používá se jen pro sondy buzené ve viditelné oblasti. Pro měření v ultrafialové 

oblasti byl vyvinut 4-bromo A-23187, který nefluoreskuje. 

Buňky v přítomnosti 10-6-10-5 M ionoforu jsou vystaveny roztokům o různé koncentraci 

vápníku v používané oblasti. V praxi se většinou používá kalibrace jen se dvěma body, 

nízkým vápníkem, kdy je všechna sonda volná a vysokým vápníkem, kdy je všechna sonda 

obsazena vápníkem. Důvodem je, že ani v přítomnosti ionoforů není koncentrace vápníku v 

buňce často rovna vnější koncentraci. U minimální a maximální odpovědi, kde je citlivost 

sondy malá je vliv této odchylky nejmenší. Pro matematický popis kalibrační křivky se 

používá Grynkiewiczova rovnice: 

 

 

kde R,Rmin Rmax jsou hodnoty poměru intenzit fluorescence I340/I380 pro neznámou hodnotu, 

minimální koncentraci vápníku a maximální saturující koncentraci vápníku. Kd je disociační 

konstanta vazby vápníku na sondu a konstanta Q = I380min/I380max charakterizuje aparaturu a 

sondu. Hodnoty Rmin a Rmax se někdy ještě násobí faktorem, který je korekcí na viskozitu 

prostředí v buňce. Počítačové programy, které se používají k řízení experimentu, většinou 
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obsahují přímo kalibrační proceduru, která proces kalibrace usnadňuje. Pro kalibraci má velká 

význam přesná hodnota Kd vazby vápníku na sondu. Tato konstanta může záviset na 

koncentracích ostatních látek v roztoku. Velmi významnou roli hrají hořečnaté ionty, které sice 

se sondou reagují mnohem méně ochotně než vápenaté ionty, ale v buňkách jsou přítomné v 

mnohem větší koncentraci než vápník. Například nepřítomnosti hořečnatých iontů je Kd fura-2 

pro Ca2+ ~135 nM, v přítomnosti 1 mM Mg2+ se změní na ~224 nM. Vliv jednomocných iontů je 

slabší, ale sonda má také vysokou afinitu k některým jiným dvojmocným kationtům jako je 

např. Zn2+ a Hg2+. Protože přesné složení prostředí v buňce není známo a hodnota Kd je známa 

jen s určitou přesností není možné přisuzovat ani vypočteným hodnotám koncentrací větší 

přesnost. 

16.3. Vlastní měření 

V praxi se používají tři konfigurace mikrospektrofluorimetrie:  

A. Měření intensit 

B. Poměrové měření v excitaci 

C. Poměrové měření v emisi 

Měření intensit je nejjednodušší varianta, kdy se zobrazují, měří a porovnávají přímo 

intensity fluorescence při jedné vlnové délce emise vybrané oblasti preparátu buzeného 

jednou vlnovou délkou. Výhodou je jednoduchost a rychlost měření. Nevýhodou je přímá 

závislost signálu na koncentraci barviva v preparátu ( buňky se většinou barví nerovnoměrně 

a intensita fluorescence často klesá s časem pod vlivem intenzivního ozařování budícím 

světlem "vybělování - photobleaching"). Tato metoda se využívá například u barviva       

FLUO-3. Obě poměrové metody tuto závislost odstraňují využitím vhodného tvaru spektra 

barviva volného a navázaného na vápník. Signálem potom není přímo intensita záření 

vzorku, ale poměr intensit získaných při dvou vhodně vybraných vlnových délkách excitace 

nebo emise.  
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Poměrová metoda v excitaci využívá změny excitačního spektra sondy po navázání vápníku. 

Vzorek je excitován střídavě dvěma vlnovými délkami a signál je sledován na jedné vlnové 

délce. V případě sondy FURA-2 je vzorek střídavě buzen vlnovou délkou 340nm, při které má 

maximum excitace forma obsazená vápníkem a 380 nm, při které má maximum forma 

neobsazená vápníkem. Fluorescence se pozoruje ve viditelné oblasti okolo 510 nm, kde má 

maximum emise: 

 

 

 

V oblastech preparátu, kde vzrůstá koncentrace vápenatých iontů, roste intenzita fluorescence 

buzené vlnovou délkou 340 nm a klesá intensita buzená vlnovou délkou 380 nm. Proto poměr 

I340/I380 s rostoucí koncentrací vápníku roste nezávisle na koncentraci sondy a vybělování. 

Střídavé buzení je prováděno tak, že se do budícího svazku světla z xenonové výbojky střídavě 

vkládají vhodné filtry, umístěné například na rotujícím kotouči. Vylepšením metody je využití 

polychromátoru - zařízení, které rozkládá světlo výbojky na spektrum, ze kterého je pak možné 

vybrat libovolnou vlnovou délku podle potřeby v milisekundových časech. Změny vlnové délky 

buzení jsou elektronicky přesně synchronizovány se snímáním intensity emise.  

http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/vapnik.html#excit
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Poměrová metoda v emisi využívá změny emisního spektra a snímá obraz na dvou vlnových 

délkách emise ze vzorku buzeného jednou vlnovou délkou. Buď se pomocí změn filtrů snímají 

obrazy postupně, nebo se využitím vhodného dichroického zrcadla a filtrů mohou snímat 

obrazy na dvě kamery nebo fotonásobiče současně. Na tomto principu funguje i poměrové 

měření v konfokálním mikroskopu, kde se signál bod po bodu snímá současně přes různé filtry 

na dva nebo více fotonásobičů.  

U obou poměrových metod je výsledný obraz preparátu vytvořen počítačem na základě 

výpočtu poměru z intenzit sejmutých za různých vlnových délek buzení nebo emise. V případě 

známé kalibrační křivky počítač zobrazuje přímo mapu koncentrací měřeného iontu a její 

změny. Výhodou je, že poměr intensit není příliš citlivý na různou intensitu obarvení vzorku ani 

na vybělování barviva. 

16.4. Výběr vhodného barviva 

Fluorescenční sonda umožňuje nejcitlivější měření změn koncentrace měřeného iontu v 

rozsahu jednoho řádu pod a jednoho řádu nad hodnotou Kd příslušné sondy. Mimo tento 

rozsah jsou už změny signálu malé a jen nespolehlivě kalibrovatelné. Proto je důležitý výběr 

vhodné sondy podle očekávaného rozsahu měřených koncentrací. Dalším významným 

kritériem pro výběr vhodné sondy jsou spektrální vlastnosti s ohledem na světelný zdroj, 

filtry, dichroické zrcadlo a použitou optiku. Například při použití sondy FURA-2 je třeba 

používat fluoritové objektivy, nebo objektivy určené pro UV oblast. U sond buzených ve 

viditelné oblasti tato komplikace odpadá. Pro měření koncentrací volných vápenatých iontů 

se v současné době využívají nejčastěji poměrová sonda buzená v UV oblasti FURA-2 

(excitace 340/380 nm, emise 510 nm, Kd 135-300 nM) a nepoměrová sonda buzená ve 

viditelné oblasti FLUO-3 (excitace 503/506 nm, emise 526 nm, Kd 390 nm). Široký výběr 

dalších fluorescenčních sond pro měření vápníku i jiných iontů včetně podrobných informací 

o citlivosti a spektrálních požadavcích je možno nalézt na informačních stránkách 

firmy Thermo Scientific. 
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16.5. Barvení kultivovaných buněk 

Fluorescenční barviva, jako je FURA-2 jsou nabité organické molekuly, které prakticky 

neprocházejí buněčnou membránou. Pokud je do buňky vstříkneme mikropipetou, 

nemohou potom buňku opustit. Aby bylo možné buňky barvit hromadně, přidáním sondy do 

vnějšího roztoku, byly vyvinuty neutrální formy barviv, které membránou procházejí. Formy 

barviv označované jako acetoxymethylester (AM) je možné přidat přímo do prostředí k 

buňkám. Neutrální AM sonda pronikne do buňky a v buňce je enzymy esterázami 

rozštěpena esterová vazba, molekula získá záporný náboj a nemůže z buňky uniknout. 

Postupným pronikáním a štěpením dochází k hromadění sondy, jejíž koncentrace v buňce 

může výrazně překročit koncentraci v okolí. Při značení buněk AM- sondami je potřeba 

nastavit teplotu a dobu barvení tak, aby nedocházelo k výraznému barvení buněčných 

organel (vakuoly, mitochondrie) a aby byl čas dostatečný k rozštěpení sondy v buňkách. 

Nerozštěpená sonda totiž přispívá k fluorescenčnímu signálu, ale její spektrum není citlivé k 

přítomnosti vápníku. Při vysoké koncentraci sondy také není zanedbatelné, že při štěpení 

AM-esteru se v buňce uvolňuje formaldehyd a kyselina octová. 

16.6. Barvení tkáňových řezů 

V případě sondy FURA-2 AM se doporučuje barvení koncentrací 10-6-10-5 M po dobu 60 

min při pokojové teplotě. Při vyšší teplotě by mohlo docházet ke zvýšenému barvení 

buněčných organel. Koncentrace barviva nemá vliv jen na intenzitu snímaného signálu, ale 

také sama ovlivňuje koncentraci měřeného iontu. Pro sondu FURA-2 jsou koncentrace 

jednotek až desítek mikromolů pokládány za bezpečné z hlediska ovlivnění koncentrace 

volných vápenatých iontů. Naproti tomu koncentrace milimolární aplikované z pipety přímo 

dovnitř buňky vedou k vyvázání podstatné části vápníku na sondu. Potom je měřený signál 

úměrný přírůstku množství vápníku v buňce, protože veškerý nový vápník je okamžitě 

vychytán sondou a volná koncentrace se prakticky nezmění. 
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