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Predslov
Súčasné chápanie základných a kľúčových princípov účinkov liekov je založené na
špecifickej interakcii molekuly liečiva a biomolekuly bunky. Vedomostným základom je
poznanie súvislostí medzi chemickým zložením živej hmoty a funkciou jednotlivých
organických súčastí bunky. Tieto poznatky sú výsledkom viac ako storočného veľmi
intenzívneho experimentovania, kritických analýz získaných výsledkov širokého spektra
chemických, biologických a medicínskych disciplín. Tie postupne prehlbovali poznanie
o špecifických signálnych kaskádach a vlastných molekulárnych mechanizmoch celulárnych
a subcelulárnych dejov, taktiež možnosti ich interakcie s molekulami liečiva.
Predkladané návody na praktické cvičenia zo všeobecnej biológie vychádzajú
z tradičného princípu vzdelávania na Farmaceutickej fakulte UK. Snažia sa integrovať už
získané vedomosti zo strednej školy so špecifickými poznatkami základných farmaceutických
disciplín, študovanými na našej fakulte a na najnovších objavoch vedy a výskumu so
špecifickým dôrazom na molekulu liečiva a jeho mechanizmus pôsobenia.
Ďalším nemenej dôležitým znakom je podnietiť v študentoch už prvého ročníka našej
Alma Mater tvorivé vedecké bádanie, vzbudiť v nich túžbu po poznaní a snahe objavovať
nové. Taktiež si dávame za úlohu ukázať aj dôležitosť prenosu získaných poznatkov
a vedomostí do praxe a prepojenie najmä s farmaceutickou praxou. V tejto oblasti bude
rozhodujúcim faktorom nutná aktívna spolupráca učiteľa a študenta pri vlastnej činnosti na
praktických cvičeniach. Cieľom tohto dlhodobého zámeru je etablovať u študenta na dôkazoch
založené vedomosti a schopnosť ich kriticky zhodnotiť.
Veríme, že tieto skriptá budú pre študentov nielen nevyhnutným študijným materiálom,
ale aj inšpiráciou a odrazovým mostíkom pre snahu o ďalšie obohatenie svojich vedomosti zo
všetkých oblastí farmácie, či už klinickej alebo experimentálnej.
Autori
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Úvod
Zameranie predmetu všeobecnej biológie na Farmaceutickej fakulte má svoje vysoké
špecifiká vyplývajúce z cielenej orientácie študenta na problematiku liečiva a lieku. Pre úspešné
zvládnutie nosných predmetov ako je fyziológia, patológia, biochémia a predovšetkým
farmakológia je zameranie biológie v prvom semestri štúdia plne prispôsobené tomuto cieľu. Z
rozsiahlej náplne biológie, ktorá zahŕňa všetky aspekty živej prírody, sa budeme venovať len
niektorým vybraným okruhom problémov (ekosystém a postavenie človeka v ňom,
biopolyméry ako základné zložky živej hmoty, bunka a jej morfologická a fyziologická
variabilita, základné princípy genetiky).
Jednotlivé okruhy problémov budú odprednášané alebo sú náplňou praktických cvičení,
prípadne budú predmetom samoštúdia. Detailnosť, hĺbka analýzy a štúdia jednotlivých
problémov je priamo podmienená náväznosťou na predmety vo vyšších ročníkoch a osciluje od
orientačnej úrovne (ekológia, embryogenéza a ontogenéza) až po detailnú analýzu súčasných
poznatkov (molekulárna biológia membrány a proteínov, intracelulárne signálne systémy a
možnosti ich ovplyvnenia).
Praktické cvičenia sú pripravené tak, aby študenti mohli uskutočniť klasické biologické
experimenty (s cieľom jednoznačnej dokumentácie základných biologických poznatkov, ale so
zameraním na farmaceutickú problematiku), ale aj experimenty s použitím najmodernejších
metód molekulárnej biológie.
S týmto zameraním sme pripravili nasledovný rozpis okruhov a jednotlivých úloh, ktoré
sú v niektorých prípadoch doplnené širším teoretickým úvodom.
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Úvod do praktických cvičení:
-

organizácia prednášok, cvičení, kreditov a skúšky z biológie

-

bezpečnosť pri práci v špecializovaných laboratóriách, práca so zvieratami a
biologickým materiálom

-

vlastná organizácia jednotlivých pokusných úloh.

Okruh I. - Jedinec a spoločenstvo. Ekosystém. Organizmus a prostredie.
Senný nálev ako modelový príklad vývoja, rovnováhy a zániku ekosystému.
Mikroskopia v biológii.
Úloha: Príprava natívneho preparátu. Pozorovanie rôznych štádií sukcesie v sennom
náleve optickým mikroskopom.
Úloha: Pozorovanie vplyvu prostredia na organizmus Príklad taxií prvokov (fototaxia,
chemotaxia) a účinku xenobiotika (liečiva) na jednobunkové organizmy.
Úloha: (teoretická): Ekosystém a postavenie človeka v ňom. Vzťah človeka a prostredia
(pozitívne a negatívne pôsobenie). Podiel prostredia na zdraví, chorobe, dĺžke a
kvalite života človeka.

Okruh II. - Životný cyklus buniek.
Bunková diverzita. Morfologická variabilita buniek. Spôsob ich organizácie v tkanivách.
Rozmnožovanie, embryogenéza a ontogenéza.
Úloha (teoretická): Pitva experimentálneho zvieraťa (anatómia a topografia). Odber
orgánov a tkanív pre ďalšie pozorovania a experimenty.
Úloha: Príprava trvalého preparátu.
Úloha: Pozorovanie demonštračných trvalých histologických preparátov optickým
mikroskopom.
Úloha: Príprava roztlakového preparátu. Pozorovanie rôznych štádií mitózy.
Úloha: Makroskopické a mikroskopické pozorovanie brázdenia vajíčka.
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Okruh III. - Stavba bunky.
Bunkové organely, ich štruktúra a funkcie. Rôzne typy mikroskopických techník.
Úloha: Elektrónový, svetelný a fluorescenčný mikroskop - princípy, funkcie a obsluha
rôznych druhov mikroskopu. Pozorovanie demonštračných preparátov.

Okruh IV. - Zloženie živej hmoty.
Makro a mikroelementy. Fyzikálno-chemické vlastnosti proteínov a nukleových kyselín.
Úloha: Analýza proteínov: Príprava vzoriek na izoláciu bielkovín z tkaniva.Stanovenie
množstva proteínov vo vzorke. Elektroforetická separácia bielkovín (SDS-PAGE
analýza). Western blot analýza a imunodetekcia proteínov pomocou protilátok.
Úloha: Analýza nukleových kyselín: Príprava vzoriek na izoláciu NK z tkaniva. Izolácia
DNA. Elektroforetická separácia DNA. Elektroforetická separácia RNA. Northen
blot analýza RNA. Práca s génom (plazmidy a restrikčné enzýmy).
Úloha: Separácia buniek skupiny CD133 zo zmrazenej vzorky pupočníkovej krvi

Okruh V. - Základné otázky genetiky.
Dedičnosť a variabilita. Mendelove zákony.
Úloha (teoretická): Základné príklady dedičnosti znakov. Princíp, možnosti a
diagnostické a terapeutické využitie genetického skríningu.
Úloha: Makroskopické pozorovanie fenotypovej variability Drozofily melanogaster.
Úloha: Monohybridizácia Drozofily melanogaster. Príprava a oddelenie jedincov na
monohybridizáciu.
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Toto prehlásenie podpisuje každý študent na prvom cvičení po absolvovaní školenia
o bezpečnostných predpisoch platiacich v cvičebni biológie.

PREHLÁSENIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

a uskutočnenia inštruktáže poslucháčov __. ročníka, skupiny __, v zimnom semestri
školského roka _________ Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Vyhlasujem, že dňa __________ vedúci učiteľ vykonal inštruktáž o bezpečnosti práce.
Bol/a som oboznámený/á so základnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
ako aj všetkými pravidlami bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce pri všetkých cvičeniach,
ktoré sa uskutočnia počas štúdia na FaF UK v Bratislave.

Ďalej som bol poučený/á o manipulácii s protipožiarnym zariadením, o povinnostiach
a spôsobe používania osobných ochranných prostriedkov a pomôcok. Tiež s ďalšími
okolnosťami, ktoré by mohli spôsobiť úraz alebo chorobu z povolania.

Zaväzujem sa, že vždy, pri každom cvičení a iných pracovných úkonoch sa budem
správať podľa zásad bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce, dodržiavať všetky nariadené
predpisy a pokyny.

Beriem na vedomie, že nedodržiavaním a porušením predpisov a pokynov, alebo
ľahkomyseľným konaním by mohlo dôjsť k ublíženiu na zdraví všetkých účastníkov cvičenia,
za čo FaF UK v Bratislave neberie zodpovednosť.
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Jedinec a spoločenstvo. Ekosystém. Organizmus a prostredie.
Človek je produktom svojho prostredia a tak, ako u všetkých živých organizmov, je aj
ľudská existencia ovplyvňovaná prostredím v ktorom žijeme. Ekológia, ako vedná disciplína,
sa pokúša vysvetliť vzťah medzi živými organizmami a ich okolím - kde žijú, čím sa živia, ako
narastá ich počet, ako sa navzájom kontaktujú. Hoci ako veda má len niečo vyše sto rokov,
niektoré z jej ideí sa objavili už v prvých známych písomnostiach. Ekológia vznikla v tom istom
čase ako základná biologická teória - teória evolúcie prirodzeným výberom. Človek, ako druh,
je produktom tohto evolučného procesu.
Ľudský organizmus je adaptovaný na svoje prostredie - na život v relatívne teplých
suchozemských podmienkach s dostupnou vodou. A to, že je schopný chodiť po mesiaci alebo
sa ponárať do hlbín ľadových morí, nie je výsledkom žiadnej veľkej flexibility ľudskej
fyziológie. Je to naša mentálna schopnosť prenesená do technológií, ktorá nám umožňuje prežiť
aj v tomto, pre nás inak nepriaznivom prostredí. Pre človeka - ako pre druh, je teda najväčšou
devízou rozum. Je to práve rozum a nie telo, ktorý umožnil ľudskému druhu stať sa takým
úspešným v procese vývoja. V porovnaní s ostatnými druhmi máme relatívne kompletný fosílny
prehľad o našich predkoch. A hoci sa neprestáva v archeologických výskumoch, máme teraz
už možnosť pozrieť sa aj do vnútra buniek nášho organizmu, na históriu vpísanú v našich
génoch. Práve zmeny v genetickom kóde, vyselektované počas dlhých rokov, vyprodukovali
súčasného moderného človeka - druh Homo sapiens sapiens.
Druh je určitá skupina jedincov, s charakteristickým genetickým potenciálom, v ktorej
môže úspešne dochádzať k vzájomnému kríženiu, za účelom produkcie životaschopného a
plodného potomstva. Nakoľko však existujú genetické diferencie aj medzi jedincami druhu, je
veľmi ťažké určiť presnú hranicu, kde jeden druh končí a druhý začína. Druh je základnou
jednotkou v biológii a na jeho prezentáciu sa používajú dve latinské slová rodové a druhové
meno (tzv. binomický systém), záväzné a zrozumiteľné odborníkom na celom svete. Vďaka
tomuto binomickému systému pomenovania je možné napríklad odlíšiť vtákov ľudovo
nazývaných “black bird”. Ak povie “black bird” američan, myslí tým druh Agelaius
phoeniceus, no pre angličana je “black bird” Turdus merula (obrázok 1).
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Obrázok 1 - Rozlíšenie druhov vtákov
Agelaius phoeniceus - Trupial červenokrídly

Turdus merula – Drozd čierny

Jeden druh môže vytvoriť niekoľko populácií - čo sú jedince určitého druhu, zaberajúce
definovanú lokalitu v stanovenom čase. U mnohých druhov existuje, v rámci danej populácie,
ešte určitý užší výber jedincov - metapopulácia. Tieto skupiny rôznych druhov sa spájajú do
spoločenstiev. Rozličné typy spoločenstiev, ktoré sú viazané na určité skupiny rastlinných
druhov - biómy, môžeme nájsť na rôznych častiach zemského povrchu. Spoločenstvo, spolu s
jeho prírodným prostredím, vytvára ekosystém. V ňom sa procesy výživy a presunu energie
pohybujú medzi živými (biotickými) zložkami prostredia a neživým (abiotickým) prostredím.
Takto by sme mohli stručne popísať hierarchiu pojmov od druhu po ekosystém.
Jednou z významných charakteristík každej populácie je populačný rast, ktorý je
ovplyvňovaný rôznymi faktormi. Napríklad druhy, ktoré dosahujú reprodukčný vek až po
dlhšom čase a ešte produkujú iba málopočetné potomstvo, majú pomalší populačný rast.
Typickým príkladom sú slony s dlhotrvajúcim juvenilným obdobím (12 – 14 r.), dlhou
gestáciou (22 mesiacov) a následne s malým počtom novonarodeného potomstva. Druhým
extrémom sú napríklad myši, žijúce krátko, dospievajúce rýchlo a po krátkej gestácii (21 dní)
produkujú mnohopočetné potomstvo. Ich populačný rast je v porovnaní so slonmi 10-100násobný. Každej populácii vydrží rapídny populačný rast len dovtedy, kým to dovolia
podmienky. Ak dôjde, napríklad, k zmenšeniu životného priestoru a alebo k zníženiu zdrojov
obživy a vody, nastáva následne pokles populačného rastu a aj samotnej veľkosti populácie.
Tieto prekážky v raste sú definované ako odpor prostredia. Keďže v takom prípade dochádza
k situácii, že je niečoho menej, než je pre danú populáciu potrebné, nasleduje zvyšovanie
konkurencie medzi jednotlivými jedincami, prípadne sa oneskoruje dospievanie jedincov alebo
sa redukuje početnosť potomstva. Pod týmto tlakom nastáva prirodzené zvýhodnenie jedincov
s takými zmenami v genotype, ktoré im zabezpečia lepšiu adaptáciu na novovytvorené
podmienky prostredia.
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Vekové zastúpenie v každej populácii je ovplyvnené prostredím a má priamy dosah aj
na populačný rast. Ak ostáva prostredie relatívne nemenné, populácia narastá a najväčšie
zastúpenie majú mladé jedince (stabilná veková distribúcia). Ak však dochádza k zmenám v
prostredí, klesá počet novonarodených jedincov a skupina mladých už prestáva v populácii
dominovať (stacionárna veková distribúcia).
Všetky organizmy na seba navzájom pôsobia, a tak medzi nimi dochádza k vytváraniu
rôznych vzájomných vzťahov s výhodami aj nevýhodami pre každého z partnerov. Pre všetky
organizmy sú rovnako potrebné dve základné a nevyhnutné zložky - potrava a voda. Voda
pretože je médiom, v ktorom prebiehajú všetky životne dôležité reakcie a potrava pre tieto
reakcie zabezpečuje materiál a energiu.
Organizmy si vytvorili na získavanie týchto zložiek niekoľko stratégií:
Kooperácia - keď sa jedince spoločne podieľajú na získavaní svojich potrieb. Je
množstvo zvierat, ktoré spolupracujú napríklad pri získavaní potravy. Skupina levíc násobí
svoju silu pri love antilopy, ktorú by osamotená levica sotva ulovila. Podieľajú sa spoločne na
získavaní potravy v prospech celej skupiny a zároveň sa podieľajú aj na jej konzumácii. Tak,
ako by jediná levica antilopu neulovila, rovnako by ani sama nemohla celú antilopu
skonzumovať.
Konkurencia - ďalší typ vzťahu medzi jedincami. Je taktiež základom teórie
prirodzeného výberu, nakoľko boj o zdroje obživy určuje, ktoré jedince sú schopné tento zápas
prežiť a mať potomstvo. Konkurenčné populácie sa navzájom obmedzujú tým, že majú rovnaké
alebo podobné nároky na jednotlivé zložky prostredia. Takto si napríklad konkurujú aj rôzne
byliny na jednom stanovišti. Veľmi invazívnou burinou je napríklad papraď Pteridium
aquilinum, ktorá svojimi hustými listami a znečistením pôdy do značnej hĺbky vytláča zo
stanovišťa všetky ostatné rastliny.
Všeobecne sú vzťahy medzi populáciami dosť citlivé a zároveň veľmi dôležité pre
udržiavanie rovnováhy prostredia. Náhle zavlečenie predátora (zvyčajne dravec väčších
rozmerov než korisť, ktorú zabíja) alebo parazita (organizmus žijúci vo vnútri alebo na
povrchu tela hostiteľa, z ktorého získava výživu) je nebezpečné, lebo môže veľmi narušiť túto
rovnováhu. Preborníkom v narúšaní rovnováhy prostredia sa stal človek a jedným z množstva
príkladov neuváženého ľudského zásahu môže byť premnoženie králikov v Austrálii. Pred
storočím boli v Austrálii prisťahovalcami vypustené európske divoké králiky ako lacný zdroj
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mäsa a kožušiny. Nakoľko tu však nemali vhodných prirodzených predátorov, ktorí by
obmedzovali ich populáciu, spôsobili spustošenie rozsiahlych oblastí a z doslova “vyžranej”
krajiny zostala len púšť s veľkými stromami a krami.
Parazitizmus, ako už bolo spomenuté, je tiež vzťah dvoch jedincov, kedy jeden žije na
úkor druhého. Parazit žijúci vo vnútri tela hostiteľa (aj človeka) sa nazýva endoparazit, žijúci
na povrchu - ektoparazit. Parazity majú vybudované špeciálne stratégie, ktoré im umožňujú
vyvarovať sa toho, aby vyhubili druh na ktorom sú závislí. Väčšinou konzumujú len malé časti
svojho hostiteľa. Výsledný efekt parazitov vo vzťahu k hostiteľovi, je oveľa menej dramatický
než u predátorov, až do tej chvíle, kým nedôjde k ich výraznému premnoženiu a narušeniu
rovnováhy.
Patogény sú organizmy zapríčiňujúce choroby, ktoré môžu viesť až k smrti hostiteľa,
zatiaľ čo parazity si to môžu dovoliť len vtedy, keď majú možnosť jednoduchého presunu na
iného hostiteľa. Napríklad maláriu vyvolávajú niektoré druhy z rodu Plasmodium a spôsobujú
chorobu u mnohých druhov vtákov a cicavcov, vrátane človeka. Existuje teda množstvo
bakteriálnych a hubovitých patogénov, ktoré nás infikujú, rovnako ako množstvo vírusov, ktoré
spustením svojej génovej replikácie a následnej reprodukcie, sú najpriamejšími útočníkmi na
subcelulárnej úrovni daného hostiteľa.
Už na začiatku bolo spomenuté, že populácie rôznych druhov vytvárajú spoločenstvo.
Je však spoločenstvo primárne ovládané abiotickými podmienkami, v ktorých sa vyvíja, alebo
interakciami medzi jeho druhmi? Musíme sa rozhodnúť, či je spoločenstvo len voľný výber
druhov, adaptovaných na rovnaké prostredie alebo niečo, zviazané oveľa pevnejšie. To všetko
je dôležité pre pochopenie ekologických systémov, ich fungovania a súdržnosti. Ak je v
konkrétnych podmienkach registrovaná rovnaká kombinácia druhov, môžeme predpokladať, že
len táto zostava môže aj spoločne vytrvať. Rovnako, pre rôzne druhy organizované do
podobných funkčných vzťahov, bude platiť, že len niekoľko štruktúr spoločenstva by bolo, v
takomto prípade, životaschopných. Tieto myšlienky potvrdila existencia Zeme a jej fungovanie
za posledných milión rokov.
Existujú dve protichodné odpovede na otázku, čo spoločenstvo vlastne je. Prvá, vidí
spoločenstvo ako niečo nevyhnutné a predurčené, primárne determinované medzidruhovými
vzťahmi a podnebím. Druhý pohľad, vidí spoločenstvo ako voľný výber druhov, ktoré sa
spájajú náhodne a adaptujú sa na určité prostredie. Stredobodom týchto úvah však zostáva úloha
druhu v spoločenstve. Je zrejmé, že niektoré druhy sú rozhodujúce pre štruktúru spoločenstva
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a funkciu ekosystému – dominantné druhy. V suchozemských spoločenstvách sú to typické
vyššie rastliny a tie určujú, ktoré živočíchy tvoria zvyšok spoločenstva. Kľúčové druhy sú tie,
ktorých prítomnosť determinuje typ spoločenstva, bez ktorých by sa zmenilo do iného
zoskupenia. Z týchto poznatkov vyplýva, že spoločenstvá by mohli byť považované nie za
uzatvorené a fixné zoskupenia, ale za otvorené a dynamické asociácie.
Spoločenstvo je teda zoskupenie rastlín a živočíchov, ktoré existuje v trvalom spojení a
vzájomnom ovplyvňovaní. Často je vytvorené okolo dominantných druhov, ktorými sú (v
suchozemských spoločenstvách) rastliny. Imobilita rastlín umožňuje (aspoň v miernych
oblastiach) očakávať s určitou istotou výskyt tej-ktorej asociácie. Spoločenstvá sú dynamické
a musíme počítať s tým, že čo pozorujeme dnes, zajtra už môže byť iné. Termín spoločenstvo
sa tiež používa ako funkčná jednotka (podobne ako koncepcia druhu), ktorá je prostriedkom
pre pochopenie vzťahov medzi druhmi a procesov v ekosystéme. Významný podiel na zmene
štruktúry mnohých spoločenstiev má človek. Avšak aj bez jeho pomoci by určité druhy zanikli
a iné vynikli (prípadne vznikli). Konkurenčné boje, ktoré vznikajú v každom spoločenstve, sú
hybnou silou v procese druhových zmien.
Každé spoločenstvo sa vyvíja, pričom sa snaží o dosiahnutie určitej optimálnej
rovnováhy s okolím. V priebehu každej etapy, ktorou spoločenstvo prechádza, sa mení väčšina,
niekedy aj všetky organizmy, ktoré ho tvoria. Objavujú sa v ňom nové rastliny a nové živočíchy,
ako dôsledok zmien prostredia, ktoré vlastne zhoršujú životné podmienky pre doterajších
členov spoločenstva a vytvárajú veľmi vhodné podmienky pre iných.
Lišajník sa napríklad uchytí na skale, rozrastie sa a vytvorí trochu pôdy, v ktorej sa darí
machom. Tie postupne vytlačia lišajníky, vytvoria ešte viac pôdy a navyše, majú schopnosť
udržať vlahu. Tak pripravia vhodné podmienky pre malé semenné rastliny, s ktorými už nemôžu
súťažiť. Rastliny zase poskytujú ochranu semenám kríkov a stromov, a keď tie vyrastú, uberajú
malým rastlinkám svetlo, vlahu a pôdu. V nadväznosti na vývoj rastlinných organizmov,
prebieha paralelne aj vývoj a výmena živočíšnych organizmov. Tento proces neustáleho vývoja
sa postupne spomaľuje, až sa spoločenstvo dostane do stabilného stavu - toto obdobie
rovnováhy sa v ekológii nazýva klimax. Proces, ktorým spoločenstvo dosiahne tento stav následnosť druhových invázií a výmen, sa nazýva sukcesia.
Primárna sukcesia sa deje na mieste, kde predtým nebolo nijaké osídlenie a kde
kolonizujúce druhy, musia začať ekologické procesy na substráte zbavenom života a jeho
produktov. Dramatickým príkladom je kolonizácia (osídlenie) vulkanickej lávy, ustupujúcich
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ľadovcov alebo pieskových dún, ktoré neposkytujú žiaden organický materiál, biednu výživu a
napriek tomu bývajú osídlené veľmi rýchlo.
Pionierske druhy pomáhajú akumulovať výživu a organický materiál, prípadne sa
stávajú zdrojom pre neskorších kolonizátorov. Veľké možnosti poznania v mnohých smeroch,
priniesla vedcom obrovská prírodná katastrofa, ktorá sa stala v roku 1883, keď ničivý sopečný
výbuch zničil ostrov Krakatoa, ležiaci blízko Jávy vo východnej Indii. Z ostrova zostal len štít
zasypaný žeravým popolom a zaliaty horúcou lávou. Akýkoľvek život bol zničený. Pre
biológov sa stal tento sterilizovaný ostrov prírodným laboratóriom, kde mohli študovať, akým
spôsobom a ako dlho potrvá, kým sa Krakatoa stane opäť živým spoločenstvom. Nové osídlenie
prichádzalo postupne po mori (semená krov a stromov, krajty, varany, gekony) aj vzduchom
(semená rastlín - orchideí, spóry papradí). Za necelých 50 rokov bol celý ostrov už zasa pokrytý
hustými, ešte mladými a nízkymi lesmi a v nich bolo cez 1200 druhov živočíchov. Život na
ostrove Krakatoa je dnes už hojný a pestrý, ale zďaleka ešte nedosiahol rovnovážny stav.
Sekundárna sukcesia je proces rekolonizácie. V tomto prípade bolo dané miesto
predtým osídlené a môžu sa na ňom ešte udržať niektoré z jeho pôvodných druhov. Dôležitá je
tu prítomnosť pôdy s organickou hmotou a zásoba výživných látok, ktorú môžu využívať
kolonizujúce rastliny. To spôsobuje, že obnovovací proces je tu rýchlejší, než u primárnej
sukcesie (napr. polomy v lesoch). Nikde však neprebieha hladké a nerušené striedanie
jednotlivých stupňov, vývoj ku klimaxu je vždy plný náhlych zvratov a často sa stáva, že sa
vracia späť, k nižšiemu stupňu.
Rovnovážne spoločenstvá sú všade vystavené katastrofám:
-

nepriaznivému počasiu,

-

požiarom z blesku,

-

zemetraseniam,

-

výbuchom sopiek

-

iným ranám.

Ich rovnováha je aj v najlepšom prípade dočasná. Napríklad, v klimaxovom lese, kde žije
mnoho jeleňov, môže zničiť storočia budovanú rovnováhu nepriaznivé počasie. Hlboký sneh
nedovolí zvery normálne zdroje potravy, takže tá sa vrhne na kôru stromov. Často obnaží ich
kmene natoľko, že zahynú. Tieň z ich korún už potom nechráni lesnú pôdu a slnko ju vysuší.
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Mnoho jej obyvateľov zahynie alebo les opustí. Dážď, ktorý predtým neškodne stekal po
zelenom lesnom príkrove, môže teraz lesnú pôdu spláchnuť a vzniká nebezpečná erózia.
Následnosť prílivu a úbytku druhov v primárnej aj sekundárnej sukcesii, nám
demonštruje ako sú tvorené väzby v spoločenstve, ako je spoločenstvo budované. Niektoré
druhy nemôžu kolonizovať bez prítomnosti iných druhov, a naopak niektoré budú kolonizovať
len vtedy, ak iné nebudú prítomné. Tieto spôsoby interakcií umožňujú spoznať stupeň závislosti
a integrácie v spoločenstve. Kolonizátori potrebujú prežiť v širokej škále podmienok a nesmú
byť viazané na žiaden konkrétny zdroj. Dobrí kolonizátori sú zriedkavo závislí od iných druhov.
Jednoduchým pravidlom teda je, že rastliny zabezpečujú zdroje potrebné pre bylinožravce aj
pre mäsožravce. Ďalšiemu vývinu spoločenstiev mikroorganizmov a húb (ktoré sú nevyhnutné
pre rozvoj pôdnych spoločenstiev), napomáhajú pionierske rastlinné asociácie (facilitácia jedna z primárnych úloh kolonizujúcich rastlín). Avšak tieto pionierske druhy bývajú zriedka
súčasťou neskorších sukcesných spoločenstiev. Tu sa už nachádzajú viac ”súťaživé” druhy
(napr. trávy rodu Festuca a Agrostis - na pieskových dunách). Vývoj, ktorý je teda primárne
riadený vnútornými interakciami v spoločenstve (vzájomné pôsobenie biotických faktorov vo
vnútri vyvíjajúceho sa spoločenstva), ekológovia nazývajú autogénna sukcesia (napr. sukcesia
na pieskových dunách).
Spoločenstvo vytvorené takouto sukcesiou býva veľmi elastické, vracia sa k podobnej
druhovej konfigurácii a môžeme ho považovať za vysoko integrované spoločenstvo so silnými
interakciami medzi jeho členmi. Ak je sukcesia určovaná nejakým abiotickým faktorom,
nazýva sa alogenická sukcesia (pravidelné požiare v Mediteránnych oblastiach). V tomto
prípade zmena v kľúčovom abiotickom faktore, zabezpečí rozvinutie rozličných konfigurácií
spoločenstva. Spoločenstvá sú adaptované na občasné narušenie svojej rovnováhy, pričom od
toho môže niekedy závisieť aj diverzita a vývin celej asociácie. Akokoľvek totiž k takémuto
narušeniu dôjde (vyvrátenie stromov, vysúšanie, atď.), vždy sa vytvoria “svetlé miesta”, ktoré
môžu obsadiť invazívne druhy, a tie naplno využijú dostupné zdroje. Avšak tlak človeka a jeho
aktivity pri narúšaní rovnováhy spoločenstiev, často presahujú možnosti ich tolerancie a
opätovnej adaptácie (degradácia a erózia pôdy, atď.). Zachovanie ich existencie preto závisí
od schopnosti poznať a popísať jednotlivé spoločenstvá a zároveň pochopiť procesy sukcesie a
výmeny druhov, ktoré v nich prebiehajú.
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Mikroskopia v biológii
Väčšina laboratórií a výskumných pracovísk vlastní svetelné mikroskopy. Už v roku
1624 použil svetelný mikroskop v biomedicíne Galileo. Išlo o prístroj, ktorý mal dve šošovky.
Živé organizmy opisoval Hooke v roku 1667 ako živé systémy, tvorené bunkami. Koncom 17.
storočia Leeuwenhoek vynašiel prakticky použiteľný svetelný mikroskop. Významným
zvratom vo vývoji mikroskopov a v kvalite pozorovaných obrazov je vypočítanie rozlišovacej
schopnosti mikroskopu. Spája sa s menom Ernsta Abbeho a s rokom 1872 (Abbe 1873). Jeho
poznatok sa označuje ako Abbeho vzťah:
1.

NA = n sin α

2.

d = λ/( NAobj + NAcond)

Najvážnejším údajom, svedčiacim o vlastnostiach objektívu, je numerická apertúra
(NA). Jedná sa o súčin indexu lomu prostredia (n), ktoré vyplňuje priestor medzi krycím
sklíčkom a čelnou šošovkou objektívu a sínusu polovičného apertúrneho uhla (α). Pod
apertúrnym uhlom chápeme uhol, ktorý zvierajú dva najkrajnejšie lúče, vstupujúce do otvoru
objektívu. Optické rozlíšenie mikroskopu (d) je definované ako minimálna vzdialenosť medzi
dvoma štruktúrnymi bodmi, pri ktorej ich ešte uvidíme ako dva objekty namiesto jedného; λ je
vlnová dĺžka použitého svetla, NAobj a NAcond sú numerické apertúry objektívu a kondenzoru.
Abbeho vzťah zohral kľúčovú úlohu vo vývoji a výrobe objektívov pre mikroskop. Na
optické rozlíšenie objektívu mikroskopu najviac vplýva vlnová dĺžka použitého svetla. Čím je
vlnová dĺžka svetla kratšia, tým je rozlíšenie väčšie. Iné metódy smerujúce k zvýšeniu kvality
obrazu súvisia s usporiadaním zdroja svetla, kondenzora aj objektívu svetelného mikroskopu.
S rozvojom počítačovej techniky súvisí aj rozvoj mikroskopickej techniky nadobúdania
informácií o mikroskopom pozorovaných štruktúrach vcelku. V biológii, v medicíne aj v iných
vedných odboroch sa osobitne uplatňoval predovšetkým opis pozorovaných objektov. Neskôr
na ich dokumentovanie používali rozličné mechanické aparáty, využívajúce pri kreslení obrazu
pozorovaného mikroskopom rôzne pantografové nástroje. Nasledovala éra mikrofotografickej
dokumentácie, živoriaca dodnes. Záznam obrazu na film využíva jeho schopnosť zaznamenať
obrovské množstvo informácií na negatívny materiál. Až v posledných rokoch sa možnostiam
záznamu obrazu na film približujú digitálne fotoprístroje. Pre ich označenie sa niektorí snažia
zaviesť pojem „digitálna mikroskopia“. Skutočne však ide o digitálny záznam obrazu, získaný
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rôznymi mikroskopickými technikami (svetelnou, konfokálnou, fluorescenčnou, polarizačnou,
elektrónovou a inou mikroskopiou). Základnou formou optických digitalizačných systémov je
CCD kamera, mikroskop a počítač na spracovanie informácií o obraze, získané spomenutými
spôsobmi mikroskopických vyšetrení. Tak možno ľahko získať „videomikroskop“ (Obrázok
2):

Obrázok 2 – Experimentálny videomikroskop.

Základná fotografická schéma videomikroskopu. Svetlo odrážajúce sa od pozorovaného
objektu sa zachytáva na CCD čipe v kamere, odtiaľ sa prenáša cez video korekčnú kartu a video
kartu do PC na online pozorovanie na monitore a na následné offline spracovanie.

Svetelný mikroskop
Svetelný mikroskop tvoria dve hlavné súčasti, mechanická a optická. Obidve súčasti je
možné kombinovať rôznym spôsobom podľa nárokov pre ktoré je prístroj určený.
Mechanickú časť mikroskopu tvoria:
-

statív,

-

stolík,
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-

nosič tubusu,

-

revolverový menič objektívov,

-

makro- a mikrometrová skrutka,

-

mechanická časť osvetlenia s irisovou clonou,

-

skrutka na posun kondenzora a okulárový tubus.

Na nosiči tubusu je upevnený tubus mikroskopu. Jeho dolný koniec sa spája s pohyblivým
revolverovým meničom objektívov, do horného konca tubusu sa vsúva okulár. Obraz sa zaostrí
pastorkovým pohybom tubusu. Tým sa uskutoční hrubé zaostrovanie. Na jemnejšie
zaostrovanie sa používa mikrometrová skrutka. Stolík mikroskopu je podložkou skúmanej
vzorky (histologický rez, výbrus aj malé predmety). Pohybuje sa v dvoch na seba kolmých
smeroch alebo sa otáča. Pod stolíkom je na pohyblivom nosiči kondenzor.
K optickej časti mikroskopu patria:
-

objektívy,

-

okuláry

-

kondenzor.

Obrázok 3 - Svetelný mikroskop a jeho časti
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Ako pomocné zariadenia sa k nim počítajú filtre, zrkadielko a mikroskopická lampa,
resp. osvetľovacie zariadenie vmontované v statíve mikroskopu.. Sú to sústavy šošoviek,
ktorými sa odstraňujú hlavné optické chyby – sférická a farebná. Objektívy aj okuláre sú
rôzneho typu. Z objektívov sa najviac používa achromatický objektív, ktorý je kombináciou
spojky a rozptylky. Slúži na odstránenie farebnej chyby žltej aj zelenej farby, na ktoré je ľudské
oko najcitlivejšie. Ako okuláre sa používajú Huygensove okuláre. Tvoria ich dve
ploskovypuklé (plankonvexné) šošovky. Slúžia na zväčšenie, na odstránenie chromatickej
a sférickej chyby. Mikroskop môže byť monokulárny a binokulárny. V binokulárnom
mikroskope sa lúče vystupujúce z objektívu rozdeľujú sklenenými hranolmi do oboch okulárov.
Konečné zväčšenie mikroskopu je súčinom zväčšenia objektívu a okulára pri zachovaní vopred
určeného optického intervalu (vzdialenosti objektívu a okulára).
Veľmi dôležitou charakteristikou objektívu je jeho rozlišovacia schopnosť. Je to
schopnosť objektívu vytvoriť obraz dvoch najbližších bodov tak, aby ich bolo možné ešte
navzájom rozlíšiť a je daná vlnovou dĺžkou viditeľného svetla.
Vzdialenosť medzi frontálnou šošovkou a povrchom pozorovaného preparátu sa nazýva
pracovná vzdialenosť objektívu. Jej maximálnu hranicu určuje dvojnásobná ohnisková
vzdialenosť objektívu, pozorovaný predmet sa nachádza medzi ohniskom a dvojnásobnou
predmetovou ohniskovou vzdialenosťou objektívu. Objektív dáva skutočný, zväčšený a
obrátený obraz pozorovaného predmetu, ktorý okulár ešte zväčšuje, ale viac detailov ako
objektív nevykresľuje. Zväčšenie mikroskopu je dané súčinom vlastných zväčšení použitého
objektívu a okulára, ktoré sú vyryté na príslušných objímkach.
Kondenzor tvorí viac spojných šošoviek s krátkou ohniskovou vzdialenosťou a je
upevnený v kovovej obrúčke pod stolčekom mikroskopu. Možno ho posúvať pomocou skrutky
v jednej optickej osi hore alebo dole. Kondenzor koncentruje svetelné lúče zo svetelného zdroja
k pozorovanému preparátu. Množstvo svetelného toku, dopadajúceho do kondenzora, možno
regulovať irisovou clonou, umiestnenou tesne pod kondenzorom. Svetelné lúče, ktoré
vychádzajú zo svetelného zdroja, odráža do kondenzora zrkadlo, umiestnené na statíve
mikroskopu. Je pohyblivé všetkými smermi. V súčasných mikroskopoch je osvetľovacie
zariadenie zabudované priamo do statívu mikroskopu. Zariadenie sa skladá zo šesť alebo
dvanásť voltovej žiarovky a hranola, ktorý usmerňuje tok svetelných lúčov priamo do
kondenzora.
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Obrázok 4 - Princíp (schéma) optického mikroskopu

Zásady práce s mikroskopom.
Mikroskop pred pozorovaním preparátu postavíme na pevný stôl tak, aby rameno statívu
smerovalo k nám a voľná strana mikroskopu so stolíkom bola od nás odvrátená. Ak na
osvetlenie preparátu použijeme denné svetlo, zvolí sa miesto na mikroskopovanie pri okne. Pri
použití mikroskopickej lampy, alebo mikroskopov, ktoré majú osvetlenie zabudované v statíve,
je vhodnejšie pracovať na menej osvetlenom mieste, aby nás pri pozorovaní nerušilo vedľajšie
osvetlenie.
Preparát sa umiestni na stolík mikroskopu tak, aby sa pozorovaný objekt nachádzal v
optickej osi mikroskopu. Upevní sa pod držiaky alebo medzi ramienka vodiča preparátu. Je
potrebné nastaviť správne osvetlenie mikroskopu. Pri mikroskopoch, ktoré majú osvetlenie
zabudované v statíve, svetelnosť sa reguluje zmenou v zosilňovači, mechanickou clonou
umiestnenou pred žiarovkou v statíve, irisovou clonou a zmenou polohy kondenzora.
Každé pozorovanie preparátu sa začína slabo zväčšujúcimi objektívmi. Pred zaostrením
sa objektív nastaví nižšie než je jeho voľná vzdialenosť. Robí sa to vždy v polohe zboku, aby
objektív nenarazil na preparát a nepoškodil sa. Potom sa makrometrickou skrutkou zdvihne
tubus, pokiaľ sa nezjaví obraz skúmaného objektu. Obraz treba iba nepatrne doostriť
mikrometrickou skrutkou. Pri každej prezentácii pozorovania objektu v mikroskope, či už
formou fotografie alebo nákresu, je nutné uvádzať zväčšenie vo forme dvoch čísel, prvé uvádza
zväčšenie okuláru a druhé je zväčšenie nastaveného objektívu (napr. 10x40).
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Príprava natívneho preparátu.
Mikroskopické preparáty delíme na natívne (pozorujeme živé a neporušené objekty) a
trvalé preparáty (umožňujú ľubovoľne dlhé a opakované pozorovanie, avšak iba na neživom
organizme alebo jeho časti). Jednoduchý natívny preparát, ktorý nie je fixovaný alebo inak
preparovaný si zhotovíme nasledovne:
Na podložné sklíčko do kvapky obyčajnej vody alebo do iného roztoku (fyziologický
roztok, krvné sérum, glycerín a pod.) vložíme špičkou skalpela, preparačnou ihlou alebo
kvapneme pipetou živý objekt (bunky, mikroorganizmy, kúsok tkaniva) a potom ho opatrne
prikryjeme krycím sklíčkom. Krycie sklíčko priložíme ku kvapke hranou pod uhlom 45 a
pomaly a opatrne ho spúšťame na podložné sklíčko. Pri takomto úkone môžeme použiť aj
preparačnú ihlu.
V natívnom preparáte vidíme iba prirodzene sfarbené štruktúry objektu, bunky, ktoré sa
líšia od seba rôznym indexom lomu, prípadne rôznou priepustnosťou svetla. Výhoda natívneho
preparátu je v tom, že nám umožňuje jednoduchým spôsobom pozorovať živé objekty a
oboznamuje nás s mikroskopickými štruktúrami v takmer nezmenenom stave, takými, aké sa v
živých objektoch skutočne nachádzajú. Vitálnymi farbivami (napr. neutrálnou červeňou), ktoré
sa veľmi dobre rozpúšťajú vo vode, môžeme natívny preparát farbiť, a tak znázorniť jednotlivé
časti buniek. Tie sa nefarbia homogénne, ale rôzne intenzívne. Niektoré miesta slabšie, iné
silnejšie koncentrujú farbivo, a tak sa stávajú farebne dobre výraznými. Nevýhodou natívneho
preparátu je, že rýchlo vysychá (najmä teplom pri dlhšom mikroskopovaní). Ak chceme v
natívnom preparáte doplniť alebo vymeniť tekuté prostredie a nahradiť ho iným (prípadne
použiť vitálne farbivo), pomáhame si tzv. presakovanou technikou. K jednému okraju
krycieho sklíčka prikvapkávame vodu, resp. zodpovedajúci roztok, k protiľahlému okraju
krycieho sklíčka priložíme prúžok filtračného papiera. Týmto papierom sa odsaje pôvodná
tekutina z preparátu pričom sa súčasne nasáva nová tekutina z protiľahlej strany dovnútra
preparátu pod krycie sklíčko.
Ak máme v natívnom preparáte prezerať rýchlo sa pohybujúce organizmy (napr.
prvoky), musíme spomaliť ich rýchly pohyb. Robíme to niekoľkými spôsobmi. Zvyšujeme
viskozitu ich tekutého média (pridáme glycerín, arabskú gumu) alebo pod krycie sklíčko do
tekutiny vložíme niekoľko vlákien vaty, odsajeme tekutinu filtračným papierom a opatrne
pritlačíme krycie sklíčko.
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Pri príprave preparátov z pevnejších objektov (zrná, sediment), ich musíme dobre
suspendovať v kvapke tekutiny, resp. preparačnými ihlami a skalpelmi zoškrabať časť z ich
povrchu (z tkanív), prípadne reznú plochu odtlačiť na podložné sklíčko. Ak to živý materiál
dovoľuje, pripravíme z neho preparát tak, aby veľkosť, ale najmä hrúbka materiálu neprekážali
pri mikroskopovaní (transparencii). Napríklad kúsky korienkov cibule rozrušíme preparačnými
ihlami, podobne roztlačíme a rozstrapatíme kúsok svalu, z epidermy cibule stiahneme vždy
jeden list (vrstvu buniek) a podobne.

Pri zhotovaní natívnych preparátov musíme dávať pozor, aby:
- silná vrstva objektu neprekážala pozorovať jeho detaily,
- nebolo veľa tekutiny pod krycím sklíčkom (plávanie a chvenie sklíčka), ale ani málo
(vysychanie a odumieranie preparátu

za vzniku mnohých experimentálnych

artefaktov),
- sa zamedzil vznik vzduchových bubliniek pri nesprávnom prikrytí krycím sklíčkom
(vzduchové bublinky sú hrubo kontúrované guľaté útvary so svetlým stredom bez
vnútornej štruktúry, ktoré pri preostrovaní menia hrúbku okraja),
- sa lomivé a krehké objekty nepoškodili tlakom alebo zlou manipuláciou.
Pri zhotovovaní a štúdiu akýchkoľvek preparátov (fixovaných, natívnych, krvných náterov a
pod.) treba mať vždy na mysli, že sa v nich môžu vyskytovať artefakty (teda časti ktoré nie sú
reálne). Artefakty v podstate vznikajú buď rôznymi metodickými zásahmi do živej hmoty alebo
vplyvom chemických a fyzikálnych faktorov (napr. zrazenie zrniečka farbiva v cytoplazme
buniek, vyzrážanie bielkovín, zlé fixovanie preparátu, vzduchové bublinky, vysychanie
preparátu, drobné nečistoty a pod.).

Obrázok 5 - Koreň slnečnice, priečny rez

Obrázok 6 - Koreň slnečnice nákres
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Kreslenie mikroskopického obrazu.
Predpokladom dobrého obrázku je zachovanie, pokiaľ je to možné, proporcionality
pozorovaného preparátu, jeho šírku, dĺžku, prípadne i hĺbku. Dôležité je, aby sa objekt
znázorňoval kresbou primeranej a dostatočnej veľkosti. K jednotlivým detailom v obrázku sa
napíšu na jeho okrajoch vhodné vysvetlivky a pod obrázok sa uvedú podľa potreby technické
údaje (pomenovanie obrázku, celkové zväčšenie, z akého preparátu bol obrázok zhotovený
prípadne stručný opis nálezu).
Kreslenie má v porovnaní s fotografiou určité výhody ale aj nevýhody. Medzi výhody
zaraďujeme, že môžeme napríklad zachytiť detaily vo viacerých optických rovinách objektu,
môžeme zámerne zobraziť určité detaily, ďalšou výhodou je aj to, že kreslený obraz sa dá ľahko
reprodukovať a je „čitateľnejší“ ako fotografia, ktorá zobrazuje všetko, často aj nepodstatné
detaily. Nevýhodou kreslenia je zase uplatnenie subjektívneho faktora a relatívne veľká
nepresnosť (Obrázok 5, 6).

Typy mikroskopických techník.
Okrem štandartnej svetelnej mikroskopie máme vďaka vývoju aj mnohé iné
mikroskopické metódy – ako napríklad stereoskopický, fázovo-kontrastný, polarizačný,
fluorescenčný, konfolálny a elektrónový mikroskop. Umožňujú určovať morfologické
vlastnosti biologického materiálu, patologické zmeny tkanív, ako i štruktúru subcelulárnych
útvarov v bunkách.
Stereoskopický preparačný mikroskop a stereoskopická lupa:
Stereoskopy umožňujú priestorové (plastické) a priame (neprevrátené) zväčšenie
objektu a sú vhodné na pozorovanie väčších objektov. Umožňujú tiež preparačné práce, pretože
objektívy majú veľkú preparačnú vzdialenosť. Dosahované zväčšenia sú podstatne nižšie než u
optických mikroskopov (2-200x).
Fázovo-kontrastný mikroskop:
Podstata fázového kontrastu spočíva na nerovnakej priepustnosti a lámavosti svetelných
lúčov, prechádzajúcich cez nezafarbené štruktúry živých mikroskopických objektov. Fázovokontrastný mikroskop pomocou špeciálne upravenej optiky a tzv. fázových doštičiek premieňa
fázové rozdiely na rozdiely v intenzite svetelných lúčov. V obraze vznikajú rôzne veľké
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svetelné a tmavé kontrasty zodpovedajúce jemnejším a hrubším štruktúram pozorovaného
objektu. V bežnom fázovom mikroskope sa dosahuje tzv. pozitívny kontrast, t.j. lomivejšie
objekty a štruktúry sú tmavé, menej lomivé sú svetlé. V negatívne fázovo-kontrastnom
mikroskope je to naopak.
Polarizačný mikroskop:
V polarizačných mikroskopoch sa používa polarizované svetlo, ktoré sa vytvára v tzv.
polarizátore. Polarizátor je uložený pod kondenzorom. V okulári polarizačného mikroskopu
alebo tesne pod ním sa nachádza ďalšie prídavné zariadenie - analyzátor. Mikroskop sa využíva
na zisťovanie dvojlomnosti (anizotropie) rôznych látok.
Pozorovanie v tmavom poli:
Na pozorovanie v tmavom poli sa používajú svetelné mikroskopy so špeciálnym
kondenzorom, ktorý má terčovitú clonu na zachytávanie centrálnych svetelných lúčov zo
svetelného zdroja. Cez kondenzor prechádzajú iba periférne lúče. Týmto spôsobom sa dosiahne
šikmé osvetlenie pozorovaného objektu. Na jeho častiach sa odrážajú a ohýbajú okrajové lúče,
ktoré tak vnikajú do objektívu. Týmto spôsobom dostaneme v tmavom poli jasne svietiace
obrysy jemných detailov pozorovaného preparátu.
Fluorescenčný mikroskop:
Pri práci s fluorescenčným mikroskopom sa využíva vlastnosť niektorých látok
fluoreskovať, ak na nich dopadajú ultrafialové lúče. U dnešných fluorescenčných mikroskopov
sa ako zdroj svetla používa ortuťová výbojka, ktorá je schopná produkovať svetlo bohaté na
UV lúče. Toto svetlo sa ešte filtruje, čím sa vylúčia všetky lúče, ktoré nepatria do UV oblasti
spektra. UV lúče prechádzajú cez špeciálnu optiku z kremenného skla k objektu, kde excitujú
senzitívne látky do fluoreskujúceho stavu. Taktiež sa v spojení s fluorescenčným mikroskopom
používa ako zdroj monochromatického svetla presne definovanej vlnovej dĺžky laser. Pri
použití laserového zdroja svetla treba poznať excitačnú vlnovú dĺžku ako aj vlnovú dĺžku svetla,
ktoré je následne emitované fluoreskujúcimi časticami.
Rozoznávame primárnu a sekundárnu fluorescenciu. Primárna fluorenscencia je
vlastnosťou niektorých organických alebo anorganických zlúčenín, ktoré sú prítomné v bunke
a fluoreskujú. O sekundárnej fluorescencii sa hovorí vtedy, keď sa objekty musia najprv
preparovať, zafarbiť špeciálnymi farbivami - fluorochrómami, aby v UV svetle fluoreskovali.
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Na základe rôznej afinity k jednotlivým bunkovým štruktúram fluorochrómy umožňujú
sledovať napr. aj diferenciáciu bakteriálnej bunky.
Videomikroskopia
Táto optická metodika je založená na pozorovaní objektov cez ktoré prechádza svetlo,
resp. od ktorých sa svetlo odráža. Zobrazovanie v dopadajúcom svetle je určené na pozorovanie
nepriehľadných objektov v svetlom alebo tmavom poli; napr. bunky na povrchu tkanív a v
podpovrchových vrstvách, vývoj kolónií mikroorganizmov, silne reflektujúce povrchy kovov a
povrchové reliéfy. Pozorovanie takých objektov v prechádzajúcom svetle je nemožné. V
svetlom poli sa objekt osvetľuje axiálnym svetlom pomocou vertikálnych osvetľovačov
vkladaných medzi objektív a tubus. Svetelné lúče prichádzajúce zo strany kolmo na os
mikroskopu sa zrkadlovou stranou hranola alebo planparalelnej doštičky pod uhlom 45°
odrážajú rovnobežne s optickou osou na objekt. Objektív slúži ako kondenzor na sústredenie
svetla aj ako zobrazujúci systém.
Hlavné využitie je na statické pozorovanie preparátov osvetľovaných rôznymi
svetelnými zdrojmi. Od šesťdesiatych rokov minulého storočia sa začali objavovať práce,
v ktorých sa nachádza pozorovanie dynamických dejov prostredníctvom mikroskopu. V tomto
čase sa však snímaný dynamický obraz priamo nezaznamenával a tým nebola umožnená
dodatočná následná analýza pozorovaných dejov. Využitie videomikroskopie umožňuje
sledovať v reálnom čase zmeny nastávajúce v organizme.
Konfokálna mikroskopia
Pri konfokálnej mikroskopii sa používa konfokálna hlava, ktorej súčasťou je tzv.
konfokálna pinhola. Pinhola je vlastne mriežka s veľmi malým otvorom, cez ktorý prechádzajú
len presne definované lúče väčšinou laserového svetla, ktoré sa odráža od jedného bodu vo
vzorke. Odrazený lúč sa zachytáva na svetelnom detektore. Potom sa skenovacia hlava posunie
a zaznamenáva sa ďalšie body. V PC sa rekonštruuje výsledný obraz, ktorý môže byť naviac
zložený z viacerých obrazov získaných z odrazených fotónov viacerých vlnových dĺžok. To
umožňuje detekciu signálu z viacerých fluorescenčných sond v jednom čase (Obrázok 7
vzniknuté v Medzinárodnom laserovom centre (MLC)).
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Obrázok 7 - Fotografie srdcovej bunky vytvorené konfokálnym mikroskopom MLC

Elektrónový mikroskop:
Elektrónový mikroskop je technické zariadenie, ktoré umožňuje pozorovať objekt pri
1000 až 500 000 násobnom zväčšení. Elektrónový mikroskop tak nadväzuje svojimi
schopnosťami na horné hranice možností optického mikroskopu. Rozoznávame dva typy
elektrónového mikroskopu.
Rastrovací elektrónový mikroskop (REM, SEM):
Veľmi tenký elektrónový lúč "ohmatáva" povrch pozorovaného objektu "po riadkoch",
rastruje ho ("skenuje"), potom sa odráža a po spracovaní optikou sa pozoruje jeho dopad na
tienidlo. Týmto mikroskopom pozorujeme povrchy (obrázok 8).

Obrázok 8 – Schéma skenovacieho elektrónového mikroskopu.
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Transmisný elektrónový mikroskop (TEM):
Transmisný - prežarovací znamená, že žiarenie, teda elektrónový lúč prechádza cez preparát,
ktorý je umiestnený medzi zdrojom elektrónov a cieľom elektrónov – tienidlom. Možno ním
pozorovať vnútorné štruktúry objektu.
Optickou mohutnosťou sa vo všeobecnosti myslí maximálne zväčšenie a rozlišovacia
schopnosť optického zariadenia, v tomto prípade elektrónového mikroskopu. Optická
mohutnosť mikroskopu je limitovaná vlnovou dĺžkou žiarenia, ktoré používame v tomto
zariadení na prenos obrazu (nakoľko rozlišovacia schopnosť mikroskopu nemôže byť menšia
ako je vlnová dĺžka použitého žiarenia). Hranice optického mikroskopu sa pohybujú okolo
zväčšenia cca 1000 – 2000, keďže sú limitované vlnovou dĺžkou viditeľného svetla. Ak
chceme optickú mohutnosť mikroskopu ďalej zväčšiť, musíme použiť na prenos obrazu
žiarenie s ešte kratšou vlnovou dĺžkou. Z celého spektra týmto požiadavkám dobre vyhovuje
prúd elektrónov. Vlnová dĺžka elektrónového žiarenia v elektrónovom mikroskope je závislá
na urýchľovacom napätí elektrónového mikroskopu (v priemere 0,0086 – 0,0037 nm). Bežný
svetelný mikroskop má teda rozlišovaciu schopnosť asi 200 nm, pričom rozlišovacia schopnosť
elektrónových mikroskopov sa pohybuje pod hranicou 1 nm.
Princíp elektrónového mikroskopu:
Zdrojom elektrónov, usporiadaných do zväzku potrebných vlastností, je tzv. elektrónová tryska,
v podstate elektrónovo – optický systém, skladajúci sa z troch elektród:
1. Katóda a žeravené volfrámové vlákno o priemere 0,1 mm - emituje elektróny
2. Wehneltov valec, sústreďuje elektróny do lúča elektrónov.
3. Anóda
Medzi katódu a anódu je priložené vysoké napätie urýchľujúce elektróny. Ekvivalent
u svetelného mikroskopu je žiarovka.
Optická sústava elektrónového mikroskopu je tvorená elektromagnetickými šošovkami. Sú to
solenoidy – cievky. Ak cez cievku preteká prúd, tvorí sa okolo cievky elektromagnetické pole.
Elektrónový lúč sa pri prechode týmto elektromagnetickým poľom správa tak, ako svetelný lúč
pri prechode sklenenou optikou. Celá optická sústava je tvorená:
-

elektrónovou tryskou,
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-

jedným, častejšie dvoma kondenzormi,

-

objektívom

-

projektívom (ekvivalent okuláru pri svetelnom mikroskope).

V transmisnom elektrónovom mikroskope vzniká obraz štruktúry preparátu prechodom
elektrónov cez veľmi tenkú vrstvu pozorovaného objektu pričom dochádza :
- k čiastočnej absorpcii elektrónov v preparáte
- k odklonu dráhy elektrónov po interakcii elektrón – atóm štruktúry.
Takýto odchýlený elektrón je následne zachytený clonou pod preparátom. Pozorovaný
výsledný obraz je vlastne " tieňohra". Elektrónový zväzok nesúci zväčšený obraz preparátu
dopadá v elektrónovom mikroskope na tienidlo s vrstvou luminiscenčného materiálu, ktorý po
dopade elektrónov svetielkuje. Natrvalo môžeme zachytiť obraz na fotografickej doske.
Rozsah zväčšenia sa pohybuje od prehľadového zväčšenia cca 600 až do hodnôt 100
000 násobného zväčšenia. Keďže obraz na fluorescenčnom tienidle sa pozoruje 10
zväčšujúcou lupou, konečné zväčšenie v elektrónovom mikroskope je teda 1 000 000.

Obrázok 9 – Schéma transmisného elektrónového mikroskopu.
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Opakovacie otázky kapitoly Mikroskopia v biológii:
Optickým mikroskopom môžeme pozorovať objekty s veľkosťou od?
Elektrónovým mikroskopom môžeme pozorovať objekty s veľkosťou od?
Čím je dané a limitované, zväčšenie a rozlišovacia schopnosť mikroskopu?
Prečo nemôžeme optickým mikroskopom zväčšovať do nekonečna?
Aký druh žiarenia sa využíva v mikroskopoch na prenos obrazu a čo je ním limitované?
Popíšte základné prvky optickej sústavy elektrónového mikroskopu v porovnaní s optickým
mikroskopom.
Prečo je dôležité udržiavanie vákua v optickej sústave elektrónového mikroskopu?
Aké podmienky musia byť zachované v optickej sústave elektrónového mikroskopu a prečo?
Aký je rozdiel medzi transmisným a rastrovacím elektrónovým mikroskopom?
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Pozorovanie vplyvu prostredia na organizmus.
Základnou vlastnosťou živých systémov (vrátane človeka) je schopnosť reagovať na
rôzne vplyvy prostredia. Ako vhodné modelové organizmy nám v tomto prípade poslúžia
jednobunkové organizmy (prvoky, nálevníky). Ak pôsobíme na tieto organizmy rôznymi
fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi, môže u nich dochádzať ku vzniku porúch,
či už na úrovni funkčnej alebo štrukturálnej, ba dokonca môžu tieto nepriaznivé vplyvy
zapríčiniť aj ich smrť. Spôsoby, akými sa jednobunkové organizmy vyrovnávajú so zmenami
v prostredí, kde sa nachádzajú, sú rôzne. Najčastejšie sú to však jednoduché pohybové reakcie
taxie, nakoľko ich bunkové organely (bičíky, riasinky) im umožňujú aktívny pohyb.
Pohybové reakcie u prvokov sú väčšinou únikového charakteru – fobotaxie (negatívne
taxie). To znamená, že ak sa organizmus stretne s nepriaznivým vplyvom, ustúpi. Zriedkavejšie
sa jedná o tzv. topotaxie (pozitívne taxie), kedy je pohybová reakcia organizmu nasmerovaná
k podnetu, ktorý na neho pôsobí. Podľa toho, akému pôsobeniu bol organizmus vystavený,
môžeme jeho reakcie rozlíšiť na:
- fototaxia – pohyby vyvolané svetlom
- chemotaxia – pohyby vyvolané chemickou látkou
- reotaxia – pohyby vyvolané prúdením kvapaliny
- galvanotaxia – pohyby vyvolané elektrickým prúdom
- tigmotaxia – pohyby vyvolané mechanickým dotykom
- geotaxie – pohyby vyvolané zemskou príťažlivosťou
Jednotlivé pohyby môžeme pozorovať nielen u jednobunkových organizmoch, ale aj
u rastlín a dokonca aj v ľudskom organizme.

Opakovacie otázky kapitoly Pozorovanie vplyvu prostredia na organizmus:
Na ktoré úrovne organizácie života sa sústreďuje záujem ekológie?
Čo je to spoločenstvo?
Čo je to sukcesia? (primárna, sekundárna)
Čo je to klimax?
Aký je cieľ úlohy pri pozorovaní senného nálevu?
Ako reagujú jednobunkové živočíchy na zmenu prostredia?
Vymenujte aspoň tri typy taxií aj s vysvetlením?
Ako prebieha sukcesia v sennom náleve?
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Životný cyklus buniek.
Bunková diverzita. Morfologická variabilita buniek. Spôsob ich organizácie v tkanivách.
Rozmnožovanie, embryogenéza a ontogenéza.

Bunky vznikajú z buniek a jediný spôsob ako sa môže vytvoriť viac buniek je delenie
tých, ktoré už existujú. Všetky živé organizmy, od jednobunkových baktérií až po
mnohobunkové cicavce, sú produktom opakovaného cyklu rastu a delenia bunky už od
počiatkov života.
Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov
(okrem vírusov), ktorá má všetky základné vlastnosti života.
Môže byť samostatným organizmom alebo len časťou celku neschopnou samostatného
života (napr. nervová bunka). Bunky podľa zložitosti vnútornej stavby a stupňa vývoja
rozdeľujeme na prokaryotické a eukaryotické (Obrázok 10). Prokaryotická bunky nemá jadro
oddelené od cytoplazmy jadrovou membránou, a majú ju len napríklad baktérie a sinice.
Eukaryotické bunky majú jasne diferencované jadro, tvorí telá prvkov, rastlín, živočíchov, húb
a rias.

Obrázok 10 - Porovnanie prokaryotickej a eukaryotickej bunky.

Každá bunka má schopnosť:
- syntézy bielkovín,
- rozmnožovania sa,
- stálej látkovej a energetickej výmeny s okolím,
- samoregulácie a prispôsobovania sa,
- ukladania a premeny energie a látok (metabolizmus - asimilácia a disimilácia),
- rastu a diferenciácie,
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- prijímania a spracúvania podnetov,
- pohybu.
Všetky tieto vlastnosti súvisia s pôsobením a vznikom biomolekúl, ktorých vnútorná štruktúra
sa značne líši od anorganickej hmoty. V bunke ich nájdeme v určitých štruktúrach.
Najcharakteristickejšími sú membránové sústavy (tvorené z lipidov a bielkovín) a bunkové
organely.
Živá bunka je otvorený, vysoko usporiadaný a dynamický systém. Cez plazmatickú
membránu si neustále vymieňa látky, energiu a informácie s okolím. Prebieha to tak, že hoci
cez bunku stále tečie hmota a energia, je koncentrácia stavebných látok v bunke približne
rovnaká. Reakcie vyžadujúce energiu, sú spojené s reakciami uvoľňujúcimi energiu.
Látky, prijímané bunkou, sú potrebné na krytie spotreby energie (tuky, cukry), na stavbu
bunky (bielkoviny, tuky a cukry), na riadenie bunkovej činnosti (enzýmy, hormóny, signálne
bielkoviny), na metabolizmus (vitamíny, voda, ióny). Látky vylučované bunkou sú také, ktoré
bunka nepotrebuje alebo sú jej škodlivé (CO2, močovina). Tieto látky môžu byť potrebné pre
iné bunky (hormóny, vitamíny, enzýmy) alebo sú potrebné na obranu (protilátky).
Z fylogenetického a funkčného hľadiska je významná veľkosť a tvar buniek, ktoré sú
geneticky determinované vlastnou diferenciáciou. Základný tvar je guľovitý, s ktorým sa
prevažne stretávame u voľných buniek. Bunky zoskupené do tkanív nadobúdajú rôzne tvary,
ktoré sú závislé od ich funkcie a miesta, ktoré v organizme zaberajú. V živočíšnom tele sa
stretávame s celou škálou tvarov od guľovitého až po vláknitý s rôznymi prechodmi. Bunky
krycích epitelov bývajú kubické, prípadne valcovité, svalové bunky bývajú vretenovité,
väzivové bunky nadobúdajú hviezdicovitý tvar, nervové a kostené majú mnoho výbežkov.
Predpokladá sa, že pôvodný tvar bunky je guľovitý, resp. oválny. V priebehu fylogenézy
a ontogenézy sa mení a prispôsobuje meniacim sa zložitejším pomerom v tkanivách a orgánoch.
So širokou paletou odlišných typov buniek sa stretávame najmä v epiteloch.

Epitely tvoria (Obrázok 11):
-

ploché bunky (dlaždicový epitel),

-

kubické bunky (zárodočný epitel),

-

cylindrické bunky (epitel dýchacích ciest, tráviaceho traktu),

-

polyedrické bunky (vrstevnatý epitel),
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-

pohárikovité bunky (žľaznatý epitel).

Špeciálne tvary buniek sa nachádzajú v nervovej sústave. Purkyňové bunky v kôre mozočku
majú hruškovitý tvar, nervové bunky kôry mozgu sú pyramídové. Astrocyty, mikroglie,
pigmentové a retikulárne bunky majú hviezdicovitý tvar. Na vretenovitý tvar buniek hladkého
svalu majú vplyv predovšetkým pevné štruktúry cytoplazmy – myofibrily.

Obrázok 11 - Tvary epitelov.

Rovnako ako tvar aj veľkosť živočíšnych buniek je veľmi variabilná. Väčšina sa
pohybuje v rozmedzí od 10 do 30 µm. Také bunky sa označujú ako bunky strednej veľkosti.
Vajíčka cicavcov (150 – 200 µm), megakaryocyty (40 – 90 µm), mnohé neuróny (100 – 150
µm), gangliové bunky ( 80 – 120 µm), pyramídové a Purkyňové bunky patria do skupiny tzv.
veľkých buniek. Na druhej strane sú bunky, ktoré nedosahujú hranicu 10 µm. Označujú sa ako
malé bunky. Patria sem krvné bunky cicavcov, malé zrnkovité bunky v mozočku, ktoré sa
považujú za najmenšie (4 - 6 µm).
Zaujímavé je, hoci to nie je pravidlom, že rozmery buniek a organizmov sú si úmerné.
Veľké živočíchy mávajú veľké bunky. Bunky zhodných orgánov u rôznych jedincov majú
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obyčajne zhodné rozmery. Podobne aj počet buniek v telách živočíchov toho istého druhu kolíše
v určitom rozmedzí (napr. človek má približne 25x1015 buniek). Poznáme aj prípady, keď je
počet buniek stály. Tento jav sa nazýva eutélia a pozorujeme ho u niektorých hlístovcov a iných
pseudocoelomových živočíchov. Hmotnosť živočíšnych buniek je priemerne 2 ng.
Bunka sa reprodukuje pravidelným a usporiadaným sledom dejov. Tento cyklus delenia
a diferenciácie je známy ako bunkový cyklus, je základným mechanizmom, ktorým sa
reprodukujú všetky žijúce organizmy (okrem vírusov). Jednobunkové organizmy, ako sú
baktérie alebo kvasinky, produkujú pri každom delení bunky nový kompletný organizmus. U
mnohobunkových organizmov musí však prebehnúť mnoho cyklov bunkového delenia, aby sa
nakoniec z jednej bunky – zygoty vyvinul nový jedinec. V skutočnosti, aby sme prežili, musíme
každú sekundu vyrábať milióny buniek. Ak by sa totiž delenie buniek v organizme zastavilo
(napríklad veľkým ožiarením) do niekoľkých dní by nastala smrť.
Vlastný bunkový cyklus je vysoko univerzálny dej. Jedná sa o pochody, pri ktorých
musí bunka skopírovať a rovnomerne preniesť svoju genetickú informáciu do ďalšej generácie,
teda do dcérskych buniek. Aby teda vznikli dve geneticky identické dcérske bunky, musí byť
DNA v každom chromozóme presne skopírovaná a zreplikované chromozómy sa musia potom
presne rozdeliť

do dvoch dcérskych buniek. Takto každá bunka dostane presnú kópiu

pôvodného genómu. V každom prípade si však bunka musí počas bunkového cyklu
zdvojnásobiť svoju hmotu, ináč by sa jej objem po každom delení zmenšoval (s niekoľkými
výnimkami ako sú blastoméry alebo kmeňové bunky).
Bunkové delenie prebieha najjednoduchšie a najrýchlejšie u baktérií, nakoľko nemajú
pravé jadro a obsahujú jediný chromozóm. U eukaryotických buniek, dokonca aj u
jednobunkových organizmov ako sú kvasinky alebo meňavky, prebieha delenie buniek
zložitejšie z dvoch dôvodov. Prvým je, že hlavná genetická informácia (jadrový genóm) je u
týchto buniek distribuovaná medzi viac chromozómov. Druhým dôvodom je, že obsahujú
presné zoskupenie cytoplazmatických organel a cytoskeletálnych filamentov.
Aby sme pochopili reprodukciu buniek, musíme poznať odpoveď na tri hlavné otázky:
Ako si bunky duplikujú svoj geneticky materiál? Ako tento duplikovaný materiál rozdelia na
dve rovnocenné časti? Akým spôsobom koordinujú obidva tieto procesy?
Bunkový cyklus eukaryotických buniek sa schématicky tradične rozdeľuje do 4 fáz. Pri
pozorovaní v mikroskopom sa najväčšie zmeny dejú pri delení jadra a pri rozdeľovaní jednej
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bunky na dve. Tieto dva procesy tvoria M-fázu (mitotická) bunkového cyklu, ktorá je typická
pre eukaryotické bunky a predstavuje len malú časť z celkového trvania cyklu. Perióda medzi
dvoma M-fázami sa nazýva interfáza, ktorá sa pri mikroskopickom pozorovaní javí ako kľudné
a „nečinné“ obdobie. Avšak v skutočnosti je interfáza veľmi aktívnym a dôležitým obdobím
pre bunku, čo však nie je možné zachytiť pri pozorovaní pod svetelným mikroskopom. Zahŕňa
v sebe tri zostávajúce fázy bunkového cyklu. Najdôležitejšia pre delenie buniek je S-fáza
(syntetická), počas ktorej bunka replikuje svoju jadrovú DNA. Táto fáza je z oboch strán
ohraničená G-fázami (gap = medzera). G1-fáza je interval medzi zavŕšením M- a začiatkom Sfázy. G2-fáza je interval medzi koncom S- a začiatkom M-fázy (Obrázok 12).

Obrázok 12 - Schéma bunkového cyklu eukaryotickej bunky.

Na koordináciu všetkých týchto zložitých procesov bunkového cyklu má bunka
vybudovaný kontrolný systém. Ten aktivuje enzýmy a ostatné proteíny zodpovedné za správne
načasovanie a spustenie každého procesu a vzápätí aj za jeho inaktiváciu a ukončenie, ak bol
daný proces kompletne zavŕšený. Kontrolný systém musí tiež zabezpečiť, že nová fáza cyklu
nezačne skôr než kompletne prebehne predchádzajúca fáza.
Je to zrejmé na príklade replikácie DNA, ktorá musí byť ukončená ešte pred tým, než
začne mitóza, podobne ako rozdeľovanie bunky na dve (cytokinéza) nemôže začať skôr, než
nie je kompletne ukončená mitóza. Kontrolný systém musí citlivo reagovať aj na podmienky
okolitého prostredia bunky. Je to zvlášť dôležité u mnohobunkových organizmov, kde tento
systém musí reagovať na signály od okolitých buniek, napríklad aj v tých prípadoch keď je
potrebné bunkové delenie kvôli zväčšovaniu ich počtu. Kontrolný systém bunkového cyklu hrá
teda kľúčovú úlohu v regulácii počtu buniek v tkanivách organizmov, a tak jeho zlyhanie môže
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viesť aj k vzniku rakoviny. Ďalšou, nemenej významnou úlohou tohoto systému je kontrola
prežívania a smrti buniek v procese nazývanom programovaná smrť bunky (apoptóza).
Kontrolný systém bol dlhý čas „čiernou dierou“ vo výskume bunky. Nebolo jasné, či
ide o samostatný systém, alebo či sa jedná o samokontrolu v rámci celkového bunkového
cyklu. Prelomom v tomto smere bola identifikácia kľúčových proteínov kontrolného systému.
Pochody bunkového cyklu musia za sebou nasledovať tiež v presnom poradí, ktoré nesmie byť
porušené ani vtedy, ak niektorý krok trvá dlhšie než zvyčajne. Túto kontrolu v bunkovom cykle
zabezpečujú inhibítory, ktoré môžu cyklus zastaviť v rôznych kontrolných bodoch. Spätná
väzba z prebiehajúcich pochodov bunkového cyklu, intracelulárneho prostredia, rovnako ako
signály z prostredia v ktorom sa bunka nachádza, rozhodujú o tom, či kontrolný systém umožní
prechod cez tieto kontrolné body.
Bunka má štyri takéto body na prechode G1-S, S-G2, G2-M + mitotický = povolenie
začatia anfázy. Dva najdôležité kontrolné body sa nachádzajú jednak v G1–fáze, kde kontrolný
systém rozhoduje o vstupe bunky do S–fázy a jednak v G2–fáze, kde tento systém determinuje
vstup bunky do mitózy. Spomínané kontrolné body sú dôležité aj z toho hľadiska, že práve to
sú miesta v bunkovom cykle, v ktorých môže byť kontrolný systém regulovaný signálmi z iných
buniek ako sú rastové faktory a iné extracelulárne signálne molekuly, ktoré tak môžu
napomáhať alebo inhibovať proliferáciu bunky .
V ľudskom organizme sa napríklad nervové bunky a bunky kostrového svalstva nedelia
počas celého života. Vstupujú do modifikovanej G1-fázy, nazývanej G0, v ktorej je kontrolný
systém blokovaný. Ak sa potlačia tieto signály, bunka sa zastaví v kontrolnom bode G1 a vstúpi
do G0-fázy, v ktorej môže pretrvávať dni aj roky, kým sa opäť nezačne deliť. Štartovanie a
stopnutie bunkovej proliferácie je veľmi dôležité pri kontrole počtu buniek a proporcionality
každého mnohobunkového organizmu.
Kontrolný systém riadi teda pochody bunkového cyklu prostredníctvom fosforylácie a
defosforylácie kľúčových kontrolných proteínov (ako všeobecnejšieho spôsobu, ktorý
používajú bunky na zmenu aktivity proteínu), ktoré iniciujú alebo regulujú replikáciu DNA,
mitózu a cytokinézu. Tieto proteín–kinázy kontrolného systému sú prítomné v proliferujúcich
bunkách počas celého cyklu. Vo vhodnom čase sú aktivované a vzápätí opäť inaktivované, a
tak aktivita každej z týchto kináz stúpa a klesá v určitých cykloch. Takto sa napríklad aktivujú
proteín-kinázy v oblasti spomínaných kontrolných bodov G1 a G2-fázy. Za spustenie alebo
zastavenie enzymatickej aktivity vo vhodnom čase je z veľkej časti zodpovedná skupina
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proteínov kontrolného systému - cyklíny. Nemajú síce enzymatickú aktivitu, ale musia sa
naviazať na kinázy bunkového cyklu skôr, než sa tieto stanú enzymaticky aktívne. Preto sú aj
kinázy kontrolného systému bunkového cyklu známe ako cyklíndependentné proteín kinázy
(Cdks).
Regulácia koncentrácie cyklínov hrá dôležitú úlohu pri časovaní pochodov bunkového
cyklu. Tak napríklad náhly pokles hladiny cyklínu B počas anafázy mitózy jeho ubikvitináciou
napomáha iniciovať jej ukončenie.
Na záver je potrebné poznamenať, že existuje mnoho variant cyklínov a Cdks, ktoré sa
zúčastňujú kontroly bunkového cyklu a taktiež rôzne komplexy cyklín-Cdk spúšťajú rôzne
kroky bunkového cyklu.

Mitóza
Vráťme sa teraz ale späť k dejom, ktoré prebiehajú pri delení bunky. Počas celej
interfázy bunka pokračuje v transkripcii génov, syntéze proteínov a v zväčšovaní svojej hmoty.
Zatiaľ, čo S-fáza zahŕňa hlavne syntézu nukleových kyselín, fázy G1 a G2 poskytujú bunke
dostatočný čas pre rast a na zmnoženie jej cytoplazmatických organel. Ak by totiž v interfáze
dochádzalo len k replikácii DNA, bunka by nemala čas na znásobenie svojho obsahu predtým,
než by sa začala deliť, a tak by sa po každom delení stále zmenšovala. K tejto situácii naozaj
niekedy dochádza aj v prirodzených podmienkach. Napríklad u niektorých živočíšnych embryí
niekoľko prvých delení po oplodnení vajíčka (brázdenie, ryhovanie) prebieha tak, že vajíčko sa
veľmi rýchlo delí, pričom tieto bunky počas svojich bunkových cyklov pred ďalším delením
veľmi nenarastú a to práve preto, lebo vtedy sú G1 a G2-fázy výrazne skrátené.
Prvým, skutočne viditeľným znakom, že bunka sa chystá vstúpiť do M-fázy je
progresívna kondenzácia jej chromozómov, ktoré sa zreplikovali už počas S-fázy, avšak obidve
kópie každého chromozómu ostávajú zatiaľ ešte spolu spojené. Kondenzácia chromozómov
naznačuje teda ukončenie G2-fázy, pričom sa chromozómy stávajú viditeľné v svetelnom
mikroskope a nazývajú sa mitotické chromozómy. Kondenzovaný stav mitotických
chromozómov je dôležitý preto, aby mohlo dôjsť k bezpečnej separácii duplikovaných
chromozómov počas delenia bunky. Mitotickým vretienkom, ktoré je tvorené z dvoch typov
mikrotubúl (kinetochórové a nekinetochórové), sú chromozómy uchytené a následne
distribuované do dvoch dcérskych buniek.
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Na každom chromozóme sa nachádzajú špecializované sekvencie DNA, ktoré
zabezpečujú, aby sa do každej dcérskej bunky dostala kompletná kópia matricovej DNA a
zároveň sprostredkujú naviazanie chromozómu na kinetochórové tubulínové vlákno
mitotického vretienka.
Tieto základné funkcie a požiadavky kontrolujú v eukaryotických bunkách tri typy sekvencií
DNA:
1. Prvý typ sekvencie nukleotidov sú tzv. replikačné začiatky (miesta, kde pri replikácii
dôjde k vytvoreniu replikačnej bubliny). Týchto sekvencií je na chromozóme niekoľko
tisíc, čím je zabezpečená rýchlejšia replikácia celého chromozóm.
2. Existencia druhej špeciálnej sekvencie DNA, nazvanej centroméra, zabezpečuje, že
každá chromatída duplikovaného chromozómu bude počas anafázy delenia odtiahnutá
k centrozómu. Na chromozóme sa totiž v mieste tejto centroméry vytvorí počas mitózy
(v neskorej profáze) špeciálny proteínový komplex nazvaný kinetochór. Každý
duplikovaný chromozóm má teda dva kinetochory (jeden na každej sesterskej
chromatíde), ktoré sa potom naviažu na mikrotubuly a tie presúvajú jednotlivé
chromatídy k pólom deliacej sa bunky. Kinetochór sa viaže výhradne na sekvencie DNA
v centromére, a v prípade absencie (alebo poškodenia,

mutácie) jednej z týchto

sekvencií dochádza k zlyhávaniu segregácie chromozómov počas mitózy.
3. Tretia špecializovaná DNA sekvencia sa nazýva teloméra. Nachádza sa na oboch
koncoch chromozómu a obsahuje opakované nukleotidové sekvencie, ktoré nepriamo
kontrolujú replikáciu koncov chromozómov.

Každý eukaryotický chromozóm pozostáva z dlhého vlákna molekuly DNA viazaného
s proteínmi, ktoré tvarujú a špiralizujú jemné vlákno DNA do kompaktnejšej štruktúry. Tento
komplex DNA a proteínov sa nazýva chromatín . Mnohé z týchto pridružených proteínov sa
zúčastňujú aj na génovej expresii a jej regulácii, replikácii a reparácii DNA. Chromatín sa môže
v bunke počas jej životného cyklu vyskytovať v rôznych podobách. V interfáznom jadre sa
nachádza v dešpiralizovanej podobe. Avšak chromatín v týchto chromozómoch nie je rovnaký
pozdĺž celého chromozómu. Niektoré úseky sú špiralizované viac, iné menej, takže pozdĺž
celého interfázneho chromozómu by sme mohli nájsť všetky úrovne špiralizácie. Vo
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všeobecnosti však platí, že úseky chromozómu, ktoré sa transkribujú do RNA sú podstatne viac
dešpiralizované než tie, ktoré sú transkripčne inaktívne.
Vysoko kondenzovaná forma interfázneho chromatínu v jadre bunky sa nazýva
heterochromatín, ktorý predstavuje asi 10% interfázneho chromozómu a podobne ako
mitotický chromatín je transkripčne inaktívny. V bunkách cicavcov je jeho koncentrácia typická
v oblasti centroméry a na koncoch chromozómov. Ak experimentálne prenesieme normálne
aktívny gén do oblasti heterochromatínu, stane sa inaktívny pravdepodobne preto, že dôjde k
jeho kondenzácii na heterochromatín. Zvyšok interfázneho chromatínu v jadre bunky, ktorý
predstavuje rôzne dešpiralizované úrovne, sa nazýva euchromatín. V diferencovaných
eukaryotických bunkách je asi 10 % z tohto chromatínu v aktívnom stave alebo v stave
bezprostredne nastupujúcej transkripcie. Je to teda aktívny chromatín a umožňuje prístup
enzýmov a ostatných proteínov k molekule DNA, ktoré sú potrebné pre jej replikáciu a génovú
expresiu. Keď sa chromozómy pripravujú vstúpiť do mitózy, chromatínové vlákna sa
štrukturálne reorganizujú a získavajú postupne kompaktnejšiu štruktúru až sa z nich nakoniec
vytvoria kondenzované mitotické chromozómy. Kondenzácia chromozómov v profáze
a prometafáze je iniciovaná fosforyláciou systému lamínov, čo spôsobí odpojenie ich telomér
od lamínu B. Samotná kondenzácia sa uskutočňuje zasúvaním pozdĺžnych scaffoldových
proteínov do seba. Zároveň sa dezintegruje jadrový matrix a fragmenty lamínov A a C sledujú
kondenzujúce sa chromozómy, čo neskôr zabezpečí rekonštrukcia jadra. Každá molekula DNA,
ktorá sa kondenzuje a špiralizuje do mitotického chromozómu je 50 000-krát kratšia ako jej
dešpiralizovaná podoba.
Kondenzácia chromozómov začína na konci G2-fázy a bunka vstupuje do M-fázy, kde
sa začína delenie bunkového jadra (karyokinéza), po ktorom nasleduje delenie cytoplazmy
(cytokinéza). Poznáme dva spôsoby delenia bunkového jadra. Najčastejšie sa stretávame s
nepriamym delením – mitózou (Obrázok 13A), ktorou sa delia všetky somatické bunky
v organizme, nakoľko zaručuje genetickú identitu dcérskych buniek. Špecifickým delením je
amitóza – priame delenie, kedy sa hneď po replikácii DNA rozdelí aj bunka (napr. bunky
baktérií).
Druhý spôsob delenia jadra je redukčné delenie – meióza, pri ktorom dochádza k vytváraniu
pohlavných buniek (teda buniek s haploidným (n) počtom chromozómov) (Obrázok 13B).
Mitotické chromozómy pozostávajú z dvoch identických chromatíd (sesterské
chromatídy), ktoré sú pozdĺžne spojené interakciami medzi proteínmi na povrchu oboch
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chromatíd, ktoré sa nazývajú kohezíny. Počas profázy a metafázy mitózy sa tieto proteíny
rozpoja a sesterské chromatídy sa na začiatku anafázy úplne oddelia a stávajú sa z nich nezávislé
dcérske chromozómy, ktoré sú odťahované k protiľahlým pólom bunky prostredníctvom
kinetochórových vlákien mitotického vretienka.
Samotný mikroskopický proces mitózy a dejov ktoré v nej prebiehajú, je podrobne
opísaný v každej učebnici biológie (známy už od roku 1879, kedy ho opísal prof. Walter
Flemming, šéf Anatomického ústavu univerzity v Kieli), ale molekulárna podstata jednotlivých
dejov a ich regulácia sa začína chápať až v ostatných rokoch. Po ukončení anafázy mitózy, teda
po segregácii chromozómov a delení jadra - karyokinéze, sa obnovia jadrové a bunkové
membrány. Mitotické chromozómy sa začnú dešpiralizovať a vytvárať vláknitú formu –
interfázne chromozómy. Potom nastupuje proces, počas ktorého sa musia aj membrány,
cytoskelet, organely a rozpustné proteíny rozdeliť medzi dve dcérske bunky. Všetky tieto
pochody sú zahrnuté v procese delenia cytoplazmy – cytokinéze.
Po rozdelení na dve dcérske bunky v M-fáze, vstupujú chromozómy do interfázy ako
jednochromatídové, viac-menej dešpiralizované útvary. Bunka v tejto fáze aktívne transkribuje
svoje gény a syntetizuje proteíny. Dôležitým bodom interfázy je však replikácia DNA a z toho
vyplývajúca duplikácia chromozómov. V interfáze sa teda chromozómy nachádzajú v dvoch
formách: ako jednochromatídové (pred replikáciou) a ako dvojchromatídové (po replikácii).
Jednochromatídový chromozóm vstupujúci do interfázy predstavuje chromatínové vlákno, čo
je vlastne dvojzávitnica DNA ovinutá okolo proteínových jadier tvorených histónmi, ktorá
tvarom pripomína „koráliky na niti“. Tento komplex DNA a histónov sa nazýva nukleozóm.
Chromatínové vlákno teda predstavuje množstvo takto „zbalených“ nukleozómov. DNA tohoto
chromozómu plní pri replikácii funkciu matrice, podľa ktorej sa vytvorí nová molekula DNA,
pričom každé z vlákien pôvodnej rodičovskej molekuly slúži ako templát pre syntézu nového
dcérskeho vlákna.
Po replikácii už chromozóm tvoria dve identické vlákna (sesterské chromatídy
budúceho mitotického chromozómu), ktoré však ostávajú medzi sebou spojené vzájomnými
interakciami medzi proteínmi na povrchu oboch vlákien (kohezínmi). K ich oddeleniu
(segregácii) dôjde až v anafáze mitózy, kedy chromatídy s identickým genetickým obsahom
putujú do oboch dcérskych buniek ako ich jednovláknové chromozómy. Tie potom vstupujú do
interfázy a celý kolobeh bunkového cyklu sa môže zopakovať.
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Obrázok 13 - Fázy mitózy (A) a meiózy (B)

Obrázok 14 - Fázy mitózy - fotografie autorského kolektívu
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Bunková diverzita a organizácia buniek v organizme
Ľudské telo obsahuje viac ako 200 rozličných typov buniek. Skupiny týchto buniek sú
organizované do vyšších štrukturálnych komplexov (ako sú tkanivá-orgány-sústavy orgánovorganizmus), ktoré sú schopné vykonávať množstvo fyziologických funkcií. Prekvapujúca je
skutočnosť, že všetky tieto štruktúry a bunky sa vyvinuli z jedného oplodneného vajíčka v
procese embryonálneho vývoja. K zmene tvaru buniek a štruktúry vzhľadom na ich funkciu
dochádza počas diferenciácie.
Diferenciácia buniek.
Mnohobunkové organizmy vznikajú mitotickým delením zygóty. Počas delenia
dochádza k ich rastu, diferenciácii a morfogenéze (vznik jednotlivých orgánov), pričom sa
formujú súbory bunkových typov, ktoré sa postupne špecializujú. Konečným krokom
špecializácie buniek je terminálna diferenciácia. Diferenciácia je postupný proces, pri
ktorom bunka realizuje tú časť genetickej informácie, ktorá ju fenotypicky
charakterizuje. Tu sa prejavuje súhra jadra (ako nositeľa genetickej informácie) a cytoplazmy
(ako realizátora), látkových a mechanických vplyvov na bunky, čo vedie k diferenčnej
rôznorodej génovej aktivite. Všeobecne však v tomto období nenastáva zväčšenie bunky.
Diferenciácii predchádza proces determinácie, ktorý je charakteristický postupným
prechodom skupiny buniek k osobitej aktivite génovej expresie. Teda v určitom bode vývoja
dôjde k determinácii skupiny buniek určitým smerom k istému bunkovému typu a tie dajú
základ pre vytvorenie napr. hornej končatiny. Ak je bunka takto determinovaná, je ťažké
zmeniť jej dráhu a jej vývojový potenciál je už obmedzený. Po dosiahnutí charakteristického
bodu sa bunka dostáva do diferencovaného stavu a spravidla sa nemôže meniť na iný typ.
V niektorých prípadoch diferencovaný stav nie je úplne ireverzibilný. Pri regenerácii, keď sú
stratené orgány nahradené

úplne novými tkanivami, hovoríme o dediferenciácii (návrat

k nediferencovanému stavu). U cicavcov a osobitne u človeka je regeneračná schopnosť veľmi
obmedzená. Všeobecne platí, že čím je bunka viac diferencovaná a špecializovaná, tým má
menšiu schopnosť proliferovať. Niektoré diferencované bunky môžu mať generačný čas
rovnaký ako je dĺžka života jedinca (napr. niektoré neuróny, v prípade že sú poškodené, sú
nahrádzané mikrogliou, ktorá neplní pôvodnú funkciu neurónu). V organizme nachádzame aj
bunky, ktoré proliferačnú schopnosť nestratili. Sú lokalizované v tých častiach, kde sa
nadmerne opotrebúvajú, respektíve prirodzene zanikajú v dôsledku opotrebenia (epitelové
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bunky, kmeňové bunky krvotvorných orgánov, hepatocyty). Sú známe aj patologické stavy,
ktoré opätovne vedú k proliferačnej schopnosti buniek, ako napr. nádorová transformácia.
Štádiá vývoja organizmov predstavujú zákonitý proces, v ktorom jednotlivé kroky
nadväzujú na seba v presne určenom poradí a čase. Sú geneticky riadené a kontrolované
prostredníctvom regulačných génov. Tieto gény sú aktivované signálmi z iných génov (gény
pre transkripčné faktory) v komplexnej sieti interakcií nevyhnutných na špecifickú lokalizáciu
buniek embrya. Určité produkty génov zahrnuté v diferenciácii predstavujú odpoveď bunky na
stimuly prichádzajúce zo susedných buniek, a teda informujú bunku, “kde je” a “čo sa s ňou
bude ďalej diať ”. Génová expresia je regulovaná tak, aby boli realizované patričné informácie
v príslušných bunkách na pravom mieste a v pravý čas. V súčasnosti je prijatá koncepcia, že
špecializácia buniek je výsledkom aktivácie špecifických skupín génov, tzv. teória diferenčnej
(selektívnej) génovej aktivity. Darí sa identifikovať mechanizmy, ktoré riadia diferenčnú
génovú aktivitu, čo prináša nový pohľad na problematiku diferenciácie buniek ako vo
fyziologických, tak v patologických podmienkach.
Už nejaký čas bolo jasné, že dlhodobé účinky rastových faktorov, cytokínov a
hormónov sú dôsledkom zmien expresie génov v bunke. Mechanizmy, ktorými dochádza k
transdukcii signálu z receptoru na povrchu bunky k cieľovým štruktúram v jadre boli centrálnou
otázkou v mnohých oblastiach výskumu. K problému sa pristupovalo z dvoch strán:
- identifikáciou receptorov na povrchu bunky a odhalením dejov, ktoré sa odohrávajú po ich
aktivácii
- identifikáciou transkripčne aktivovaných (alebo naopak inhibovaných) génov a
charakterizáciou zúčastnených transkripčných faktorov.
Dnes máme už relatívne podrobnú predstavu o tom, čo sa medzi bunkovou membránou
a jadrom deje. Niektoré z objavených signálnych kaskád sú komplikované s viacerými
stupňami a bodmi vetvenia, iné sú naopak prekvapujúco jednoduché a priame a je možné
formulovať tri rôzne stratégie, ktorými v bunke dochádza k prenosu signálu do jadra:
1. Signál môže viesť k aktivácii cytoplazmatických proteínkináz, ktoré sú následne
translokované do jadra a tu fosforyláciou jadrových transkripčných faktorov menia ich
transaktivačnú funkciu a schopnosť viazať sa na DNA.
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2. Dochádza k priamej fosforylácii transkripčného faktoru membránovým receptorom
alebo proteínkinázou spojenou s membránovým receptorom aktivovaný faktor je
následne translokovaný do jadra.
3. Fosforylácia uvoľní transkripčný faktor z komplexu s cytoplazmatickým inhibičným
alebo “ukotvujúcim” proteínom, čím umožní jeho translokáciu do jadra, väzbu na
cieľové štruktúry DNA a aktiváciu expresie génu.

Určite nie je prekvapujúce, že kľúčovým dejom, spoločným všetkým spomínaným
signálnym kaskádam, je reverzibilná fosforylácia proteínov. Tento fakt so sebou nesie
nevyhnutnosť vzájomných interakcií rôznych signálnych systémov, ktoré za fyziologických
podmienok v rámci komplexnej eukaryotickej bunky nie je možné považovať za izolované
systémy.
Znakom diverzity môžu byť tiež zmeny odohrávajúce sa na molekulárnej úrovni. Každá
rastlinná a živočíšna bunka obsahuje špecifický súbor proteínov. Napríklad červené krvinky sú
charakteristické vysokým obsahom hemoglobínu, ktorý predstavuje 90 % množstva z celkovej
masy proteínov. V svalových bunkách majú dominantné postavenie aktínové a myozínové
vlákna. Existujú však proteíny s veľmi malým množstvom a sú zastúpené vo všetkých typoch
buniek, napr. enzýmy glykolýzy. Z funkčného hľadiska sa bunková diverzita odráža na obsahu
jednotlivých bunkových organel a ich vzájomných pomeroch. Pre svalové bunky je napríklad
charakteristická vysoká koncentrácia mitochondrií a sarkoplazmatického retikula. V žľazových
bunkách má rozhodujúce postavenie Golgiho aparát a endoplazmatické retikulum.

Opakovacie otázky kapitoly životný cyklus buniek:

Stručne popíšte fázy bunkového cyklu.
Aké procesy prebiehajú v M-fáze bunkového cylu?
Aké procesy prebiehajú v interfáze?
Akú úlohu má kontrolný systém bunkového cyklu?
Aký je rozdiel medzi mitotickým a interfáznym chromozómom?
Aký je rozdiel medzi heterochromatínom a euchromatínom?
Ktoré skupiny proteínov sú dôležité pre fungovanie kontrolného systému?
Čo je centroméra?
Koľko chromozómov obsahuje ľudská somatická bunka v metafáze mitózy?
Aký počet chromozómov má somatická bunka človeka?
Aký počet chromozómov majú dcérske bunky po ukončení telofázy mitózy?
Aký počet chromozómov majú dcérske bunky po ukončení meiózy?
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Čo je to gaméta?
Aký počet chromozómov má gaméta?
Aký počet chromozómov má ľudská spermia?
Aký počet chromozómov má ľudský oocyt?
Ktorá z buniek je najväčšia: hepatocyt, oocyt, makrofág, erytrocyt?
Hlboké záhyby bunkovej membrány, sa ako medzibunkové spojenie najčastejšie uplatňuje v
bunkách: pečene, epitelu čriev, myokardu alebo tubulu obličiek?
Kde sa nachádza extranukleárna DNA?
Čo tvorí jadrový chromatín?
Ktoré bunky sa delia meiózou?
Aké je to heterotypické delenie?
Aké sú to homologické chromozómy?
Čo rozumiete pod pojmom diferenciácia buniek?
Ktoré bunky v ľudskom organizme majú regeneračnú schopnosť?
Definujte pojmy: mitóza, meióza, amitóza.
Ktoré typy buniek tvoria jednotlivé epitely?
Čo je blastogenéza?
Čo je gastrogenéza?
Aký je princíp roztlakového preparátu?
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Stavba a funkcie bunky, bunkové organely, ich štruktúra a funkcie
Rozoznávame dva základné typy buniek a to prokaryotickú a eukaryotickú.
Prokaryotická bunka je menšia a podstatne jednoduchšia. Je charakteristická tým, že jej jadrová
hmota je voľne uložená v plazme. To znamená, že nie je obklopená jadrovým obalom. V tomto
type bunky nenachádzame ani ďalšie súčasti ako endomembránový systém, mitochondrie či
plastidy. Jediným membránovým systémom je povrchová membrána, oddeľujúca vnútro bunky
od okolia.
Eukaryotická bunka je svojim vnútorným usporiadaním oveľa zložitejšia. Povrchová
membrána bunky má regulujúcu funkciu u živočíšnych a aj rastlinných buniek a zabezpečuje
prienik látok smerom dovnútra bunky ale aj smerom von z bunky. Okrem povrchovej
membrány v tomto type bunky nachádzame aj jadrovú membránu, ktorá oddeľuje genetickú
informáciu bunky od okolitej cytoplazmy. Okrem oddeleného jadra nachádzame aj ostatné
organely:
-

Endoplazmatické retikulum – systém plochých vakov a kanálov, ktoré môže byť
hladké alebo drsné. Na drsnom endoplazmatickom retikule nachádzame ribozómy.
Prebieha v ňom metabolizmus niektorých tukových látok.

-

Golgiho aparát - skladá sa z plochých cisterien a kanálov. Vyskytuje sa v dvoch
formách a to v súvislej a nesúvislej. Prebieha v ňom postsyntetická úprava bielkovín
syntetizovaných v endoplazmatickom retikule.

-

Mitochondrie – sú organely aeróbneho metabolizmu. Ich obaly sa skladajú z dvoch
membrán. Vnútri mitochondrie rozoznávame dva priestory, jeden medzi
membránami obalu a druhým je jej vnútro vyplnené matrixom.

-

Plastidy – sa nachádzajú iba v rastlinných bunkách. Rozonávame ich podľa obsahu
prevládajúcich farbív. Najčastejšie sa vyskytujú zelené farbivá, teda chloroplasty.

-

Vakuoly - sú prítomné len v rastlinných bunkách, obsahujú enzýmy s lytickou
funkciou, ale umožňujú aj uskladnenie zásobných a odpadových látok. Mladé bunky
obsahujú viac menších vakuol, staršie bunky obsahujú 1 veľkú centrálnu vakuolu.
Vakuoly podmieňujú vnútorný tlak bunky.

-

Lyzozómy - sa nachádzajú len v živočíšnych bunkách a majú podobnú funkciu ako
vakuoly, teda obsahujú enzýmy, ktoré sú schopné rozložiť akúkoľvek štruktúru
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bunky. Zúčastňujú sa na bunkovom trávení, na trávení vlastných, starých a
poškodených štruktúr. Po smrti bunky umožňujú jej rozklad.
Toto sú len veľmi základné rozdiely medzi prokaryotickou a eukaryotickou bunkou.
Eukaryotické bunky delíme aj podľa toho či sa nachádzajú v rastlinnom alebo živočíšnom
organizme. Pri štúdiu bunkovej funkcii je treba rešpektovať štruktúru bunky. Medzi živočíšnou
a rastlinnou bunkou je najviditeľnejší rozdiel v tom, že rastlinná bunka má okrem plazmatickej
membrány na svojom povrchu ešte aj bunkovú stenu.
U povrchovej membrány živočísnej bunky sa na vnútornej strane nachádza vrstva ochranných
glykoproteínov (glykokalyx). Základom celej membrány sú lipoproteíny, ktoré vytvárajú
dvojvrstvu, ktorá je prerušovaná prítomnými bielkovinovými zložkami či útvarmi. Rozlišujeme
bielkoviny integrálne, ktoré sú spolovice alebo celkovo ponorené do vrstvy fosfolipidov, alebo
periférne, kedy je bielkovinová zložka iba priložená k tejto vrstve.

Obrázok 15 - Štruktúra plazmatickej membrány

Bunková stena rastlinných buniek, nachádzajúca sa nad plazmatickou membránou, sa
skladá z celulózových mikrofibríl a amorfných hmôt ako je hemicelulóza, pektíny a bielkoviny.
Existencia steny komplikuje komunikáciu medzi jednotlivými bunkami, preto sa v nej
nachádzajú otvory, kanáliky (plazmodézmy), ktorými prechádzajú časti protoplazmy z jednej
bunky do druhej. Len niektoré rastliny môžu mať bunkovú stenu inkrustovanú anorganickými
látkami.
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Obrázok 16 - Štruktúra bunkovej steny rastlín

Zloženie živej hmoty. Makro a mikroelementy.
Názov stopové prvky či mikrominerály pre zinok, meď, selén, mangán, molybdén, jód
a fluór presne vystihuje ich percentuálne zastúpenie v organizme, ako aj ich množstvo
vyžadujúce sa v každodennej potrave. Napriek ich nízkym množstvám sú kľúčové a v mnohých
prípadoch rozhodujúce pre zdravý vývoj a stav ľudského organizmu. S väčšinovým množstvom
mikrominerálov sa v poslednom storočí urobili rozsiahle klinické a experimentálne štúdie.
Napriek tomu, ich presné nutričné požiadavky nie sú stále jednoznačne určené. Doporučené
dávky sú stanovené len pre štyri z nich a pre ostatné sú tieto dávky špecifikované ako
odpovedajúce či bezpečné. Ďalšie mikroelementy ako arzén, chróm, kobalt, nikel, kremík a
vanád sú stále predmetom vedeckých štúdií a dohadov.
Na druhej strane, mikrominerály spolu s vitamínmi sa stali na konci tohto storočia
doslova hitom vo výžive ľudí v civilizovanom svete. Každý deň, pri sledovaní televíznych či
rozhlasových reklám, v supermarketoch, v drogériach a v lekárňach, si ľudia obzerajú fľaštičky
plné vitamínových a minerálnych tabliet, práškov, kapsúl a zvažujú, ktoré a koľko z nich
skutočne potrebujú. A tak neprekvapuje skutočnosť, že štyria z desiatich obyvateľov západných
krajín berú každý deň doplňujúce dávky vitamínov a minerálov zvyčajne bez presnejších
predstáv ich skutočnej potreby a dávkovania. Takýto konzumenti sú v skutočnosti dobrovoľníci
pre obrovský a nekontrolovateľný experiment. Je známa skutočnosť, že za posledných desať
rokov sa zdvojnásobili výdavky ľudí na nákup vitamínov a minerálov. A ako sa znásobili
výdavky, tak aj ľudia znásobujú dávky, ktoré každý deň užívajú. Nie je nezvyčajné 10, 50 a
dokonca aj 100 násobné prekračovanie odporúčaných denných dávok.
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Pôvodný zámer užívania multivitamínových prípravkov bol predchádzať storočia
známym nutričným deficitom ako je anémia, skorbut či ochorenie beri-beri. Avšak v súčasnosti
sa mikrominerály a vitamíny berú aj v megadávkach, doslova ako lieky, s cieľom prevencie
širokého spektra závažných ochorení, napríklad choroby dýchacieho systému, rakovinu, či
choroby kardiovaskulárneho systému.
Väčšina nutričných expertov sa zhoduje v názore, že potrava je najlepším zdrojom
vitamínov a minerálov. Avšak nakombinovať stravu tak, aby sme dostávali stále optimálny
prísun vitamínov a minerálov v súčasnej stresovanej a zväčša zle stravujúcej sa spoločnosti, čo
u nás ešte viac komplikujú ekonomické problémy väčšiny rodín, je takmer nemožné. Napríklad,
80% pravidelne cvičiacich žien, teda žien dbajúcich o svoje zdravie, je rizikovou skupinou pre
nedostatok zásobeného železa. Zvýšené straty tohto mikrominerálu perspiráciou a močom
vyžadujú medikamentóznu suplementáciu. Ďalším stále otvoreným a málo preskúmaným
problémom je suplementácia vitamínov a minerálov v prípade inej farmakoterapie (aj
antikoncepcie) alebo v čase zvýšeného stresového zaťaženia.
Kvantita vitamínov a minerálov, ktorá môže byť konzumovaná dospelými alebo deťmi
závisí od mnohých faktorov. Najdôležitejší je vek, pohlavie, zdravotný stav a stravovacie
návyky. V neposlednom rade nemožno zabúdať, že existujú aj vzájomné negatívne interakcie
medzi jednotlivými vitamínmi a minerálmi. Príkladom môžu byť antioxidačné vlastnosti
vitamínu E a selénu ako aj vitamínu C a železa, kedy sa skôr potencuje oxidačné poškodenie,
ako ochrana bunky.
V predkladanom prehľade sa pokúsime tieto otázky okolo mikrominerálov ešte
presnejšie špecifikovať, či aspoň čiastočne zodpovedať.

Železo
Pretože celkové množstvo železa v dospelom ľudskom tele je v priemere 4 gramy u
muža a 2,6 gramov pre ženu zaraďuje sa tento prvok na rozhranie makro a mirkoelemntov.
Vyskytuje sa v dvoch oxidačných stavoch ako dvojmocné a trojmocné, a to vo väzbe na
špecifické bielkovinové zlúčeniny - hemoglobín, myoglobín, cytochrómy alebo niektoré ďalšie
enzýmy. Počas tohto storočia sa podarilo presne identifikovať všetky dôležité proteíny v
metabolizme železa a na základe toho sa kvantifikovala jeho biologickú dostupnosť a utilizácia.
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Absorbcia železa sa odohráva v mukóznej sliznici intestínia a jeho biologická
dostupnosť z potravy môže byť od 1% do 50%. Množstvo absorbovaného železa závisí od
druhu potravy a od regulačných mechanizmov v enterocytoch, ktoré reflektujú skutočnú
fyziologickú potrebu tela. Ak sú zásoby železa v tele nízke, čo nie je nezvyčajné pre väčšinu
žien a detí, je absorpcia až 50%. Na druhej strane vysoké zásoby železa typické pre mužov a
postmenopauzálne ženy, redukujú množstvo absorbovaného železa, čo chráni organizmus proti
jeho preťaženiu. Pre deti, vysoký obsah v laktoferíne, hem-proteínu v mlieku, a prítomnosť
laktoferínových receptorov na povrchu intestinálnej sliznici, vysvetľuje veľmi dobrú
absorbovateľnosť železa z materského mlieka.
V potrave sa vyskytujú dve formy železa. Hémové železo, ktoré je živočíšneho pôvodu
a nehémové, ktoré je anorganického pôvodu a naväzuje sa na rozličné rastlinné proteíny. Tieto
dva typy prezentujú asi 85% nutričného železa. Železo sa tak môže absorbovať v dvojmocnej
ale aj trojmocnej forme. Absorpciu nehémového železa výrazne ovplyvňuje jeho rozpustnosť
v hornej časti tenkého čreva a zloženie jedla. Podporuje ho príjem živočíšnych bielkovín a
vitamínu C. Biologická dostupnosť hémového železa je lepšia ako nehémového. A hoci hémové
železo predstavuje menšiu časť železa v potrave, je najdôležitejšou zložkou absorbovaného
železa pre ľudské telo. Pri vstupe do enterocytu sa časť železa (Fe3+ ) inkorporuje do feritínu.
Väčšina však prechádza cez sliznicu k seróznej strane eneterocytu stále vo forme dvojmocného
železa. Následne je železo pumpované z enterocytu von a oxiduje sa na trojmocné, ktoré sa
môže naviazať na transferín. Oxidáciu zabezpečuje ceruplazmín, proteín s 8 atómami Cu 2+.
Transferín je α-glykoproteín syntetizovaný najmä v pečeni, mozgu a semenníkoch s polčasom
života 8 dní. Železo sa pomocou

transferínu

prenáša krvou do periférnych tkanív.

Vychytávanie transferínu na periférii závisí od množstva jeho receptorov v membráne
cieľových buniek. Tkanivá ako kostná dreň, placenta, pečeň s veľkým množstvom receptorov
majú aj proporcionálne vyššie vychytávanie. Ich množstvo je spätne regulované expresiou
špecifického faktora v týchto tkanivách. Ak je Fe3+ distribuované k erytropoidným bunkám
kostnej drene, musí byť spätne redukované na dvojmocné a tak sa až môže inkorporovať do
hémovej prostetickej skupiny hemoglobínu. Hemoglobín je najčastejší hémový-proteín a viaže
sa viac ako 65% z celkového železa v tele.
Ďalšou fyziologickou formou výskytu železa sú dva zásobné proteíny feritín a
hemosiderín ako aj viaceré významné enzýmy. Feritín sa nachádza v pečeni, črevách,
retikoendoteliálnych bunkách a v kostnej dreni. Hemosiderín je jeho denaturovaná forma, ktorá
obsahuje až jednu tretinu z celkového železa. Cytochrómy, ako hémový-enzýmy, sú zahrnuté
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v elektrónovom transporte v mitochondriách ako kľúčové enzýmy syntézy ATP. Ďalším
enzýmom je cytochróm P-450, ktorý pracuje ako špecifická hydroxyláza pre organické
zlúčeniny. Je lokalizovaný na hladkom endoplazmickom retikule.
Denne organizmus stráca približne 1mg železa. Pri predpokladanej priemernej 10%
absorpcii stačí na jeho nahradenie 10 mg železa v potrave. Priemerný denný príjem železa
v Severnej Amerike a Európe je medzi 10 a 30 mg tj. asi 5-7 mg/1000 kalórií potravy. Pri
absorbovateľnosti 20-30% z potravy je z tohto množstva 2-4 mg hémové železo. Vegetariáni,
ktorí nekonzumujú mäso a tým pádom ani hémové železo, absorbujú nehémové oveľa horšie s
účinnosťou asi 5-10%. Denný kolobeh železa v tele (najmä rozpad červených krviniek) je 10
až 20 krát väčší ako jeho denný príjem a len veľmi malé množstvo železa (1mg) sa stráca najmä
gastrointestinálnym traktom a epiteliálnymi bunkami. Pre pravidelne menštruujúce ženy, alebo
jedincov s hemorágiou, straty železa môžu byť výrazné a anémia sa môže vyskytnúť ako
dôsledok krvácania. Strata železa menštruáciou môže byť až 2mg/deň. Zvýšená strata železa
perspiráciou a močom sa vyskytuje aj u 80% pravidelne cvičiacich žien. Tehotné ženy majú
tiež výrazne zvýšený nárok na príjem železa pre pokrytie požiadaviek matky aj plodu. V týchto
prípadoch nie je možné zabezpečiť dostatočný prísun železa len potravou (viac ako 30 mg/deň).
Počas detstva a dospievania treba mať na pamäti, že 1 kg nového tkaniva vyžaduje prísun 40
mg železa pre zabezpečenie dostatočnej syntézy železo obsahujúcich proteínov.
Doporučené dávky sú medzi 10-15 mg za deň pre rôzne skupiny osôb. Výnimku tvoria
tehotné ženy, pre ktoré sa odporúča 30 mg za deň. Takéto množstvo už nestačí pokryť nutričný
prísun a musí byť podávané vo farmaceutických prípravkoch. Ak sa železo nepodáva počas
tehotnosti, jeho zásoby sa plne vyčerpajú a ich obnova sa môže uskutočniť až po laktácii, kedy
poklesnú požiadavky tela matky na zvýšený prísun železa.
Už v 17. storočí sa predpokladalo, že anémiu spôsobuje nedostatok železa a železité soli
sa používali ako špecifická terapia. Chýbanie železa je stále jednou z najčastejších nutričných
problémov vo svete. Zvlášť je tento nedostatok výrazný v rozvojových krajinách. Klinicky sa
nedostatok železa sa prejavuje v troch štádiách. Prvé zahrňuje depléciu zásobných zdrojov so
zníženou sérovou hladinou feritínu. V tomto období sú minimálne straty železa a žiadne
klinické prejavy anémií. Druhé štádium je charakteristické biochemickými zmenami a stratou
železa pre normálnu produkciu hemoglobínu a ostatných hémových zlúčenín železa. Je
charakterizované zvýšenou hladinou transferínu, znížením jeho saturačnej úrovne a taktiež
zvýšením protoporfyrínov v erytrocytoch. Aj toto druhé štádium je ešte bez príznakov anémie.
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Až v poslednom štádiu nedostatku železa sa objaví anémia, so zníženou produkciou
hemoglobínu, redukciou hematokritu a zmenami v tvare erytrocytov ako mikrocytárna
hypochrómová anémia. V najťažších formách sa už prejavuje aj nedostatok hémovýchproteínov v mitochondriách (práca svalov). Verí sa, že nedostatok železa môže u niektorých
jedincov spôsobiť aj poruchy v správaní (porušený psychomotorický vývoj a inteligencia).
Všetky tieto abnormality sú reverzibilne opraviteľné jeho suplementáciou. Terapeutické dávky
sú zvyčajne 60 mg železa najčastejšie vo forme síranu železnatého (300 mg). Železo sa podáva
zvyčajne medzi jedlom, aby sa znížili potenciálne vedľajšie účinky. A pretože nedostatkom
železa v tele sa výrazne zlepšuje jeho absorbovateľnosť mukóznou sliznicou, nie je nutné
podávať viac ako 120 mg Fe/deň.
Nadbytok železa je toxický a prejaví sa poškodením intestínia (krvavé hnačky,
zvracanie), acidózou a niekedy až zlyhaním pečene. Cielená terapia takmer vylúčila smrteľné
prípady akútnych otráv prípravkami železa.
Chronické intoxikácie železom sú veľmi rozmanité. Zvyčajne sa jedná o masívne
používanie prípravkov so železom (aj dospelé dávkovanie deťom), chronický alkoholizmus s
cirhózou, ako aj časté transfúzie pri liečbe anémií a dedičný hemachromatizmus. Veľmi
zaujímavá je meta analýza z Fínska, ktorá ukázala, že muži, ktorí majú vysoké hladiny feritínu
a zvýšený LDL-cholesterol, 4x častejšie zomierajú na infarkt ako muži, ktorí majú nízke
hladiny železa.

Zinok
Už v 19. storočí sa poznala esenciálnosť zinku pre výživu rastlín. Ale až v druhej
polovici tohto storočia sa etablovala nevyhnutnosť zinku pre normálny vývoj a zdravie človeka.
Štúdia postihnutých deti v Iráne v roku 1961 jednoznačne dokumentovala, že jeho nedostatok
spôsobuje spomalený rast, hypogonadizmus, splenomegáliu a anémiu. Fyziologická úloha
zinku spočíva v jeho funkcii ako špecifického kofaktora mnohých metaloemzýmov. Do
dnešného dňa bolo identifikovaných viac ako 100 takýchto enzýmov, kde zaraďujeme viaceré
dehydrogenázy, fosforylázy, DNA a RNA polymerázy, peptidázy, superoxid dismutázy ako aj
viaceré veľmi dôležité transkripčné faktory viažúce sa priamo na DNA.
Celkove množstvo zinku v dospelom tele je asi 1,4 až 2,4 gramu, čo predstavuje
polovicu množstva železa. Absorpcia zinku prebieha najmä v tenkom čreve. V potrave je
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zvyčajne 6-15mg zinku, pričom len 10-40 % sa absorbuje. Mnohé faktory potravy môžu
výrazne ovplyvniť jeho biologickú dostupnosť (napr. rastlinné vlákna alebo chelatujúce zložky
potravy). Neviazaný zinok sa vstrebáva rýchlo saturovateľným aktívnym transportom a
difúziou cez luminálnu membránu enterocytov. Pri železe a medi sa absorpcia znižuje ak sa v
potrave zvyšuje množstvo zinku. Absorpcia zinku je regulovaná metalotionínom, 6 500 kD
veľký proteín bohatý na cysteín, ktorý sa tiež podieľa aj na absorpcii medi. Preto nadbytok
jedného prvku môže spôsobiť deficit druhého, už pri relatívne normálnych množstvách v
potrave. Po absorpcii je zinok transportovaný do pečene portálnym systémom, kde sa
uskladňuje a v prípade potreby distribuuje do ostatných tkanív. V plazme nebol identifikovaný
špecifický prenášač a väčšina zinku (80%) je naviazaná na albumín. Len 5% sa vylúči
obličkami (0,5 – 0,8 mg/deň) a zvyšok prijatého zinku, asi 10 mg, podlieha exkrécii stolicou,
kde 50% podstupuje enteroviscerálny cyklus cez podžalúdkovú žľazu, pečeň a tenké črevo. V
plazme je 80 -10 ug/ 100 ml a v erytrocytoch je jeho koncentrácia 6x vyššia. Z ostatných tkanív
je najviac zinku v pečeni, obličkách , prostate a semenníkoch.
Biologická aktivita zinku sa odvíja od koaktivácií širokého radu dôležitých enzýmov a
množstva transkripčných faktorov, ktoré regulujú génovú funkciu a expresiu. Tento efekt
predpokladá vitálnu nevyhnutnosť formácie “zink-prstov” (chelátovanie cysteínu a histidínu),
štruktúry nevyhnutnej pre špecifické naviazanie sa DNA a RNA polymeráz na molekulu DNA.
Zinok taktiež asistuje pri ukotvení proteínov k membráne (napr. proteín kinázy C), a tak je
možné ovplyvnenie aj signálnych kaskád v bunke. Nakoniec, zinok hrá nezastupiteľnú úlohu
ako antioxidant ako štrukturálna súčasť superoxid dismutázy a niekoľkých ďalších voľných
radikálov supresujúcich proteínov (metalotionín, Zn-Cu proteín). Je zaujímavé, že v prípade
patologických stavoch cytokiníny a interleukíny priamo regulujú metabolizmus zinku.
Príjem zinku zdravými jedincami je v rozsahu 6-15 mg/deň. Pričom sa udáva priemerná
potreba 15 mg pre muža a 12 mg pre ženu v závislosti od váhy. Veľmi variuje jeho biologická
dostupnosť z jednotlivých potravín. Mäso, pečeň, vajíčka a najmä morské živočíchy sú dobrými
zdrojmi zinku, zatiaľ čo celozrnné produkty obsahujú zinok v menej dostupnej forme. Denné
straty zinku cez obličky, kožu a spermiami je v rozpätí 2,2-2,8 mg/deň.
Nedostatok zinku sa prejaví symptómami ako je anorexia, retardácia rastu, oddialenie
sexuálneho dospievania, hypogonadizmom, hypospermiou, alopéciou, imunitnými poruchami,
poškodením chuti a zlým hojením rán. Suplementácia zinku v potrave tieto poruchy
reverzibilne odstraňuje.
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Biochemicky sa deficit prejaví redukovaním plazmatickej hladiny zinku, znížením
hladín alkalickej fosfatázy, testosterónu, poškodenej funkcii T-lymfocytov, zníženej syntézy
kolagénu (hojenie rán) a zníženej RNA polymerázovej aktivity v tkanivách.
Klinické identifikovanie nedostatku zinku v miernej podobe je veľmi ťažké pre veľký
počet nešpecifických príznakov a symptómov. Špecifikom snáď zostáva u jedincov s hraničnou
hladinou zinku v krvi, redukovaná chuťová senzitivita, porucha vo funkcii lymfocytov a
alternovaná funkcia pohlavných hormónov.
Vysoké riziko výskytu nedostatku zinku sa môže vyskytnúť pri chronickom
alkoholizme, u detí s nízkym príjmom proteínovej potravy, nesprávne sa stravujúcich tehotných
a dojčiacich žien a u pacientov na dlhodobej parenterálnej výžive. Menšie riziko je pri
vegetariánoch s vysokou cereálnou diétou, u pacientov s chronickými infekciami a pri starých
ľuďoch.
V terapii pacientov, kde chceme doplniť zásoby zinku a obnoviť normálne funkcie
podávame 0,5 - 5 mg zinku na kg váhy. Vyššie dávky sú toxické. Dávka viac ako 200 mg je
emetická a dávka presahujúca 1 g je fatálna. Podávanie 20 mg/deň vyvolá poruchy hladín medi
a pri 150-300 mg denných dávkach sa rozvinie hypokuprémia, mikrocytóza a neutropénia. Po
6 týždňoch podávania sa môžu vyskytnúť poruchy imunity a zníženie hladiny HDL.

Meď
Hoci meď využíva ľudstvo intenzívne od doby bronzovej až po posledné polstoročie,
ukázalo sa, že meď je esenciálna aj vo výžive človeka. Obsah medi v ľudskom tele je asi 100150 mg. Absorpcia medi sa odohráva v žalúdku a v tenkom čreve a jej rozsah je determinovaný
obsahom medi v potrave od 10-50%. Zinok a meď si v tejto absorpcii kompetitujú. Meď
podlieha výraznej enterohepatálnej cikrulácii, pričom sa vylučuje žlčou približne 2mg/deň a v
malom množstve aj močom 10-50 ug/deň.
Po absorpcii medi enterocytmi, sa v krvi naviaže na sérový albumín a transkupeín. V
tejto podobe je vychytávaný pečeňou, kde sa inkorporuje do glykoproteínu ceruloplazmínu.
Ten naviazaním šiestich atómov medi získava špecifickú ferooxidázovú aktivitu. Koncentrácia
voľnej medi je v plazme 1ug/ml, zatiaľ čo ceruloplazmínu je až 150-600 ug/ml. V tejto podobe
sa podieľa na konverzii dvojmocného Fe2+ na Fe3+ a spúšťa inkorporáciu železitých katiónov
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do transferitínu, transportného proteínu pre železo. Metalotionín podobne ako pre zinok pufruje
meď v bunkách a tak zohráva dôležitú úlohu v homeostáze ako medi tak aj zinku.
Enzýmy obsahujúce meď sú vo všeobecnosti oxidoreduktázy, kde je atóm medi
situovaný v aktívnom mieste. Príkladom môže byť monoaminooxidáza, ktorá inaktivuje
biologicky aktívne amíny ako je serotonín a tyramín. Lyzínoxidáza zase deaminuje lyzín
kolagénu a elastínu. Zahajuje tým crosslinking vlákien extracelulárneho matrixu, čo je
rozhodujúci krok pre vytváranie spojivového tkaniva a tak sa dá vysvetliť zle hojenie rán pri
nedostatku medi.
Fyziologicky nezastupiteľnú úlohu má meď aj v mnohých významných enzýmoch.
Napríklad cytochróm A, ktorý obsahuje dva atómy medi, je súčasť cytochróm oxidázy,
koncového a limitujúceho enzýmu dýchacieho reťazca, ktorý je kľúčovým enzýmom tvorby
ATP v mitochondriách. Dopamín beta-hydroxyláza katalyzujúca konverziu dopamínu na
noradrenalín obsahuje tiež jeden atóm medi. Podobne superoxid dismutáza a tyrozináza, ktorá
zabezpečuje premenu tyrozínu na dopamín.
Potreba medi pre dospelého zdravého jedinca je v rozpätí od 0,5-1,.3 mg za deň.
Bezpečný denný príjem je stanovený v rozsahu od 1,5 do 3 mg denne a pre deti do jedného roku
je to 0,6-0,7 mg/deň. Meď sa nachádza takmer vo všetkých druhoch potravy hoci v rozdielnych
množstvách. Dobrým zdrojom je pečeň a rôzne druhy orechov či morské živočíchy.
Klinicky sa nedostatok medi objavuje veľmi zriedkavo, hoci je veľmi pravdepodobný u
detí, ktoré sa predčasne narodili alebo sa liečia z dlhodobej podvýživy. Podobne aj pacienti,
ktorí sú dlhodobo na parenterálnej výžive, majú vysoké riziko možného nedostatku medi.
Prejavmi sú anémie, leukopénie, neutropénie a osteoporóza. Môžu sa vyskytnúť aj malé
petéchie a arteriálne aneuryzmy. Zlé hojenie rán je jasným dôkazom nevyhnutnosti medi pre
tvorbu spojivového tkaniva. Hoci poškodenie činnosti enzýmov dýchacieho reťazca
nedostatkom medi býva jedným z posledných štádií jej nedostatku, degenerácia CNS môže byť
tiež spôsobená nedostatočnou produkciou ATP v mitochondriách a redukciou hladín
katecholamínov. Poznáme dve dedičné ochorenia metabolizmu medi Menkeovú a Wilsonovú
chorobu, kedy dochádza na základe molekulárneho defektu v ceruloplazmíne k hromadeniu
medi v pečeni a mozgu. Všeobecne sa hladina ceruloplazmínu alebo erytrocytárnej superoxid
dismutázy akceptuje ako faktor stavu medi v organizme inak zdravých jedincov. Pri zistenej
zníženej hladine je substitučná terapia zvyčajne 0,1 mg/kg počas niekoľkých týždňov. Hoci
experiment s dobrovoľníkmi s chronickou terapiou 10-35 mg/deň neukázal žiadne špecifické
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vedľajšie účinky a letálna dávka je v rozmedzí 3,5 až 35 g, terapeutické prípravky by nemali
obsahovať viac ako 2 mg medi v jednotlivej dávke, pretože 1 mg meďnatých solí môže vyvolať
pocit na zvracanie či vracanie.

Selén
Selén sa stál atraktívnym pre medicínu až vtedy, keď sa ukázalo, že rastliny obsahujúce
vysoké množstvo tohto prvku spôsobujú chronickú otravu. Cieľom štúdií bolo pochopiť
mechanizmus otráv v oblastiach bohatých na pôdny selén. Dramatický obrat nastal až keď sa
ukázalo, že selénové zlúčeniny môžu zabraňovať experimentálnej nekróze pečene. Hoci
nedostatok selénu sa veľmi precízne dokumentoval pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat,
u človeka je popísaná len Keshanová choroba postihujúca len 1% exponovanej populácie s
nízkym prísunom dietetického selénu.
Voľný selén sa dobre absorbuje z potravy. Na rozdiel od medi, železa a zinku tu
pravdepodobne nie je žiaden špecifický transportný proteín a ani regulácia. Po absorbovaní sú
anorganický selén a selenoaminokyseliny distribuované do všetkých tkanív plazmou bez väzby
alebo len veľmi slabou väzbou na plazmatické bielkoviny. Hlavným vylučovacím orgánom sú
obličky. V menšom množstve sa objavuje v pote, odlupujúcich sa epiteliálnych bunkách a v
stolici. Pre selén nebol identifikovaný enterohepatálny cyklus.
Hladiny selénu v krvi sa odlišujú podľa zemepisnej polohy, napr. v USA a Kanade je to
16-25 ug, vo Fínsku a na Novom Zélande 5-8ug v 100 ml krvi. Podobne aj celkový obsah selénu
v tele dosahuje trojnásobné rozdiely. Celkovo sa dosiaľ podarilo identifikovať desať selénových
proteínov, ktoré majú zväčša enzýmovú aktivitu. Nutričný príjem selénu je veľmi rozdielny v
závislosti od teritória. V určitých oblastiach Číny je to len 10-15 ug/deň, vo Fínsku a na Novom
Zélande je to 28-56 ug/deň a 100-250 ug/deň je v USA a v Kanade. Pričom morské živočíchy,
obličky a pečeň sú dobré zdroje selénu. Doporučené dávky selénu sú v USA 55 ug/deň pre
ženy, 70 ug/deň pre mužov. Pre deti 2 ug/kg/deň a pre tehotné 65 ug/deň a pre dojčiace matky
je to 75 ug/deň.
Výskyt selénovej insuficiencie je takmer neznámy, hoci sa dokumentovali prípady v
spojitosti s Keshanovou chorobou, endemickou kardiomyopatiou postihujúcou deti a ženy v
reprodukčnom veku v niektorých oblastiach Činy. Predčasne narodené deti a pacienti s
dlhodobou parenterálnou výživou majú vysoké potenciálne riziko vzniku jeho deficitu.
57

Charakteristické symptómy by mohli zahrňovať kardiomyopatiu, retardáciu rastu, abnormálnu
placentárnu retenciu, nekrotické a dystrofické zmeny kostrového svalstva.
Suplementácia

selénom

je

opodstatnená

len

v

prípadoch

diagnostikovanej

hypofyziologickej hladiny selénu. Pri prekračovaní doporučených dávok hrozí otrava selénom.
Už dávky 5-50 mg/deň, sa môžu prejaviť nauzeou, zvracaním, stratou vlasov a nechtov,
kožnými prejavmi, kazovosťou zubov.

Mangán
Podobne ako selén aj pre mangán boli v tomto storočí presne popísane deficitné stavy
u experimentálnych zvierat. Avšak u človeka existuje stále veľmi málo dôkazov možného
deficitného stavu aj napriek deplécii mangánových zásob u dobrovoľníkov. Tento stav je
neočakávaný, pretože sa podarilo identifikovať viacero významných enzýmových systémov
závislých na mangáne. Príkladom môže byť pyruvát karboxyláza, glutamín syntetáza v mozgu
a niektoré glykozyl transferázy.
Absorpcia mangánu je relatívne malá 2-15% a pravdepodobne bez kontrolnej regulácie.
Exkrécia je najmä stolicou (50%), žlčou a v malom podiele aj obličkami. Absorbovaný mangán
sa transportuje pomocou α2-makroglobulínu. Len malá frakcia Mn po oxidácií na Mn3+ a jeho
naviazaní sa na transferín sa objavuje v systémovej cirkulácií. V hepatocyte sa mangán objavuje
v metabolických zásobách lyzozómoch, mitochondriách, jadre a cytoplazme.
V priemere ľudské telo obsahuje 200-400 mikromólov mangánu. Ten sa koncentruje
najmä v tkanivách bohatých na mitochondrie. Ale aj v kosti (65% z celkového mangánu),
pečeň, pankreas a obličky majú tendenciu k vyšším hladinám mangánu. Pravdepodobne
nedostatok mangánu sa klinicky neprejaví, pretože katióny Mg a Mn sú vzájomne zastupiteľné
v úlohe kofaktorov rôznych enzýmov. Výnimku pravdepodobne tvoria už spomínané mangán
viažuce enzýmy.
Mangán je zastúpený v širokom spektre potravín.. V relatívne vysokom obsahu sa
nachádza v orechoch, cereáliách, v suchom ovocí a listnatej zelenine. Klinické štúdie ukázali,
že 1-2 mg Mn za deň udrží stabilné hladiny mangánu v organizme, a preto sa za dostatočné
považujú dávky 0,5 mg/deň pre deti a 2,5 -5 mg/deň pre dospelých.
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Zatiaľ nebol dokumentovaný žiaden prípad deficitu mangánu v ľudskom tele. Aj v
klinickej štúdii na dobrovoľníkoch s minimálnym príjmom mangánu sa nevyvinul žiaden
špecifický syndróm, hoci sa rozvinula jednoznačná dysbalancia mangánu v tele. Jediným
nešpecifickým príznakom boli kožné prejavy a znížená hladina HDL, a tak meno mangán
(odvodené od gréckeho slova mangania - magický, čarovný) je plne opodstatnená. Takže
skutočný deficit mangánu, ak je možný, musí byť ešte objavený.
Snáď jedinou výnimkou môže byť terapia hydralazínmi, ktoré ako antihypertenzíva
dilatujú arteriolárny hladký sval a špecificky chelatujú Mn. Pri tomto lieku sa u viac ako 10%
pacientov vyskytnú závažné nežiadúce príznaky, ktoré sa v experimente na zvieratách dali
odstrániť suplementáciou mangánu.
Teoretická dávka pre človeka je 10 mg/deň, pričom otravy mangánom majú dve štádia.
Pri akútnom vdychovaní sa zvyšuje incidencia ochorení dýchacích ciest a pri chronickom sa
objavujú aj veľmi závažné poruchy CNS.

Molybdén
V 30-tych rokoch tohto storočia sa ukázala nevyhnutnosť molybdénu pre rast rastlín a
identifikovala sa jeho široká distribúcia v rastlinnom organizme. Ale dosiahnuť podobné
výsledky pre človeka bolo omnoho ťažšie. Prvé štúdie ukázali potrebu molybdénu pre
živočíchy v prípade funkcie tkanivovej xantín oxidázy. Neskôr sa ukázal význam tohto prvku
v protetickej skupine troch enzýmov a to xantín oxidázy/hydrogenázy, aldehyd oxidázy a sulfit
oxidázy. Všetky tieto enzýmy pracujú ako oxidoreduktázy a k svojej funkcii okrem molybdénu
potrebujú aj FAD a železnaté komplexy. V neposlednej rade sa dokonca podarilo identifikovať
geneticky podmienené ochorenie s chýbaním xantínu a sulfit oxidázy.
Molybdén sa rýchlo a bezproblémovo absorbuje z GIT-u. Na rozdiel od väčšiny
stopových prvkov nepotrebuje špecifický prenášač a absorpcia taktiež nie je regulovaná a tak
sa vstrebáva až 90% molybdénu z potravy. Taktiež v krvi jeho hladina kolíše v závislosti od
množstva absorbovaného molybdénu. Jeho hladiny variujú od 0,5 do 15 ug/100 ml. V tkanive
je toto rozpätie 0,1 až 1 ug/g tkaniva. Pečeň, obličky, nadobličky, kosti sú tkanivá obsahujúce
najviac molybdénu, čo je ale tiež podmieneného od množstva prijatého molybdénu.
Vo všetkých tkanivách sa pravdepodobne molybdén naväzuje na pterín, špecifickú
chemickú štruktúru viažucu atóm Mo ako terminálny fosfátový ester. Molybdénové centrum
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enzýmov je priamo zapojené do oxidácie substrátov ako kofaktor spojených s oxidatívnou
fosforyláciou v mitochondriách a metabolizmu xantínov na kyselinu močovú. Nedostatok
molybdénu tak môže spôsobiť xantínúriu a u niektorých pacientov aj príčinu vzniku
obličkových kameňov.
Nutričná požiadavka na molybdén je veľmi nízka. Molybdénový deficit nebol zistený u
človeka, hoci poznáme genetické ochorenie spojené s týmto stavom. Príjem molybdénu je
v USA v priemere 180 ug/deň, pričom za bezpečný sa považuje príjem v rozpätí 75-250 ug/deň,
pre deti v závislosti od veku od 15 do 75 ug/deň.
Nízky príjem molybdénu u čínskych farmárov v Hunan provincii ukázal koreláciu s
výskytom rakoviny esofágu. Preto potenciálne vystáva možnosť podávania molybdénu ako
chemoprevenciu rakoviny. Výhodou je aj relatívne nízka toxicita molybdénu, kde komplikáciu
môžu robiť len edémy spojené s vysokou hladinou močoviny.

Jód
Už v minulom storočí sa struma, vyskytujúca sa v rôznych oblastiach Európy, liečila
podávaním jodidov. Postupne sa presne identifikoval celý metabolický cyklus pre jód. Primárna
funkcia jódu v organizme je súčasť syntézy tyroidálných hormónov tyroxínu a trijódotyronínu.
Tieto hormóny sú kľúčové pre normálny vývoj a rast cicavcov. Štítna žľaza váži 15 - 20 g a
obsahuje asi 15 mg jódu, čo predstavuje 80 % celkového jódu v tele. Jód sa rýchlo absorbuje z
GIT-u a distribuuje v extracelulárnej vode. Asi 80% absorbovaného jódu sa vychytáva
špecifickou ATPázou do folikulárnych buniek štítnej žľazy. Tu je naviazaný na tyroglobín a
následne transportovný do lyzozómov. Po lýze peptidických väzieb sa uvoľňuje tyroxín a
trijódotyronín. Približne 60 ug jódu denne je uvoľneného vo forme hormónov do cirkulácie.
Hormóny sú dejodidované v cieľových tkanivách, až tak môžu pôsobiť na bunku. Tým sa jód
vracia do cirkulácie a 90% sa vylučuje v obličkách a len 10% stolicou. Celý tento cyklus je pod
kontrolou TSH hormónu hypofýzy.
Tyroidálne hormóny sú nevyhnutné pre normálny rast a rozvoj organizmu človeka.
Zistilo sa, že 10 % svetovej populácie má príjem jódu len 25 ug denne a plne sa u nich prejavuje
jeho deficit. Doporučená dávka je 150 ug/deň, pričom pre deti v závislosti od veku sú dávky
odlišné. Pre najmenšie je to 6 ug/kg/deň, 5ug/kg/deň pre stredné a 4 ug/kg/deň pre najstaršie
deti. Pre tehotné a kojace ženy sa odporúča dávka 175-200ug jódu/deň.
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Nedostatok jódu vyvoláva zníženú produkciu hormónov, zvlášť tyroxínu a spôsobuje
následnú dramatickú redukciu energetického metabolizmu. Zvyšuje sa mobilizácia TSH a
retencia jódu v tele. Zvýšená syntéza proteínov zabezpečujúcich metabolizmus jódu tak priamo
aj nepriamo spôsobuje hypertrofiu alebo hyperpláziu folikulov štítnej žľazy. Ak tieto adaptačné
zmeny nestačia, rozvinie sa hypoteyreoidizmus s prejavmi kreténizmu u novorodencov a
myxedému u dospelých.
Terapia jódového deficitu vyžaduje 10-násobný príjem doporučených denných dávok,
teda 1,5 mg jódu za deň počas niekoľkých týždňoch. Až potom sa obnoví normálny
metabolizmus a cyklus jódu v tele s dostatočnou a stabilnou produkciou tyroxínu. Na druhej
strane pri hypertyroidizme podávanie 1-2 mg jódu denne inhibuje produkciu hormónov štítnej
žlazy. Použitie vysokých dávok u zdravých jedincov môže spôsobiť zníženie syntézy tyroxínu
a na určitý čas spôsobiť hypotyroidizmus. Je zaujímavé, že neskôr sa u niektorých jedincov
vyvíja myxedém, zatiaľ čo u ostaných hypertyroidizmus. Príčina takéhoto rozdielneho účinku
nie je zatiaľ úplne známa.

Fluoridy
Fluoridy sú iónovou formou fluóru, ktorý ako halogén je široko distribuovaný v prírode.
Fluoridy sa začali extenzívne študovať od 30-tych rokov minulého storočia s cieľom použitia v
prevencii zubného kazu. Rozsiahle štúdie a použitie, či už systémové alebo topické, malo
výrazný pozitívny efekt. Najnovšie testovaná účinnosť vysokých dávok na postmenopauzálnu
osteoporózu je stále problematická a kontroverzná, najmä vzhľadom na možnosť ako akútnej
tak aj chronickej toxicity.
Prirodzenými zdrojmi fluoridov sú morské živočíchy (najmä ich kosti), niektoré rastliny
(špenát a cibuľa), ako aj zrniny a mäso. Biologická dostupnosť z potravy je 50-80%. Pričom
väčšina civilizovaného sveta prijíma v tuhej potrave 1mg fluoridov a 1,5mg z tekutín. Pre deti
je zodpovedajúca dávka okolo 0,5 mg za deň. Nezanedbateľným ďalším zdrojom sú zubné
pasty a ústne vody.
Fluoridy sa vstrebávajú so žalúdka vo forme HF skôr ako iónové fluoridy. Kyslé
prostredie žalúdka urýchľuje a uľahčuje túto absorpciu. Katióny vápnika a horčíka naopak
absorpciu fluóru výrazne obmedzujú. Následne 50% (u detí až 80%) fluoridov je ukladaných
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do kosti a zbytok sa vylúči prevažne glomerulárnou filtráciou. Fluorovanie pitnej vody
bezproblémovo zabezpečuje stabilnú plazmatickú hladinu fluoridov.
Ďalšie terapeutické použitie fluoridov, okrem prevencie zubného kazu, sa testovalo v
dávkach 18-34 mg denne spolu so suplementáciou vápnika, v liečení primárnej idiopatickej
osteoporózy postmenopauzálnych žien. Avšak zlepšenie stavu je sprevádzané nepríjemnými
nežiaducimi efektami ako sú zlomeniny ramenného kĺbu, osteoartikulárna bolesť, dráždením
žalúdka a abnormálnej mineralizácii kostí.
Príjem fluoridov počas formovania zubov ich robí viac rezistentnými voči zubnému
kazu. Fluorizácia vody znižuje výskyt zubného kazu o viac ako 50% a napriek už ako viac 60
ročnému používaniu sa nezaznamenali žiadne významné škodlivé účinky takejto vody. V
prípade detí, ktoré nepijú takúto vodu je žiadúce podávať perorálne fluoridy v dávkach 0,25 mg
denne pre deti do dvoch rokov. Pre 2-3 ročné deti je to dávka 0,5 mg/deň a pre staršie 1 mg
denne. Topicky je možné aplikovať fluoridy v roztokoch na zuby či už každodenne alebo v
dlhších časových intervaloch (až 6 mesiacov). Mechanizmus priaznivého antikariézneho
účinku nie je stále dostatočne vysvetlený. Predpokladajú sa tri možnosti:
-

fluoridy znižujú rozpustnosť zubnej skloviny voči kyselinám,

-

fluoridy zosilňujú mineralizáciu skorých foriem kazu,

-

fluoridy redukujú produkciu kyselín kariéznymi baktériami.

Je však pravdepodobné, že efekt je dosiahnutý vzájomnou kombináciou týchto možností.
Akútna toxicita je možná aj pri náhodnom prehltnutí produktov obsahujúcich fluoridy
alebo NaF tabliet. Syndrómy sú závislé na množstve prijatých fluoridov. Ide najmä o iritáciu
GIT zahrňujúcu saliváciu, nauzeu, zvracanie a bolesť. Systémové pôsobenie zahrňuje
hypokalciémiu, hyperkalémiu, hyperreaktívne reflexy, parastéziu, hypotenziu, kŕče a polyúriu.
Letálna dávka je stanovená na 50-100 mg/kg. Smrť môže nastať ako dôsledok respiračnej
paralýzy alebo zlyhania srdca. Jedným z príznakov chronickej toxicity je aj škvrnitá sklovina
na zuboch. To sa dokonca môže vyskytnúť u deti mladších ako 7 rokov, ktoré si pri umývaní
zubov fluorovanými zubnými pastami prehĺtaním pasty neadekvátne zvyšujú denný príjem
fluóru.

62

Fyzikálno-chemické vlastnosti proteínov.
Proteíny sú vlastne “pracovné molekuly“ bunky a hoci sú syntetizované len z 20 rôznych
aminokyselín, v organizme zodpovedajú za veľké množstvo úloh. Katalyzujú chemické reakcie,
zabezpečujú štrukturálnu pevnosť a stabilitu, kontrolujú permeabilitu membrán, regulujú
koncentráciu potrebných metabolitov, rozpoznávajú a nekovalentne viažu iné biomolekuly,
zabezpečujú pohyb a kontrolujú fungovanie génov.
Aminokyseliny, ktoré sú základným monomérom proteínov obsahujú vo všeobecnosti
aminoskupinu (okrem prolínu), kyslú karboxylovú skupinu a variabilný bočný reťazec alebo
tzv. R-skupinu. Práve tieto bočné reťazce aminokyselín im zabezpečujú ich individualitu.
Aminokyseliny (okrem glycínu) obsahujú tzv.  uhlík, na ktorý sú naviazané štyri rôzne atómy
alebo skupiny atómov (-NH2,

-COOH, -H, -R), a tak majú možnosť vytvárať dve

stereoizomérne formy (D a L).

Obrázok 17 – Chemická schéma aminokyseliny

V proteínoch sa však väčšinou vyskytuje len L-forma stereoizoméru. Aminokyseliny sa
navzájom viažu peptidickou väzbou a vytvárajú polypeptidy, pričom väzba C-N v peptidickej
väzbe je kratšia než typická jednoduchá C-N väzba. Poradie aminokyselín v proteíne je
primárne určované poradím báz v DNA, a tak sa môže stať, že genetická mutácia môže viesť k
zámene aminokyselín v proteíne, čo môže viesť aj ku vzniku niektorých ochorení. Napríklad
hemoglobín, známy proteín červených krviniek tvoria štyri polypeptidické reťazce (globínové
reťazce): dva identické  a dva  reťazce. Ak po genetickej mutácii dôjde k zámene
aminokyseliny s podobným bočným reťazcom (napr. leucín za izoleucín), funkcia proteínu sa
zvyčajne nezmení. Ak však dôjde k zámene aminokyseliny s odlišným bočným reťazcom,
proteín ostane nefunkčný. Takže ak dôjde k mutácii po ktorej valín nahradí glutamát v pozícii
6 na  reťazci hemoglobínu, výsledkom je mesiačikovitá anémia.
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Proteíny môžu vytvárať až štyri úrovne svojich štruktúr: primárnu, sekundárnu,
terciárnu a kvartérnu (Obrázok 19). Dôležitú úlohu pri determinácii tvaru proteínov majú
kovalentné disulfidické mostíky, ktoré vzniknú medzi dvoma cysteínovými zvyškami v jednom
alebo dvoch polypeptidických reťazcoch. Napríklad intracelulárne proteíny obsahujú vo
všeobecnosti aj niekoľko disulfidických mostíkov, nakoľko vo vnútri bunky býva veľmi vysoká
koncentrácia malých molekúl obsahujúcich –SH skupiny. Jednotlivé bočné reťazce
aminokyselín sú v proteínoch často chemicky modifikované, avšak kovalentná modifikácia
aminokyselinových zvyškov sa musí realizovať až po ich polymerizácii na polypeptidický
reťazec. Tieto modifikácie sú nevyhnutné pre správne priestorové tvarovanie a funkciu
polypeptidu.
Glykoproteíny sú proteíny, ktoré majú kovalentne viazané uhľovodíkové skupiny.
Fosforylácia alebo defosforylácia určitých zvyškov môže zase značne ovplyvniť aktivitu
enzýmu. Lipoproteíny obsahujú pevne viazané mastné kyseliny alebo lipidy. V niektorých
membránach je cysteín esterifikovaný lipoproteínmi alebo mastnými kyselinami, čo zvyšuje
hydrofóbnosť bočných aminokyselinových reťazcov. V iných lipoproteínoch sú lipidy pevne
viazané na bočné reťazce aminokyselín hydrofóbnymi väzbami.

Obrázok 18 – Schéma zloženia lipoproteínu.

Každý polypeptidový reťazec môže byť v podstate tvarovaný do nekonečného množstva
konformácií, ale vo všeobecnosti si molekuly určitého druhu prisvojujú rovnaké priestorové
usporiadanie. Tomu hovoríme “natívny stav molekuly“, kedy sa molekula nachádza vo svojej
najstabilnejšej konformácii. Napríklad proteíny dobre rozpustné vo vode sú zvyčajne
globulárne. Ich štruktúra je taká, že väčšina hydrofóbnych aminokyselín je vo vnútornej časti
molekuly, odvrátenej od vody, a tak polárne bočné reťazce aminokyselín sú vo vonkajšej oblasti
molekuly, v kontakte s vodou. Pre proteíny alebo ich časti, ktoré sú vnorené do membrán sú
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naopak stabilnejšie opačné konformácie, čo znamená, že hydrofóbne reťazce smerujú von, k
fosfolipidovej zložke membrány.
Slabé väzby, ktoré držia proteín pohromade, môžu byť narušené rôznymi
experimentálnymi postupmi, ktoré tak spôsobia narušenie priestorového usporiadania
proteínov. Vtedy hovoríme o denaturácii proteínu. Jedným zo spôsobov je napríklad zahriatie
proteínov, kedy tepelná energia poruší slabé väzby. Taktiež extrémne pH môže zmeniť náboje
na aminokyselinových bočných reťazcoch a narušiť tak iónové a vodíkové väzby. Napríklad
močovina narúša vodíkové aj hydrofóbne väzby, avšak ak v ďalšom postupe močovinu pomaly
odstránime dialýzou, denaturovaný proteín sa často opäť renaturuje späť do svojho natívneho
stavu, pričom získava svoju pôvodnú štruktúru aj funkciu.

Obrázok 19 - Štruktúra proteínov

Primary: primárna štruktúra - poradie aminokyselín; Secondary: sekundárna štruktúra - plošné usporiadanie
proteínu; Tertiary: terciárna štruktúra - 3D priestorové usporiadanie proteínu; Quarternary: kvartérna štrukúra usporiadanie podjednotiek proteínu v priestore

Funkcie proteínov sú rôzne, môžu to byť enzýmy, prenášače kyslíka, štrukturálne
a/alebo kontraktilné molekuly. Jednou z významných funkcií je aj ich schopnosť rozlišovať
množstvom malých molekúl. Táto schopnosť sa vyvinula obzvlášť u krvných proteínov, ktoré
nazývame protilátky alebo imunoglobulíny. Protilátky majú rozpoznávacie miesto, ktoré sa
pevne viaže na iné veľmi špecifické miesta (zvyčajne na inom proteíne alebo uhľovodíku) na
povrchu infekčného agensu. Špecificita protilátok je veľmi vysoká, nakoľko dokážu rozpoznať
proteíny, ktoré sa líšia len v jednej aminokyseline a taktiež sú schopné rozlíšiť aj bunky rôznych
jedincov toho istého druhu.
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Keďže sa protilátky tak vysoko selektívne viažu na špecifické proteíny, používajú sa
preto v experimentoch na izoláciu určitých proteínov zo zmesí. Jednou z týchto metód je
napríklad afinitná chromatografia, pri ktorej je protilátka chemicky naviazaná na nosič v
špeciálnej kolóne. Keď potom kolónou preteká proteínový roztok, na nosič sa naviaže len
proteín, pre ktorý je daná protilátka špecifická a ostatné kolónou len pretečú. Podobne sa
protilátky používajú aj na detekciu špecifických proteínov v bunkách alebo iných biologických
materiáloch. Napríklad ak naviažeme fluorescenčnú farbičku na aktínové protilátky, ktoré
potom vložíme do tkanivovej kultúry buniek, protilátky sa naviažu na aktínové filamenty a tie
sú potom pri pozorovaní buniek dobre viditeľné.

Fyzikálno-chemické vlastnosti nukleových kyselín.
Nukleové kyseliny sú biomakromolekuly, ktoré sa spolu s bielkovinami, cukrami
a tukmi považujú za najvýznamnejšie zložky živých sústav. V ich molekulách sa uchováva
dedičná (genetická) informácia a prostredníctvom nich sa prepisuje do špecifickej štruktúry
bielkovín. Základné zloženie nukleových kyselín je:
-

kyslá zložka – kyselina trihydrogénfosforečná

-

zásaditá zložka – purínová alebo pyrimidínová báza

-

monosacharid – deoxyribóza alebo ribóza.

Podľa sacharidovej zložky, ktorá je súčasťou nukleotidov (D–ribóza a 2–deoxy–D–ribóza), sa
nukleové kyseliny delia na 2 základné druhy:
- RNA – kyselina ribonukleová
- DNA – kyselina deoxyribonukleová.
Z purínových báz sa v nukleových kyselinách nachádzajú adenín (A) a guanín (G) a
z pyrimidínových báz - cytozín (C), uracil (U) a tymín (T). Pre DNA je charakteristický
tymín, ktorý je v RNA komplementárne nahradený uracilom. Nukleotid vzniká vzájomnou
kondenzáciou (uvoľnením molekúl vody) dusíkatej, purínovej alebo pyrimidínovej bázy,
pentózy (5 – uhlíkatého sacharidu) a kyseliny trihydrogénfosforečnej. Tieto tri zložky sú
spojené N – glykozidovou a fosfoesterovou väzbou. Vlastný nukleozid vzniká odštiepením
kyseliny trihydrogénfosforečnej z nukleotidu. Chemickým spojením nukleotidov, resp.
príslušných nukleotidtrifosfátov vzniká v jadre reťazec polynukleotidu, ktorý tvorí základ
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zložitej štruktúry DNA a RNA. Polynukleotid môže obsahovať až miliardy (napr. u človeka)
základných jednotiek.
Nukleotidy nemajú význam iba ako jednotky DNA alebo RNA, ale spolu s nukleozidmi
sa nachádzajú v bunkách aj voľné. Voľné nukleotidy a nukleozidy plnia najdôležitejšie funkcie.
Môžu sa špecificky zúčastňovať biosyntézy bielkovín, polysacharidov a zložitých lipidov a
mimoriadnu úlohu má kyselina adenozíntrifosforečná (ATP), ktorá je primárnym zdrojom
energie v bunke. Táto energia sa uvoľňuje pri hydrolytickom odštiepení molekuly kyseliny
trihydrogénfosforečnej z ATP. Uvoľnené množstvo energie je podstatne väčšie ako pri
hydrolytickom štiepení iných typov zlúčenín a preto sa tieto zlúčeniny označujú ako
makroergické.

Obrázok 20 – Nukleotid.
Hore vľavo schéma DNA závitnice s označením bázových párov (base pair). Vpravo hore a v dolnej časti je nukleotid,
chemická schéma troch jeho zložiek: Nitrogeous bases- dusíkaté bázy, Sugar- uhľovodíková zložka, Phosphate- fosfátová
skupina (zvyšok kys. fosforečnej).
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Každý druh nukleovej kyseliny má svoje špecifické biologické funkcie. DNA má vo
svojom nukleotidovom poradí zapísanú dedičnú informáciu bunky, teda je nositeľom genetickej
informácie.
RNA – medzi jej molekulami, ktoré sa tvoria v bunke prepisom (transkripciou) poradia
nukleotidov určitého úseku molekuly DNA, rozlišujeme niekoľko špecifických druhov:
1.mRNA (mediátorová, messenger, informačná RNA), ktorá má jednoduchý
polynukleotidový reťazec a v štruktúre obsahuje prepis informácie z molekuly DNA o
primárnej štruktúre (poradí aminokyselín) bielkovín, ktoré sa v bunke zosyntetizujú.
2. rRNA (ribozómová RNA), ktorá sa tvorí sa v jadre (presnejšie v jadierku), prepisom
špecifického úseku DNA. Je stavebnou zložkou ribozómov, na ktorých prebieha vlastná syntéza
(proteosyntéza) bielkovín. U prokaryotických organizmov sa nachádzajú 3 rôzne typy rRNA a
u eukaryotických buniek až 4 typy rRNA.
3. tRNA (transferová RNA), ktorá špecificky prenáša aktivované aminokyseliny z
cytoplazmy na ribozómy pre vlastnú proteosyntézu.
4. heterogénne jadrové hnRNA, malé jadrové snRNA zatiaľ s nie úplne identifikovanou
funkciou.
Všetky tieto typy RNA majú svoju charakteristickú 3-D štruktúru, ktorá je priamo podmienená
ich špecifickou funkciou.

Obrázok 21 – Tri základné typy RNA.
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deväťdesiatych rokov 20. storočia bolo zahájenie náročného medzinárodného programu
nazvaného Projekt ľudského genómu (HUGO human genome project). Všeobecne uznávaný
genetik Dr. Francis Collins prijal ponuku od riaditeľky Národného ústavu zdravia a stal sa
riaditeľom Projektu ľudského genómu, najnáročnejšieho, najdrahšieho a najkontroverznejšieho
projektu v histórii biológie, zameraného na úplné dešifrovanie ľudského genetického kódu. V
lete roku 1991 v Národnom ústave zdravia genetik Dr. J. Craig Venter popísal revolučnú
metódu identifikácie tisícok génov exprimovaných v rôznych tkanivách ľudského tela. S
pomocou vtedy komerčne dostupných prístrojov na sekvenáciu DNA objavili vo Venterovom
laboratóriu spôsob, ako vytvárať celé stohy sekvenácií DNA na stovkách génov súčasne.
Mohutný nástup na identifikáciu génov mohol viesť k rýchlemu určeniu väčšiny ľudských
génov a už v roku 2000 identifikovali 3 miliardy báz DNA na 23 chromozómoch.
Pokrok od začiatku projektu bol rýchly a bol poznamenaný identifikáciou rady génov
spôsobujúcich rôzne zhubné choroby, napríklad svalovú dystrofiu, Alzheimerovu chorobu či
rakovinu.
Dešifrovanie ľudského genómu je ohromujúci vedecký úspech, ktorý sa dá zrovnať s
najväčšími míľnikmi v histórii od vynálezu kolesa až po pristátí na Mesiaci. Sme prvým
živočíšnym druhom, ktorý je obdarený takou inteligenciou, že je schopný čítať tento text života.
V ďalších rokoch budú vedci za pomoci algoritmov superpočítačov presievať ľudský genóm,
aby identifikovali všetky gény. Ďalšími úlohami je zistiť, k čomu tieto gény slúžia a
identifikovať, aké sú spoje medzi miliónmi individuálnych variácií v našej DNA a našej
náchylnosti k množstvu chorôb. Takýto pokrok umožní lekárom, aby prešli genóm pacienta a
vytvorili osobnú kartu jeho rizík voči takým chorobám, ako sú choroby srdca, cukrovka a rôzne
mentálne neduhy, ako aj navrhli najúčinnejšiu terapiu pre danú chorobu.
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Obrázok 22 – Schématické znároznenie dvojzávitnice DNA podľa modelu Wastona a Cricka.

Izolácia celkovej RNA, všeobecné princípy
V súčasnosti existuje široké spektrum metód izolácie RNA a nukleových kyselín vôbec.
Líšia sa predovšetkým druhom vyizolovanej RNA (celková RNA, mRNA, jadrová RNA,
cytoplazmatická RNA, poly(A+) RNA), spoľahlivosti metódy i celkovej technickej a finančnej
náročnosti. Napriek často zásadným rozdielom medzi jednotlivými metódami existujú základné
princípy a požiadavky spoločné pre všetky aplikácie.
Úspešná izolácia intaktnej RNA z tkaniva in toto alebo bunkových kultúr akýmkoľvek
postupom vyžaduje 4 dôležité kroky:
1. efektívne rozbitie tkaniva a buniek
2. denaturácia nukleoproteínových komplexov
3. inaktivácia endogénnych ribonukleáz (RNáz)
4. izolácia a vyčistenie RNA od ostatných bunkových zložiek (DNA, lipidy, proteíny)
Integrita izolovanej RNA je nevyhnutná pre jej efektívne použitie v ďalších aplikáciách,
a preto najdôležitejším krokom z uvedených štyroch je práve okamžitá inaktivácia RNáz, ktoré
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sú pri rozbití bunky uvoľnené z membránových organel. Väčšina postupov používa dva
z najúčinnejších inhibítorov RNázy, a to guanidíntiokyanát a -merkaptoetanol. Okrem toho
kritické kroky v izolácii prebiehajú na ľade, pretože nízka teplota signifikantne znižuje rýchlosť
degradácie RNA. Guanidíntiokyanát okrem tejto cennej vlastnosti rozkladá nukleoproteínové
komplexy, čím je RNA uvoľnená do roztoku a je možné ju izolovať bez proteínovej
kontaminácie.
RNA je možné z heterogénnej zmesi bunkových komponentov izolovať niekoľkými
spôsobmi. Medzi prvé patrilo selektívne zrážanie etanolom, gradientová ultracentrifugácia
v chloride céznom (CeCl2) a precipitácia chloridom lítnym (LiCl). Tieto metódy majú niekoľko
nevýhod, predovšetkým časovú náročnosť a častý prenos iónov použitých solí. Tieto
nedostatky odstraňuje v súčasnosti najbežnejšie používaná metóda založená na extrakcii
fenol/chloroform. RNA sa selektívne extrahuje do vodnej fázy celého systému bez ostatných
zložiek ako je DNA, lipidy a proteíny. Vodnú fázu je možno ľahko izolovať a RNA z nej
vyzrážať izopropanolom. Celý postup je jednoduchý a spoľahlivý pre malé i veľké množstvá
tkaniva a redukuje čas potrebný k preparácii z mnohých hodín na niekoľko desiatok minút.
V súčasnosti je dostupných mnoho firemných prípravkov určených na izoláciu RNA a
nukleových kyselín. Založené sú na niekoľkých, často podobných princípoch a zloženiach. Ako
extrakčný a denaturačný systém obsahuje fenol, guanidíntiokyanát a ďalšie aktívne
a stabilizujúce zložky, ktoré sú súčasťou patentovej ochrany. Spojenie týchto dvoch krokov,
denaturácie a extrakcie, je nepochybnou výhodou. Zníženie počtu krokov v postupe prináša
časovú úsporu a znižuje riziko kontaminácie vzorky. Ako bude diskutované neskôr, RNA
izolovaná touto metódou tiež vykazuje výrazne vyššiu čistotu oproti metóde izolácií
guanidíntiokyanátom.
Po izolácii je vhodné a účelné zhodnotiť kvalitu získanej RNA. Túto je potrebné posudzovať
z dvoch hľadísk:
-

z hľadiska čistoty vzorky

-

z hľadiska jej integrity.

Pri dodržaní postupu, zásad správnej laboratórnej praxe a uplatnení získaných skúseností
pracovníka získaná vzorka v zásade neobsahuje kontaminanty DNA a iných látok a je vhodná
pre väčšinu ďalších aplikácií. Tu je potrebné poznamenať, že výsledok je v korelácii s použitou
metódou niektoré postupy majú svoje hranice a je potrebné pri nich rátať s určitou
nevyhnutnou úrovňou znečistenia. Každý druh znečistenia vzorky je negatívny v zmysle
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interferencie s ďalšími aplikáciami, pri ktorých bude vzorka použitá, pričom môže dôjsť
ku skresleniu výsledkov až úplnej inhibícii reakcie.
Najrozšírenejšou metódou hodnotenia čistoty vzorky nukleových kyselín je absorbčná
spektrofotometria v UV oblasti. Je to metóda založená na meraní absorbčného spektra, ktoré
vzniká pri interakcii žiarenia so skúmanou látkou. Charakteristickou vlastnosťou každej látky
je vlnová dĺžka, pri ktorej absorbuje maximum žiarenia, a táto sa udáva ako absorbčné
maximum. Veľká výhoda tejto metódy spočíva v možnosti súčasne vzorku kvantifikovať na
základe Lambert-Beerovho zákona a známeho absorbčného koeficientu pre RNA.
Typické absorbčné spektrum vzorky RNA vykazuje absorbčné maximum pri =260 nm
a absorbčné minimum pri =230 nm. Čistá RNA vykazuje pomer absorbancií A260/A280 rovný
2,0. Boli však pozorované variácie na základe rôznych východiskových tkanív a izolačných
metód a je možné očakávať pomer v rozmedzí 1,7 až 2,0. Koeficient nižší ako je uvedené, je
znakom kontaminácie RNA proteínmi. Takáto vzorka býva zväčša nestabilná a má tendenciu
rýchlo sa rozkladať vďaka pravdepodobnej prítomnosti zbytkových ribonukleáz.
Integrita RNA je základným predpokladom pre získanie relevantných výsledkov
ďalšími postupmi. Čiastočne degradovaná RNA nie je reprezentatívnou vzorkou a informácie,
ktoré predstavuje, sú skreslené, úplne degradovaná vzorka je pre ďalšie spracovanie
nepoužiteľná. Najjednoduchším a pritom spoľahlivým spôsobom, ako posúdiť integritu
izolovanej RNA, je elektroforéza na denaturačnom gély. Touto metodikou sa budeme
podrobnejšie zaoberať nižšie.
Po elektroforetickej separácií musia byť jasne viditeľné dve frakcie predstavujúce
ribozomálnu 28S rRNA a 18S rRNA. Pomer intenzít týchto frakcií by sa mal pohybovať okolo
2 : 1. Pri vzorkách čiastočne degradovaných bude tento pomer nižší až obrátený, pretože 28S
rRNA je charakteristicky štiepená na úseky s veľkosťou okolo 18S. Pri úplne degradovanej
RNA nie sú badateľné žiadne presne definované frakcie.

Elektroforetická separácia nukleových kyselín
Elektroforéza je technika, pri ktorej sú zmesi molekúl s elektrickým nábojom,
predovšetkým proteíny a nukleové kyseliny, rýchlo separované v elektrickom poli. Na rozdiel
od amfoternej povahy proteínov, ktorých náboj vo veľkej miere závisí na pH prostredí,
makromolekuly nukleových kyselín vykazujú záporný náboj fosfátovej skupiny v celom
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rozsahu pH používanom pri elektroforéze. Táto metodika je rýchla, efektívna a relatívne
jednoduchá; separované molekuly môžu byť pozorované priamo na gély, čo umožňuje vizuálnu
kontrolu priebehu elektroforézy.

Obrázok 23 – Aparatúra na elektroforézu. Vľavo zdroj napätia, napravo komora na elektrolit a gél.

Keď je molekula s elektrickým nábojom umiestnená do elektrického poľa, pôsobí na ňu
sila závislá na jej náboji a sile tohto elektrického poľa, či elektrickom gradiente. Proti pohybu
tejto molekuly pohybujúcej sa rýchlosťou v pôsobí sila závislá od veľkosti (priemeru) molekuly
a viskozity prostredia. Kombináciou uvedených fyzikálnych zákonitostí prichádzame
k poznatku, že rýchlosť, akou sa nabitá molekula bude pohybovať pri elektroforéze, je priamo
úmerná jej náboju a intenzite elektrického poľa, a nepriamo úmerná hustote prostredia a
veľkosti molekuly. Keďže počas priebehu separácie prvé tri veličiny ostávajú z veľkej časti
zachované, zmes molekúl sa bude deliť na základe ich veľkostí – najmenšie molekuly budú
v elektrickom poli putovať najrýchlejšie a naopak. Smer pohybu je pri tom v súlade so
záporným nábojom molekúl od katódy k anóde.
Významným problémom, s ktorým je potrebné sa pri elektroforéze zaoberať, je tvorba
tepla pri prechode elektrického prúdu systémom. Regulácia teploty je jedným zo základných
opatrení pri elektroforéze, pretože pri prehriatí sa agarózový gél veľmi rýchlo začne topiť.
Elektrický prúd je charakterizovaný štyrmi veličinami: prúd, napätie, výkon a odpor. Podľa
Ohmovho zákona je časť energie, ktorá sa pri prechode elektrickým prúdom mení na teplo,
priamo úmerná prúdu a odporu. Pri elektroforéze je štandardne jeden elektrický parameter
zachovávaný a konštantný: buď napätie, prúd, alebo výkon. V dôsledku vyčerpania elektrolytov
sa v priebehu elektroforézy postupne zvyšuje odpor systému; dôsledky sa pre jednotlivé
nastavenia líšia:
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-

ak je konštantný prúd, rýchlosť migrácie molekúl gélom sa nemení, ale dochádza
k zvyšovaniu tvorby tepla

-

ak je nastavené konštantné napätie alebo výkon, prúd prechádzajúci systémom sa
znižuje; klesá teda rýchlosť pohybu separovaných molekúl, ale tvorba tepla sa
nezvyšuje.

Pri prechode elektrickým prúdom vodným prostredím prebiehajú na elektródach lytické reakcie
umožňujúce vedenie prúdu roztokom:
Katóda:

Anóda:

2e- + 2H2O



2OH- + H2

HA + OH-



A- + H2O

H2O



H+ + A-

2H+ + ½O2 + 2e

HA

Tieto reakcie popisujú elektrolýzu vody v elektroforetickom pufri. Pritom dochádza k tvorbe
vodíka na katóde a kyslíka na anóde v pomere 2:1. Toto je možné pozorovať ako bublinky
vznikajúce na elektródach a vystupujúce k povrchu.
Elektroforézu nukleových kyselín je možné vykonať vo viacerých modifikáciách,
líšiacich sa polohou gélu (horizontálna, vertikálna), typom a zložením gélu a podobne.
Základné princípy však ostávajú nezmenené: celý systém sa skladá z elektroforetického gélu –
matrixu pre separáciu, do ktorého sa vo vhodnom vehikule nanášajú vzorky, elektroforetického
pufru vyrovnávajúceho vznikajúce pH gradienty, a elektród napojených na vhodný zdroj.
Ako separačný matrix sa v súčasnosti takmer výlučne používajú agarózové alebo
polyakrylamidové gély. Polyakrylamidové gély vykazujú omnoho väčšiu pevnosť a ponúkajú
vyššiu rozlišovaciu schopnosť. Ich príprava je však problematická, pretože nepolymerizovaný
akrylamid je vysoko neurotoxický. Polyakrylamidové gély sa používajú na separáciu molekúl
nukleových kyselín veľkosti 5 – 1000 báz, pričom je možné rozlíšiť molekuly, ktoré sa líšia vo
veľkosti len o jednu bázu. Agarózové gély sú relatívne krehké, ale je možné na nich separovať
nukleové kyseliny v širokom rozsahu veľkostí. Používajú sa na separáciu nukleových kyselín
s veľkosťou od 150 báz až po 50 000 báz a vtedy, ak je potrebné separované zložky alebo určitú
frakciu z gélu izolovať, napríklad blottingom – z agarózy sa nukleové kyseliny uvoľňujú ľahko
a takmer kvantitatívne. Ďalšími nevýhodami spojenými s týmito gélmi je často problematická
čistota dostupnej agarózy a ich citlivosť na zvýšenie teploty.
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Typ gélu

Hustota

Použiteľný rozsah (bázy)

Agaróza

0,6%

1000 – 20000

0,8%

600 – 8000

1,0%

400 – 7000

1,2%

300 – 6000

1,5%

200 – 3000

3,5%

100 – 1500

5,0%

80 – 500

8,0%

60 – 400

12,0%

40 – 200

15,0%

25 – 150

20,0%

6 – 100

Polyakryamid

Tabuľka 1 - Rozsah hustoty gélov vzhľadom na počet báz k separácii.

Ako bolo povedané, ďalšou súčasťou systému je elektroforetický pufor, v ktorom je
vlastne celý separačný gél ponorený. Pufor má viaceré úlohy:
-

vedie elektrický prúd medzi elektródami a gélom,

-

pôsobí ako tlmivý roztok vyrovnávajúci elektrolýzou vznikajúci pH gradient

-

funguje ako absorbent tepla vznikajúceho pri prechode elektrického prúdu.

Zloženie pufrov sa líši podľa použitého gélu a konkrétneho typu elektroforézy: pre separáciu
DNA sa najčastejšie používa TBE pufor, pre RNA rôzne denaturačné pufre.
Samotné nukleové kyseliny nie sú vizuálne detekovateľné. Preto sa pre kontrolu priebehu
elektroforézy a vizualizáciu výsledného rozloženia jednotlivých frakcií používajú ďalšie
chemikálie. Prvou skupinou sú vhodné farebné markery. Z chemického hľadiska je to
heterogénna skupina, všetky však majú záporný náboj, takže pri elektroforéze migrujú
rovnakým smerom ako nukleové kyseliny. Jednotlivé látky majú vhodne upravenú veľkosť
molekuly, takže pri separácii označujú miesto frakcie nukleových kyselín s určitou dĺžkou.
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Najbežnejšími sú brómfenolová modrá, ktorá migruje s najmenšími molekulami v čele dráhy,
metylénová modrá, akridínová oranžová a mnohé ďalšie.
Hlavným zástupcom druhej skupiny je etídium bromid. Je to silný mutagén
a interkalačné činidlo, ktoré sa viaže na molekuly nukleových kyselín. Samotný absorbuje UV
žiarenie pri =324 nm a fluorescenciu emituje s maximom žiarenia vo viditeľnej oblasti (=580
nm). V komplexe s nukleovými kyselinami omnoho silnejšie absorbuje UV žiarenie pri =256
nm, čím sa výrazne zvyšuje jeho fluorescencia. Toto sa prejaví ako „svietenie“ jednotlivých
frakcií nukleových frakcií pod UV lampou, pričom intenzita tohto žiarenia je proporcionálna
množstvu prítomných molekúl. Tým je umožnené nielen ľahké vizuálne zhodnotenie výsledku
elektroforézy, ale po zachytení vhodným optickým zariadením (fotoaparát, digitálna kamera)
i denzitometrické kvantitatívne vyhodnotenie. Etídium bromid je možné pridať do gélu alebo
priamo do vzorky v empiricky zistenom množstve 0,5 g/ml.

Obrázok 24 – Transluminátor s gélom s RNA pri UV svetle po elektroforéze.

Elektroforéza DNA sa používa v mnohých aplikáciách. Oproti elektroforéze RNA je
z hľadiska náročnosti podmienok omnoho jednoduchšia. Výhodou je predovšetkým stabilita
DNA, čím sa eliminuje požiadavka inhibície ribonukleáz. Dvojvláknová molekula DNA tvorí
relatívne stálu sekundárnu štruktúru závitnice, a teda veľkosť molekuly priamo závisí na počte
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bázových párov. Túto sekundárnu štruktúru nie je potrebné rušiť a elektroforéza nemusí
prebiehať v denaturačných podmienkach.
Elektroforéza RNA je spojená s určitými špecifikami a obmedzeniami. Keď si
odmyslíme problém degradácie vzoriek aktivitou RNáz spoločný všetkým metodikám
pracujúcim s RNA, ktorý bol podrobnejšie popísaný vyššie, je nevyhnutné brať do úvahy
terciárnu štruktúru RNA.
Celková bunková RNA predstavuje veľmi heterogénnu skupinu molekúl.

Sú to

predovšetkým ribozomálne rRNA (5S, 5,8S, 18S, 28S), transportné tRNA, heterogénne jadrové
hnRNA, malé jadrové snRNA a rôzne mRNA. RNA sú vo všeobecnosti jednovláknové
molekuly a na základe komplementarity určitých úsekov môžu tvoriť intramolekulové
dvojvláknové štruktúry.
Niektoré molekuly vykazujú taký vysoký stupeň vnútornej komplementarity, že
molekula ako celok zaujíma špecifický tvar, resp. terciárnu štruktúru. Najznámejším príkladom
je „štvorlístková“ štruktúra tRNA. Preto i rovnako dlhé molekuly RNA toho istého typu
vykazujúce rôzny stupeň intramolekulovej väzby báz vytvárajú štruktúry s rôznou veľkosťou
bez priamej korelácie s molekulovou hmotnosťou či počtom báz v reťazci. Pretože
elektroforetická separácia prebieha na základe veľkosti molekúl, dochádza k „rozmazaniu“
jednotlivých frakcií a k nedokonalému deleniu zložiek. Aby sa obišiel tento problém,
elektroforéza RNA sa bežne vykonáva pri denaturačných podmienkach, v ktorých sú vyššie
štruktúry makromolekúl nukleových kyselín narušené. Pritom je nevyhnutné zachovať dva
kroky:
1.) denaturácia RNA pred nanesením na gél,
2.) vytvorenie prostredia v elektroforéze, ktoré podporuje a udržava denaturovaný stav.
Je známe, že vyššia teplota spôsobuje denaturáciu makromolekúl nukleových kyselín
rušením vodíkových väzieb medzi jednotlivými bázami. I keď sa tento fakt pri príprave vzorky
využíva, samotný nestačí na kompletnú denaturáciu a jej udržanie v priebehu elektroforézy.
Preto boli, väčšinou na empirickom základe, vypracované rôzne denaturačné systémy. Ich
výber závisí od účelu elektroforézy a použitého separačného gélu. Najbežnejšie používané
denaturanty sú formaldehyd, glyoxal/dimetylsulfoxid (DMSO) a hydroxid metylortuťnatý.
I keď posledný menovaný je najúčinnejším denaturantom RNA, jeho použitie nie je veľmi
rozšírené vzhľadom na jeho vysokú toxicitu.
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Obrázok 25 - Príklad elektroforeticky separovanej celkovej RNA

Fotografia denaturačného gélu označeného etídium bromidom pod UV lampou. Dráhy 1 - 6 obsahujú správne
izolovanú RNA s výrazne definovanými frakciami 18S a 28S rRNA. Škvrna dolu predstavuje frakciu najmenších
molekúl 5S a 5,8S rRNA. Vzorky v dráhach 7 - 8 sú do značnej miery denaturované.

Northern blot, všeobecné princípy
Blotting, alebo blotovanie je všeobecne povedané prenesenie elektroforeticky
separovaného systému makromolekúl z gélu na filtračnú membránu za účelom ich fixácie
a následnej detekcie. Makromolekuly sú na membránu transferované v presne takej istej
konfigurácii, v akej boli separované na gély. Táto membrána predstavuje kvantitatívny
i kvalitatívny profil blotovanej vzorky. Prvýkrát bola táto metóda použitá pre blotovanie DNA
pánom Southernom, odkiaľ dostala svoje meno – Southern blot. Ďalšie vzniknuté aplikácie boli
nazvané obmenou tohto označenia: pre proteíny Western blot a pre RNA Northern blot. Je
treba poznamenať, že i keď sa jednotlivé typy líšia usporiadaním a použitým prostredím,
principiálne ide o rovnakú metodiku.
Transfer RNA na membránu a jej fixácia na ňu prináša mnohé výhody. Gél
a predovšetkým agarózový gél, je krehký a zaobchádzanie s ním je problematické a je
mikrobiologicky nestabilný. RNA v gély postupne difúziou migruje a dochádza tak k
„rozmazaniu“ jednotlivých frakcií. Základným dôvodom pre prenos RNA na membránu je
nevhodnosť gélu pre akékoľvek ďalšie experimentálne techniky ako je napríklad hybridizácia.
Dôležitým rozhodnutím pri príprave Northern blottingu je voľba filtračnej membrány,
na ktorú sa má RNA z gélu preniesť. Od nej sa odvíjajú ďalšie parametre techniky. Každý
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z dostupných typov membrán má svoje špecifické charakteristiky, ako je väzbová kapacita pre
nukleové kyseliny a vhodné spôsoby ich transferu a imobilizácie.
Prvé popísané techniky používali ako membránu diazobenzyloxymetylový papier
a rýchlo sa vyvinuli v použitie dnes tradičnej nitrocelulózy, klasickej membrány v molekulárnej
biológii. I po niekoľkých desaťročiach používania zostávajú chemické princípy väzby
nukleových kyselín na nitrocelulózu stále neobjasnené, i keď sa predpokladá, že ide o vo svojej
podstate hydrofóbne interakcie. Nitrocelulóza je stále frekventovaná, i keď má mnohé
nevýhody. Nevýhody nitrocelulózy odstraňujú nylonové filtre. Ich najväčšou výhodou je
vysoká pevnosť a nenáročný spôsob fixácie naviazaných nukleových kyselín. Existujú dva typy
nylonových membrán dostupných pod rôznymi obchodnými názvami: nylonové membrány
s neutrálnym povrchom a membrány s kladným nábojom povrchových aminoskupín. Tieto
membrány majú vyššiu (kladne nabité výrazne vyššiu) väzbovú kapacitu a pre blotenie sú
postačujúce pufre s nižšou iónovou silou. Imobilizácia môže byť dosiahnutá expozíciou UV
žiarením alebo zapečením 1 – 1½ hodiny pri 65 – 70°C v horúcovzdušnej peci. Po zapečení si
membrány zachovávajú svoju pevnosť a pružnosť a umožňujú tak opakovanú hybridizáciu.
Ďalšie typy membrán sú napríklad polyvinylidéndifluoridové membrány, používané
predovšetkým pre Western blot. Pre transfer nukleových kyselín sú používané len sporadicky.
Bez ohľadu na typ membrány je potrebné s ňou zaobchádzať iba v čistých rukaviciach alebo
s pinzetami, aby sa predišlo znečisteniu tukmi z povrchu kože (mastné škvrny inhibujú prenos
RNA na postihnuté miesto) a zaneseniu RNázovej aktivity do systému. Konkrétny prenos
elektroforeticky rozdelených RNA z gélu na membránu je možné dosiahnuť použitím rôznych
techník, ktoré sa líšia najmä spôsobom, akým je RNA vytiahnutá z gélu.

Obrázok 26 – Schéma usporiadania Western blot aparatúry.
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Najjednoduchšou metódou vyžadujúcou najmenej prístrojov je tradičná pasívna
kapilárna metóda, použitá tiež v klasických Southern blotoch. Princíp je jednoduchý: niekoľko
vrstiev absorpčného materiálu (papierová vata, filtračný papier) nasáva pufor z rezervoáru
smerom nahor cez gél a filtračnú membránu. Pohyb pufru strháva so sebou molekuly RNA a
prenáša ich z gélu na filter. Hlavnými nevýhodami tejto metódy sú nízka efektivita prenosu
a dlhé trvanie (typicky až 16 hodín, respektíve cez noc). Výhodou je inštrumentálna
jednoduchosť.
Úplne odlišným prístupom je elektroblotting. Pri tejto metóde, známej tiež ako
elektroforetický prenos, je gél s priloženou membránou umiestnený v špeciálnej kazete do
roztoku elektrolytu. Po aplikácii elektrického napätia v kolmom smere nabité molekuly RNA
migrujú z gélu na membránu. Tento princíp je použitý pri Western blote proteínov. Potrebný je
upravený elektroforetický systém, mnohé sú bežne komerčne dostupné.
Hybridizácia RNA
Pravdepodobne najkomplexnejšou a zároveň najmenej objasnenou časťou molekulárnej
biológie sú parametre ovplyvňujúce hybridizáciu nukleových kyselín. V jadre ide o tvorbu
dvojvláknovej

molekuly,

duplexu, väzbou dvoch komplementárnych oligo- alebo

polynukleotidových molekúl v antiparalelnom smere. Tento proces je obdobou napr.
renaturalizácie DNA a molekuly, ktoré potenciálne môžu tvoriť duplex, majú v prípade
hybridizácie špecifické označenie – sonda a terč. Terč je makromolekula, resp. zmes
makromolekúl, ktoré sú predmetom detekcie. Môžu byť imobilizované na pevnom médiu –
membráne (Northern blot, dot blot), alebo menej často môžu byť rozpustené vo vhodnom pufri
(S1-nukleázová analýza). Z chemického hľadiska môže ísť o RNA alebo denaturovanú DNA.
Sonda je molekula nesúca určitú značku, ktorá ju umožní v závere experimentu príslušným
spôsobom detekovať. Zo všeobecného hľadiska môže byť sonda homogénna alebo
heterogénna; taktiež existujú sondy RNA aj DNA. Homogénna sonda obsahuje rovnaké
molekuly: napríklad každá molekula je c-fos komplemetárna DNA (cDNA) a cieľom je
kvantifikácia c-fos vo vzorke. Heterogénna sonda je zmesou dvoch alebo viacerých sekvencií,
ktoré môžu byť podobné alebo naopak úplne odlišné. Heterogénne sondy sa používajú
napríklad v prípade sekvenčných nejasností terčových molekúl.
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Obrázok 27 – Schéma hybridizácie RNA na DNA

Najpodstatnejším kritériom rozdelenia sond nukleových kyselín je typ a spôsob
označenia molekuly. Komerčne je dostupných mnoho značkovacích systémov; existujú však
principiálne dve základné metódy značenia sond a to rádioznačenie alebo neizotopové
metódy. V oboch prípadoch ide o inkorporáciu fyzikálne alebo chemicky pozmenených báz do
makromolekuly nukleovej kyseliny alebo naviazanie špecifickej chemickej jednotky na určité
miesto sondy.
Rádioznačenie molekúl sondy je historicky prvou používanou metódou a nesie so sebou
mnohé výhody i nevýhody. Princípom je inkorporácia nukleotidov obsahujúcich rádioaktívny
izotop do molekuly. Použiteľné izotopy pre rádioznačenie sondy sú
najpoužívanejším je
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P, 3H a 35S. Zrejme

P, zdroj -žiarenia, ktoré umožňuje detekciu sondy pomocou
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fotografického filmu. Výhodami tejto metódy sú výborná citlivosť, kompatibilita s mnohými
technikami a dlhodobé experimentálne zázemie. Hlavné nevyhnutné nevýhody sú postupný
pokles aktivity izotopu (dĺžka polčasu rozpadu), potenciálne biologické riziko, potreba
špeciálneho zaobchádzania so vzorkami podľa príslušných predpisov (rádioaktivita), cena
a relatívne dlhé detekčné časy. Niektoré tieto negatíva je možné vyriešiť, napríklad v súčasnosti
dostupný izotop fosforu

P zredukoval potrebu ochranných opatrení pri práci s 32P.

33

33

P je

takisto -žiarič, energia tohto žiarenia je však 5x nižšia ako v prípade 32P, čo umožňuje prácu
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s ním v laboratóriu pri dodržaní bežných bezpečnostných postupov, bez potreby zložitého
tienenia.
Napriek tomu boli v snahe obísť ďalšie nevýhody rádioznačenia skúmané možnosti
použitia neizotopových metód detekcie sond. Dnes existuje viacero postupov založených na
chemiluminiscencii alebo chromogénnych technikách. Najbežnejšie sú biotinylácia a použitie
digoxigenínu. Biotín je malý, vo vode rozpustný vitamín schopný viazať sa na množstvo
biologických molekúl. Jeho väzba na nukleotidy resp. molekulu nukleovej kyseliny je
katalyzovaná špecifickými enzýmami. Detekcia sa vykonáva pomocou streptavidínu,
bielkoviny s extrémne vysokou afinitou k biotínu. Používa sa chemicky modifikovaný
streptavidín, existujúci ako konjugát s alkalickou fosfatázou, ktorá defosforyluje vhodný
substrát, čo vedie k emisii žiarenia alebo tvorbe farebného precipitátu. Digoxigenín (DIG) je
haptén kardioglykozidu digoxínu. K značeniu sa používajú nukleotidy dUTP s naviazaným
DIG a následne inkorporované do sondy. Takto značené sondy sa detekujú modifikovanými
anti-DIG protilátkami spojenými s alkalickou fosfatázou.
Napriek prinášaným výhodám je postoj k týmto metódam rezervovaný. Správy o ich
spoľahlivosti sú kontroverzné, zatiaľ čo niektorí experimentátori potvrdzujú ich funkčnosť,
viaceré laboratóriá tieto postupy označili za problematické. Ide o typický problém novších
metodík, zrejme až v priebehu ďalších pokusov a modifikácií sa preukáže ich skutočná
hodnota.

Štiepenie DNA restrikčnými enzýmami
Štiepenie DNA restrikčnými enzýmami predstavuje užitočnú techniku, ktorá sa
uplatnila vo viacerých aplikáciách molekulárnej biológie a genetickej technológie. Jej
rozšírenie bolo umožnené objavom bakteriálnych restrikčných endonukleáz. Tieto enzýmy
rozpoznávajú krátke oligonukleotidové sekvencie 4 až 8 báz a následne štiepia DNA na každom
takomto mieste.
Slovo „restrikčný“ sa vzťahuje k funkcii týchto enzýmov v pôvodných baktériách.
Restrikčná endonukleáza selektívne deštruuje cudziu DNA (napr. DNA bakteriofágov alebo
náhodne pohltenú DNA) tým, že ju štiepi na týchto špecifických miestach, zvaných restrikčné
miesta.
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Vlastnú bakteriálnu DNA chráni ďalší enzým, ktorý ju modifikuje na alebo v blízkosti
restrikčných miest. Je to restrikčná metyláza, ktorá metyluje 1 alebo 2 bázy v restrikčnom
mieste, a prítomnosť týchto metylových skupín inhibuje štiepenie endonukleázami. Spolu tieto
dva enzýmy tvoria restrikčne-modifikačný systém, ktorý chráni vlastnú DNA a ničí DNA
cudziu.
Restrikčná endonukleáza štiepi homogénnu vzorku DNA na reprodukovateľný súbor
fragmentov, ktoré môžu byť ľahko separované elektroforézou. V súčasnosti je dostupných
niekoľko stoviek restrikčných enzýmov rozoznávajúcich rôzne sekvencie rôznej dĺžky. Toto
množstvo vyžadovalo zavedenie jednotnej nomenklatúry, pôvodne navrhnutej Smithom
a Nathansom už v roku 1973. Meno enzýmu sa skladá z troch písmen, z prvého písmena
rodového a prvých dvoch písmen druhového mena organizmu, z ktorého bol izolovaný (napr.
Escherichia coli = Eco). Jednotlivé kmene alebo typy sú indikované ďalším, štvrtým písmenom,
napríklad EcoR. Keď jeden konkrétny organizmus má niekoľko endonukleáz, sú tieto rozlíšené
rímskymi číslami za skratkou, napr. Bgl I a Bgl II.
Široké spektrum enzýmov umožňuje zvoliť vhodný enzým, ktorý rozštiepi DNA na
fragmenty takmer ľubovoľnej dĺžky alebo na určitých miestach. Následnou analýzou týchto
fragmentov, či už z kvantitatívneho alebo kvalitatívneho hľadiska, sa dajú získať informácie
o štruktúre, sekvencii DNA, expresii určitého génu alebo genetickom polymorfizme.
Restrikčné endonukleázy sú ako všetky enzýmy zložité biologické makromolekuly a ich
aktivita je výrazne závislá od podmienok prostredia. Na rozdiel od vyšších organizmov, ktorých
vnútorné prostredie je do značnej miery podobné, sa baktérie zložením svojej cytoplazmy často
líšia. Podobne sa líši i zloženie reakčného pufru a podmienky pre optimálnu aktivitu rôznych
reštriktáz. Medzi základné faktory regulujúce aktivitu enzýmov patria pH, teplota, iónová sila
roztoku a koncentrácia jednotlivých iónov, predovšetkým Na+, K+, Mg2+, Cl-. Optimálne
podmienky pre aktivitu každého enzýmu sú definované výrobcom a dostupné v odbornej
literatúre. Výrobca obyčajne k svojmu enzýmu dodáva aj zásobný roztok na prípravu reakčného
roztoku príslušného zloženia.

Polymerázová reťazová reakcia
Koncept amplifikácie DNA polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) je jednoduchý,
ale vplyv tejto techniky bol obrovský. PCR je dnes rozšírená snáď v každom laboratóriu
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molekulárnej biológie a je ťažké si predstaviť život bez nej. Prvá PCR publikácia sa objavila
v roku 1985 a v nasledujúcich rokoch ich počet stúpal exponenciálne. Jej objaviteľ Kary Mullis
získal v roku 1993 Nobelovu cenu za chémiu. PCR našla uplatnenie pri detekcii špecifických
génov a ich mutácii v diagnostike genetických defektov a ochorení, rakoviny,
kardiovaskulárnych a infekčných ochorení, HLA typizácii, ale aj využitie v kriminalistike,
súdnom lekárstve alebo v sporoch o otcovstvo. Vo výskume sa PCR používa na analýzu
neznámych úsekov DNA, sledovanie genetického polymorfizmu a sekvenovanie DNA.
Vyvinutie metódy RT-PCR (Reverse Transcription-PCR) poskytlo molekulárnym
biológom účinný nástroj aj pre analýzu RNA, ktorá je ďaleko premenlivejšia a rôznorodejšia
ako DNA a na rozdiel od nej zachytáva diferenciačný, fyziologický či patologický stav bunky
a umožňuje sledovať jej odpovede na rôzne externé stimuly na úrovni expresie génov. Preto
táto aplikácia PCR nachádza najväčšie využitie vo farmakologickom a patofyziologickom
výskume. Kvantitatívne hodnotenie či už RNA alebo samotných produktov RT-PCR umožňuje
určiť mieru expresie určitého génu v konkrétnom tkanive, jej ovplyvnenie mnohými faktormi
a jej reguláciu, sledovať proces transkripcie, prípadne posttranskripčných úprav a pod.
PCR sa používa na zmnoženie časti DNA ležiacej medzi dvoma oblasťami so známou
sekvenciou nukleotidov. Chemicky ide o cyklicky sa opakujúcu, enzýmovo katalyzovanú
syntetickú reakciu. Pozostáva z niekoľkých procesov, z ktorých každý prebieha pri inej
optimálnej teplote a celá séria týchto procesov sa niekoľkokrát opakuje.
Princípom polymerázovej reťazovej reakcie je teda opakovaná, cyklická inkubácia
reakčnej zmesi pri rôznych

teplotách. Každý cyklus sa skladá z troch krokov,

charakterizovaných teplotou a časom:
-

denaturácia DNA,

-

hybridizácia (annealing) primerov

-

vlastná syntéza DNA (extenzia annealovaných primerov).

Denaturácia DNA
Prvým krokom každého cyklu je denaturácia DNA. Ide tu o rozpletenie dvojreťazcovej
DNA (prípadne hybridnej molekuly RNA/cDNA počas iniciálnej denaturácie pri RT-PCR) na
dva reťazce za súčasného zachovania ich primárnej štruktúry. Takto sa umožní prístup primerov
k ich komplementárnym štruktúram a ich hybridizácia po znížení teploty. Je veľmi dôležité
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dokonale a úplne zabezpečiť denaturáciu DNA, pretože iba čiastočne zdenaturovaná vzorka má
tendenciu k opätovnej hybridizácii oboch reťazcov DNA, čo znemožňuje správny annealing a
extenziu primerov a navyše DNA-polymeráza sa môže viazať na niektoré hybridizované úseky
DNA a môže tak dochádzať k tzv. „self-primingu“ a vzniku nechcených produktov.
Všeobecne prebieha denaturácia pri teplotách 92-98°C, najčastejšie pri 94°C, príp.
95°C. Veľmi dôležitá je iniciálna denaturácia vzorky, teda templátu genómovej DNA, či
hybridnej molekuly RNA/cDNA pri RT-PCR. V druhom prípade má iniciálna inkubácia
reakčnej zmesi pri vysokej teplote za úlohu aj denaturáciu enzýmu reverznej transkriptázy
použitého na premenu RNA na cDNA. Táto iniciálna denaturácia trvá od 3 do 5 minút. Pri
ďalšom cyklení počas bežného cyklu, keď už ako templáty slúžia predovšetkým
novosyntetizované kratšie úseky DNA je postačujúca dĺžka denaturácie 20-60 sekúnd.
Pretože pri teplotách okolo 90°C nenastáva len denaturácia DNA, ale všetkých
ostatných sekundárnych a vyšších štruktúr biomolekúl, teda aj bežných bielkovín, je dôležité
zabezpečiť, aby enzým nevyhnutný na syntézu DNA, teda DNA-polymeráza bol funkčný aj
v ďalšom cykle. V prvých aplikáciách sa používal Klenow fragment DNA polymerázy, ktorý
sa musel do reakčnej zmesi pridávať po každom denaturačnom kroku. Tento problém sa vyriešil
použitím termostabilných DNA-polymeráz, napr. Taq DNA-polymerázy izolovanej z
termofilnej eubaktérie Thermus aquaticus.

Hybridizácia (annealing) primerov
Annealing primerov je kritickou časťou každého cyklu. Primery, teda oligonukleotidy
o špecifickej sekvencii sa komplementárne hybridizujú s matricovým vláknom DNA. V prvom
cykle sú všetky matricou v predchádzajúcom kroku denaturované vlákna vzorky genómovej
DNA alebo cDNA pri RT-PCR. Sense primer sa však hybridizuje s jedným vláknom matricovej
DNA, zatiaľ čo anti-sense primer musí byť navrhnutý tak, aby sa annealoval na vlákno
komplementárne ku vláknu s hybridizovaným sense primerom.
Naviazané primery určujú počiatočné miesto syntézy pre DNA-polymerázu a smer
syntézy. V prvom cykle pokračuje syntéza od miesta naviazania primerov do konca reťazca (v
smere 5’  3’). Ďalšie cykly začínajú znova denaturáciou všetkých reťazcov prítomných DNA
(pôvodných aj novosyntetizovaných) a ako matrica pre annealing primerov slúžia okrem
pôvodného templátu už aj v predchádzajúcich cykloch syntetizované fragmenty. Pretože tieto
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syntetizované fragmenty sú komplementárne k pôvodným reťazcom, v ďalšom cykle sa na
fragment syntetizovaný od sense primera annealuje anti-sense primer a naopak, a tak dochádza
k ohraničeniu žiadanej sekvencie. Tento vlastný produkt PCR sa teda prvýkrát objavuje
v treťom cykle. Fakt, že ako matrica môžu slúžiť všetky fragmenty DNA prítomné v reakčnej
zmesi, umožňuje množenie produktu PCR geometrickým radom, pričom jeho koncentrácia sa
počas 20 cyklov reakcie zväčší 220, čiže asi miliónkrát. Táto koncentrácia mnohonásobne
prekročí koncentráciu medziproduktov z prvých dvoch cyklov, ktorá rastie lineárne.
Vzhľadom na veľkú heterogenitu primerov, teda veľkej variabilite v ich dĺžke a zložení,
sa ich annealingová teplota značne líši. Pohybuje sa od 40 do 65°C a pre každý konkrétny
primer musí byť určená empiricky. Vhodné je, ak oba primery (sense a anti-sense) majú
rovnakú teplotu hybridizácie. Určenie ideálnej annealingovej teploty primerov je asi
najkritickejším krokom celej PCR metódy. Príliš vysoká teplota neumožní väzbu primerov na
komplementárne úseky matricového vlákna, zatiaľ čo príliš nízka teplota podporí nešpecifický
annealing primerov na iné ako cieľové a prísne komplementárne sekvencie, prípadne neúplná
hybridizácia celého primeru a jeho voľný 3´ koniec zabránia predĺženiu novosyntetizovaného
reťazca. Na výpočet približnej annealingovej teploty daného primeru existuje niekoľko
vzorcov, ktoré berú do úvahy počet nukleotidov obsah G/C báz, koncentráciu solí a pod.
Teplota však môže závisieť aj od parametrov izolovanej vzorky, a preto je jej empirické určenie
najvhodnejšie. Čas potrebný na úplný annealing primerov sa pohybuje okolo 1 minúty.

Elongácia primerov
Na annealované primery sa viaže DNA-polymeráza a v smere 5´→3´ začína predlžovať
novosyntetizované vlákno tvorbou fosfodiesterových väzieb medzi zatiaľ nasyntetizovaným
reťazcom a novým nukleotidom, ktorého druh je určený jeho komplementaritou k
zodpovedajúcemu nukleotidu matricového vlákna. Syntéza je ukončená koncom matricového
vlákna, ktorý v prípade vlastného produktu zodpovedá sekvencii anti-sense primera v prípade,
že syntézu inicioval sense primer a naopak. Procesy extenzie primerov vzhľadom na jednotlivé
cykly sú opísané v kapitole o annealingu primerov.
Ideálna teplota vlastnej syntézy DNA zodpovedá teplote najvyššej aktivity enzýmu
DNA-polymerázy. Je to najkonzervatívnejší krok celej reakcie, pretože teplota je pre konkrétny
enzým vždy štandardná. Pre Taq DNA-polymerázu je to 72°C, kedy je schopná polymerizovať
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rýchlosťou 60 báz/sekundu. Preto potrebná dĺžka tohto kroku bude závisieť od dĺžky cieľového
fragmentu: ak je kratší ako 500 bázových párov postačí 20 sekúnd, pri dlhších sekvenciách je
to 40 sekúnd, no väčšinou sa odporúča 1 minúta. Po prebehnutí všetkých cyklov je zaužívané
na záver ešte inkubovať reakčnú zmes asi 5-15 minút pri teplote 72°C, aby sa dokončila syntéza
(extenzia) všetkých neúplných fragmentov a umožnila sa hybridizácia komplementárnych
jednoreťazcových produktov.

Zložky reakčnej zmesi
Primery
Primery sú párom oligonukleotidov známej sekvencie (asi 18-35 nukleotidov), ktoré
svojou komplementaritou k jedinečnej časti reťazca DNA určujú, ktorý úsek DNA bude
syntetizovaný. Úsek, ktorý sa bude pri PCR syntetizovať je ohraničený 5´-koncami oboch
primerov, pretože DNA-polymeráza predlžuje reťazec v smere 5´→3´. Dĺžka zmnožovaného
úseku môže byť rôzna - od niekoľko desiatok bázových párov (bp) až po 1,2 kb. Primery sú
rozlíšené na sense a anti-sense príp. upstream a downstream, podľa toho, ku ktorému reťazcu
sú komplementárne. Každý z nich však musí byť komplementárny k opačnému reťazcu DNA,
príp. cDNA. Od designu primerov vo veľkej miere závisí úspešný priebeh PCR, preto sa mu
venuje veľká pozornosť. Najistejšie je použiť z literárnych údajov overené a odskúšané
sekvencie primerov, pri dizajnovaní vlastných sekvencii treba dodržiavať niekoľko pravidiel:
1. primer nesmie vytvárať internú sekundárnu štruktúru
2. musí mať vyrovnané rozloženie na G/C a A/T bohatých domén
3. primery nesmú vykazovať komplemetaritu 3’ koncov (inak je možnosť tvorby
primerových dimérov, ktoré sa budú zmnožovať a súťažiť tak s analyzovanými úsekmi
DNA o enzým).
Dôležitým faktorom PCR je teplota hybridizácie (annealingu) primerov na templát. Je
potrebné, aby annealingová teplota bola pre oba primery približne rovnaká. Koncentrácia
jednotlivých primerov by sa mala pohybovať od 0,05 do 0,5 μmol/l, čiže do 50 μl objemu
reakcie pridávame 2,5 – 25 pmol primerov. Vysoká koncentrácia primerov vedie často
k syntéze nešpecifických produktov, pri nízkej koncentrácii hrozí riziko vyčerpania primerov
pred ukončením všetkých cyklov a nízkeho množstva nasyntetizovaného produktu. Oba faktory
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(annealingová teplota a koncentrácia primerov) sú však veľmi variabilné a musia byť pre
konkrétne primery určené empiricky.
DNA - polymeráza
DNA-polymerázy sú enzýmy schopné syntetizovať na jednoreťazcovej (denaturovanej) DNA
komplementárny reťazec. Okrem jednoreťazcovej matricovej DNA slúžiacej ako templát pre
syntézu nového vlákna vyžadujú DNA-polymerázy aj primer, teda niekoľko nukleotidov
nového vlákna, na ktoré sa môžu viazať, a kde začína replikácia. Ako primery pri PCR slúžia
už vyššie opísané oligonukleotidy, pri čom musí byť zabezpečená ich hybridizácia (annealing)
s matricovým vláknom.
DNA-polymerázy v podstate katalyzujú tvorbu fosfodiesterovej väzby medzi 3´ koncom
nového reťazca DNA a 5´ trifosfátovou väzbou nového deoxyribonukleotidtrifosfátu
komplementárneho s deoxy-nukleotidom na matricovom vlákne. Za uvoľnenia pyrofosfátu sa
tak postupne predlžuje nový reťazec smerom 5´→3´.
Pretože PCR je založená na opakovaní cyklov jednotlivých krokov, aby mohli
novosyntetizované vlákna slúžiť ako matrica v ďalšom cykle, je potrebná denaturácia
dvojvláknovej DNA. Tá je však možná iba pri vysokej teplote (94°C). Bežné enzýmy, DNApolymerázy nevynímajúc, podliehajú pri takýchto teplotách denaturácii. Preto rozvoj PCR bol
umožnený až izoláciou DNA-polymeráz z termofilných mikroorganizmov, ktoré majú vyššie
teplotné optimum ako bežné DNA-polymerázy a nepodliehajú ireverzibilným zmenám ani pri
teplotách blížiacich sa k 100°C.
V súčasnosti sa používajú napr. už spomínaná Taq DNA-polymeráza, Tth DNA-polymeráza
(izolovaná z termofilnej eubaktérie Thermus thermophilus) a Pwo DNA-polymeráza (izolovaná
z hypertermofilnej archebaktérie Pyrococcus woesei). Najpoužívanejšou je prvá z nich.
Termostabilná Taq DNA-polymeráza je tvorená jediným polypeptidovým reťazcom o
molekulovej hmotnosti asi 95 kD. Okrem 5´→3´ polymerázovej aktivity nemá

3´→5´

exonukleázovú aktivitu. Najaktívnejšia je pri 75°C a pH=9. Pri 95°C má polčas asi 40 minút a
dokáže po znížení teploty znovu nadobudnúť svoju aktivitu. Na svoju činnosť vyžaduje ióny
magnézia a dNTP. Tak isto je pre PCR nesmierne dôležitá koncentrácia enzýmu. Ideálna
koncentrácia DNA-polymerázy je od 0,5 do 2,5 jednotiek v reakčnej zmesi. Nadmerná
koncentrácia enzýmu môže mať za následok zníženú špecificitu reakcie.
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Deoxyribonukleotidtrifosfáty
Zmes

deoxyribonukleotidtrifosfátov

(dNTP),

teda

deoxyadenozíntrifosfátu

(dATP),

deoxyguanozíntrifosfátu (dGTP), deoxycytidíntrifosfátu (dCTP) a deoxytymidíntrifosfátu
(dTTP) je vlastným materiálom, z ktorého je syntetizovaná analyzovaná časť DNA. Dôležité
je, aby zmes dNTP bola vyvážená, t.j. obsahovala všetky štyri zložky v rovnakej koncentrácii,
pretože prevaha určitých nukleotidov môže viesť k zníženiu presnosti DNA-polymerázy. dNTP
viažu ióny Mg2+ a môžu tak interferovať s činnosťou DNA-polymerázy a znižovať annealing
primerov. Výsledná koncentrácia každého dNTP v reakčnej zmesi by mala byť 0,2 mM, pričom
sa používa zásobná zmes dNTP s koncentráciou 10 mM.
Mg2+
Na činnosť enzýmu DNA-polymerázy je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, čo sa
týka pH, koncentrácie iónov a pod. Osobitne sa do reakcie pridávajú horečnaté ióny vo forme
MgCl2 alebo MgSO4, ktorých vhodná koncentrácia je esenciálna pre uspokojivý priebeh PCR.
Prítomnosť Mg2+ je nevyhnutná predovšetkým pre aktivitu Taq DNA-polymerázy. Ich nízka
koncentrácia inhibuje elongáciu primerov, a naopak ich nadmerná koncentrácia môže viesť
k tvorbe nešpecifických produktov. Pretože mnohé zložky reakčnej zmesi (dNTP, DNA
templát, príp. proteíny, či chelatačné činidlá prítomné vo vzorke- EDTA, citrát) viažu horečnaté
ióny, je potrebné ich vhodnú koncentráciu určiť empiricky pre každú reakciu. Doporučované
koncentrácie sa pohybujú od 0,5 do 5,0 mM Mg2+ v reakčnej zmesi, pričom sa používa zásobný
roztok 25 mM.
Ďalšími zložkami reakčnej zmesi PCR sú napr. KCl, Tris-HCl na udržanie mierne
zásaditého pH=9, pričom do zmesi ešte pristupujú aj zložky roztoku, v ktorom je skladovaná
Taq DNA-polymeráza, tzv. „storage buffer“, ktorý však musí byť kompatibilný s reakčným
pufrom. Pri skladovaní polymerázy zabezpečuje vhodné pH a iónové prostredie.

Typický priebeh PCR
Všeobecným príkladom protokolu PCR môže byť nasledujúca postupnosť krokov:
1.) Iniciálna denaturácia

94°C

1 min

2.) Denaturácia

94°C

30 sek

3.) Annealing

50-65°C

1 min
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4.) Elongácia

72°C

45 sek– 3 min

5.) Záverečná elongácia

72°C

7 min

Kroky 1. a 5. prebiehajú len na začiatku resp. na konci celej reakcie, pričom kroky 2. až 4. sa
cyklicky opakujú. Počet cyklov sa väčšinou pohybuje od 20 do 35. V ideálnom prípade a pri
optimálnych podmienkach reakcie je možné získať ľahko detegovateľný produkt za použitia 40
cyklov zo vzorky 10 molekúl DNA.
Počet cyklov je veľmi dôležitý aj z hľadiska kvantifikácie istej sekvencie vo vzorke pomocou
PCR. DNA-polymeráza je schopná syntetizovať cieľový produkt v kvantitatívnej súvislosti s
jeho koncentráciou vo vzorke len počas určitého počtu cyklov. Ak je počet cyklov príliš veľký,
nesmierne sa zväčší koncentrácia potenciálnych matríc a enzým v danej koncentrácii už nie je
schopný s narastajúcim počtom substrátov kvantitatívne syntetizovať nové reťazce (dosiahne
sa plateau závislosti počtu molekúl PCR produktu od počtu cyklov). Preto je pri kvantitatívnej
PCR potrebné kalibráciou zistiť optimálny počet cyklov pre danú vzorku a koncentráciu
cieľového fragmentu v nej a až potom kvantifikovať produkt vzniknutý popri počte cyklov,
kedy ešte polymerizačná schopnosť enzýmu nie je nasýtená a závislosť koncentrácie
analyzovaného produktu od počtu cyklov je lineárna.
Na začiatku PCR je prítomná iba vzorka – dvojvláknová DNA, príp. hybridná molekula
RNA/cDNA pri RT-PCR. Pri prvom cykle sa denaturuje a každý z primerov sa annealuje na
jeden z reťazcov a určí sa tak začiatočné miesto syntézy nového vlákna pre DNA-polymerázu.
Elongácia v prvom cykle pokračuje až do konca jednotlivých reťazcov.
Na začiatku druhého cyklu už teda reakčná zmes po denaturácii obsahuje okrem pôvodných
vláken vzorky DNA aj neúplné fragmenty začínajúce sekvenciou primerov. Aj tie môžu slúžiť
v druhom cykle ako matrica pre annealing primerov. Pretože sú však tieto fragmenty
komplementárne k pôvodnému vláknu na základe, ktorého boli syntetizované, v druhom cykle
sa na fragment začínajúci sekvenciou sense primera annealuje anti-sense primer a naopak.
Syntéza nového vlákna teda prebieha od sekvencie v druhom cykle annealovaného primeru a
je ukončená koncom fragmentu, ktorý zodpovedá sekvencii primeru annealovaného v prvom
cykle. Takýmto spôsobom je cieľový amplifikovaný úsek vymedzený pomocou oboch
primerov.
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Po denaturácii počas tretieho cyklu je už v reakcii prítomný aj vlastný produkt, ktorý už
v tomto cykle slúži ako matrica na hybridizáciu s primermi. Rovnako sú v tomto cykle tiež
prítomné aj pôvodné vlákna DNA a v prvom a druhom cykle z nich nasyntetizované fragmenty,
ktoré tiež slúžia ako matrica pre primery. Všetky tieto deje prebiehajú podobne aj v ďalších
cykloch, pričom koncentrácia medziproduktov (fragmentov) z prvého a druhého cyklu rastie
lineárne, pričom koncentrácia produktu ohraničeného oboma primermi rastie geometricky,
pretože každé z oboch vláken každého produktu slúži v ďalšom cykle ako matrica pre svoju
vlastnú replikáciu. Preto výsledná koncentrácia špecifického PCR produktu bude ďaleko väčšia
ako neželaných medziproduktov a umožní jeho bezproblémovú analýzu.

RT-PCR
Samotná PCR ako bola opísaná v predchádzajúcich kapitolách vyžaduje ako vzorku (templát)
DNA, preto je vhodná na analýzu DNA izolovanej z tkanív. DNA je však z hľadiska výskumu
pomerne stála štruktúra. Vo všetkých bunkách organizmu je prítomná v rovnakej kópii a jej
analýzou nemožno zachytiť zmeny odohrávajúce sa pri diferenciácii buniek, ich reakcii na
externé stimuly a patologické podmienky. Stav bunky je určený množstvom a kvalitou prepisu
DNA do RNA, konkrétne do mRNA. Možno povedať, že konkrétna DNA dáva bunke možnosti
a určuje ich rozsah, na rozdiel od mRNA, ktorá je už ich realizáciou.
V bunke je prítomná teda iba mRNA s konkrétnou primárnou štruktúrou zodpovedajúcou len
génom, ktoré sa v bunke práve prepisujú. Situácia je komplikovaná aj posttranskripčnou
modifikáciou RNA a ďalšími regulačnými mechanizmami prepisu, no možno konštatovať, že
po izolácii celkovej RNA z tkaniva môžeme kvalitatívnou i kvantitatívnou analýzou jej úsekov
zodpovedajúcich prepisovaným génom dostať obraz o stave expresie génov v bunke.
Jednou z metód použiteľných na takúto analýzu je aj PCR, konkrétne jej aplikácia RTPCR. V podstate ide o amplifikáciu úseku DNA zodpovedajúceho komplementárnemu úseku
izolovanej RNA. DNA, ktorá je potrebná ako templát v reakcii, sa získa reverznou transkripciou
zo vzorky izolovanej RNA za použitia enzýmu reverznej transkriptázy (RT-PCR-Reverse
Transcription-PCR). DNA syntetizovaná podľa RNA sa nazýva komplementárna DNA
(cDNA). Do reakcie sa pridáva teda hybridná dvojreťazcová molekula RNA/cDNA a po jej
denaturácii slúži ako templát len cDNA. Ďalej sa priebeh reakcie už ničím nelíši od už popísanej
všeobecnej metódy PCR.
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Pri RT-PCR teda samotnej polymerizačnej reakcii predchádza reverzná transkripcia
vzorky RNA (totálnej alebo polyA (+), teda mRNA a pod.). Reverzná transkripcia sa môže
uskutočniť ako separátna reakcia a až výsledná cDNA je pridaná do reakčnej zmesi pre PCR
(two-step protocol), no v súčasnosti už existujú systémy, v ktorých sa naraz premiešajú všetky
zložky oboch reakcii (reverznej transkripcie aj PCR) a po reverznej transkripcii, ktorá prebieha
pri nižších teplotách, sa zahriatím na 94°C inaktivuje reverzná transkriptáza a ďalej prebieha
vlastná PCR. Samotná reverzná transkripcia je taktiež enzymatickou syntetickou reakciou
podobne ako PCR, preto pre jej vydarený priebeh je potrebné zvážiť a optimalizovať podobné
faktory, teda zloženie reakčnej zmesi, teplotu a čas reakcie.
Zložkami reakčnej zmesi je izolovaná RNA, enzým reverzná transkriptáza, ktorá taktiež
vyžaduje na štart svojej činnosti hybridizované primery, deoxyribonukleotidy a reakčný pufor,
ktorého významnou zložkou sú opäť ióny Mg2+.

Obrázok 28 – RT PCR zariadenie StepOne Plus (vľavo), schéma PCR (vpravo).

Reverzné transkriptázy sú RNA-dependentné DNA-polymerázy, ktoré syntetizujú
komplementárny reťazec DNA (cDNA) na základe matrice RNA. V prírode syntéza DNA na
podklade RNA nie je veľmi rozšírená a popísaná bola iba v prípade RNA vírusov, ktoré sú aj
zdrojom enzýmov pre PCR. Najrozšírenejšie sú reverzné transkriptázy (RT) AMV (Avian
Myoblastosis Virus), M-MuLV (Moloney Murine Leukemia Virus) a termostabilná DNApolymeráza z baktérie Thermus thermophilus, ktorá má aj aktivitu reverznej transkriptázy a
jediná nepochádza z vírusového zdroja.

92

Každý z nich vyžaduje pre svoju optimálnu aktivitu rôzne pH, koncentráciu solí a
teplotu. Najpoužívanejšou je asi AMV RT, ktorá má aj výhodnú tzv. RNáza H aktivitu
umožňujúcu špecifickú degradáciu RNA v novo vznikajúcej RNA/cDNA hybridnej molekule.
Optimum aktivity má AMV RT pri 42°C, je schopná syntetizovať fragmenty cDNA dlhé až 10
kb a používa sa v koncentrácii 20 jednotiek/20μl.
Základným

stavebným

materiálom

vznikajúceho

reťazca

cDNA

sú

samozrejme

deoxyribonukleotidtrifosfáty, pridávané do reakcie v zmesi dNTP, ktorej výsledná koncentrácia
je 1mmol/l. Prostredie reakcie vytvára pufor, ktorý obsahuje Tris-HCl o pH=8,3, definovanú
koncentráciu KCl, roztok DTT (ditiotreitol) a magnéziové ióny vo forme MgCl2 alebo MgSO4
o výslednej koncentrácii 5 mmol/l.
Pretože podobne ako DNA-polymeráza vyžaduje aj reverzná transkriptáza „priming“ reakcie,
t.j. začiatok novosyntetizovaného reťazca, je potrebné do reakcie pridať primery a zabezpečiť
ich hybridizáciu s templátom RNA. V zásade existujú tri typy primerov pre reverznú
transkripciu.
Prvým je primer oligo (dT)12-15, čo je oligonukleotid zložený z 12-15 deoxytymidínových
nukleotidov. Jeho použitie je umožnené existenciou tzv. poly (A)+ úseku na 3´ konci mRNA,
ktorého pridanie je súčasťou posttranskripčných úprav hnRNA (heterogénnej nukleárnej RNAhrubého primárneho transkriptu prepisovaných génov) a dá sa povedať, že poly (A)+ koniec je
identifikačným znakom mRNA, ktorá už prešla posttranskripčnou úpravou. Oligo (dT)12-15 sa
teda hybridizuje na základe komplementarity s 3´ poly (A)+ koncom každého vlákna vo vzorke
prítomnej mRNA a zahajuje tak syntézu cDNA reverznou transkriptázou. Pri použití tohto
primera sa teda do cDNA prepíše všetka mRNA prítomná vo vzorke.
Taktiež je možné v úlohe primerov použiť hexanukleotidy s náhodnou sekvenciou. Tieto sa
viažu na všetky komplementárne sekvencie templátovej RNA a vedú tak k syntéze mnohých
čiastkových cDNA (krátke cDNA). Výhodné je ich použitie pri významnej sekundárnej
štruktúre vzorky RNA a jej veľkej dĺžke. Najvýhodnejšie je však použitie primerov so
špecifickou sekvenciou. Selektívne sa potom do cDNA prepisujú len úseky RNA, o ktoré máme
záujem, teda napr. úsek, ktorý chceme potom amplifikovať pomocou PCR. V tomto prípade už
len tento úsek prepísaný do cDNA slúži hneď v prvom cykle ako matrica pre DNApolymerizáciu.
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Koncentrácia akéhokoľvek primeru v reakcii sa pohybuje okolo 1μmol/l, čiže sa pridáva asi
50pmol primeru do 50μl reakcie. Potrebná koncentrácia vzorky závisí od druhu prepisovanej
RNA- asi 1μg celkovej RNA, 50-100 ng poly (A)+ RNA a pod.
Počas vlastnej reakcie ide po zmiešaní zložiek o hybridizáciu primerov (25°C, 10 min) a
samotnú reverznú transkripciu (42°C, 60 min) a následnú inaktiváciu reverznej transkriptázy
(95°C, 5 min), aby sa vylúčila jej možná interferencia so zložkami reakcie počas PCR. Tak isto
dochádza pri tejto teplote k denaturácii hybridu RNA/cDNA. V prípade dvojkrokovej (twostep) RT-PCR, kedy reverzná transkripcia prebieha v jednej reakcii a z nej sa odoberá výsledný
produkt a pridáva do PCR, je na reverznú transkripciu možné použiť nešpecifické primery
(oligo (dT)12-15 alebo náhodné hexanukleotidy), no pri one-step RT-PCR (reverzná transkripcia
a následná PCR prebiehajú v rovnakej reakčnej zmesi) je nutné použiť rovnaké špecifické
primery pre reverznú transkripciu aj PCR. V tomto prípade na 45, príp. 60 minútovú reverznú
transkripciu, 2-5 minútovú denaturáciu enzýmu a hybridu RNA/cDNA priamo nadväzuje prvý
krok prvého cyklu PCR (nevyžaduje sa dlhá iniciálna denaturácia).

Klonovanie v plazmidových vektoroch a izolácia plazmidovej DNA
Klonovanie špecifických úsekov DNA v plazmidových vektoroch patrí medzi tradičné
techniky molekulárnej biológie a dnes sa vďaka vývoju nových aplikácií tejto metódy dostala
opäť do popredia záujmu vedcov. Bakteriálne plazmidy sú malé, kruhové, kovalentne uzavreté
extrachromozomálne DNA molekuly schopné autonómnej reprodukcie v hostiteľskej bunke.
Práve táto schopnosť vysokej multiplikácie v rámci jednej baktérie znásobená množením
baktérií samotných predurčujú tieto štruktúry k využitiu pre tento účel.
Už z teoretického hľadiska bolo potrebné vyriešiť niekoľko krokov, ktoré vedú k úspešnému
získaniu namnoženého úseku DNA:
-

Výber, príprava a izolácia vhodného plazmidu (vektoru) v požadovanej čistote
a integrite

-

Inkorporácia cieľovej sekvencie DNA do vektora

-

Transformácia upraveného vektora do baktérie

-

Vyselektovanie úspešných transformantov od netransformovaných baktérií a ich
namnoženie

-

Izolácia plazmidovej DNA
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-

Izolácia cieľovej sekvencie z plazmidu

Tieto kroky sa líšia svojou náročnosťou a problematikou, riešenie mnohých z nich však
vychádza spoločne z vlastností plazmidov a ich úlohe v baktérii. Čisto z metodického hľadiska
je účelné celý proces rozdeliť na dve časti, a to prípravu transformovaných baktérií a izoláciu
cieľovej sekvencie DNA z nich.

Príprava vektoru a transformácia baktérií.
Moderné techniky genetiky a molekulárnej biológie umožňujú dnes pripraviť DNA
takmer ľubovoľnej sekvencie. Existuje veľké množstvo komerčne dostupných plazmidov
požadovaných vlastností. To aké sú tieto vlastnosti, vyplýva z postupov používaných pri
inkorporácii sekvencie DNA do plazmidu a selektovaní transformovaných baktérií.
Pri vkladaní určitej sekvencie do plazmidu je potrebné plazmid na jednom mieste
rozštiepiť, vytvoriť na jeho koncoch i na koncoch vkladanej DNA navzájom komplementárne
„lepkavé“ sekvencie (jeden reťazec dvojvláknovej DNA presahuje o niekoľko báz a vytvára tak
miesto na väzbu komplementárneho vlákna) a následne vodíkovými väzbami naviazané
molekuly spojiť. Vytvorenie takýchto koncov je možné štiepením plazmidu i cieľovej DNA
rovnakou restrikčnou endonukleázou. Keďže táto restriktáza rozoznáva jediné restrikčné
miesto, pri štiepení vznikajú navzájom komplemetárne konce, čo umožní vloženie DNA na
miesto rozštiepenia plazmidu. Tento postup má však jednu nevýhodu, pretože dochádza
k štiepeniu jednou endonukleázou, navzájom kompatibilné sú nielen konce medzi plazmidom
a DNA, ale i jednotlivé konce plazmidu medzi sebou. V priebehu reakcie tak môže dôjsť
k opätovnému spojeniu plazmidu bez inkorporácie sekvencie DNA. To sa prejaví zníženou
úspešnosťou transformácie. Riešením je vytvoriť dva rôzne konce štiepením dvomi
restrikčnými enzýmami.
Po úspešnom spojení komplementárnych koncov plazmidu a DNA je potrebné ich
kovalentne zviazať do integrálnej molekuly. Podobná reakcia prebieha pri replikácii DNA –
spájanie Okazakiho fragmentov. Túto reakciu katalyzuje DNA ligáza, a tento enzým sa používa
i vo finálnej fáze inkorporácie DNA sekvencie do plazmidu.
Transformácia plazmidu do baktérií je založená na empirických poznatkoch. Kritickým
krokom je príprava kompetentných buniek, následne jednoduchým zmiešaním upraveného
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plazmidu so suspenziou týchto buniek vo vhodnom médiu dôjde k vniknutiu plazmidov do
baktérií a ich transformácii.
Plazmidy boli pôvodne objavené pre svoju schopnosť prenášať gény medzi baktériami.
Asi najznámejším dôsledkom tejto transformácie je vznik rezistencie kmeňov baktérií na určité
antibiotiká. Práve tento mechanizmus sa využíva pri selekcii transformovaných buniek.
Princípom je vloženie určitého génu – markeru – obsiahnutého v plazmide do bunky, ktorej
tento gén chýba. To sa prejaví zmenou fenotypických vlastností transformovaných buniek, čo
umožní ich identifikáciu a selekciu. Dve najpoužívanejšie metódy sú antibiotická selekcia
a modro/biely farebný screening.
Antibiotická

selekcia

je

najstaršou

metódou

a využíva

prítomnosť

génu

podmieňujúceho rezistenciu baktérie na určité antibiotikum alebo ich skupinu. Najbežnejšími
sú plazmidy s génom kódujúcim -laktamázu a nesúcim rezistenciu proti ATB penicilínového
radu. Takéto transformanty sa vyselektujú jednoduchou inkubáciou na pôde s obsahom
ampicilínu.
Plazmidy využívajúce modro/biely farebný screening obsahujú gén pre enzým galaktozidázu. Restrikčné miesta pre endonukleázy sú umiestnené vnútri tohto génu. Ak
baktéria obsahuje pôvodný plazmid s nevloženou sekvenciou DNA, produkuje funkčnú galaktozidázu a na špeciálnej selektívnej pôde obsahujúcej galaktózu a IPTG (izopropyl
-D-tiogalaktopyranosid), vzniká jej aktivitou farebný produkt sfarbujúci kolónie buniek do
modra. Úspešné vloženie novej sekvencie do tohto génu vedie k produkcii nefunkčného
enzýmu a transformované baktérie ostávajú na tejto pôde biele.

Kultivácia transformovaných baktérií a izolácia plazmidovej DNA.
Hlavným problémom pri izolácii plazmidovej DNA je prítomnosť chromozomálnej
DNA. Na rozdiel od iných bunkových zložiek je po chemickej stránke totožná, jediným
rozdielom je jej veľkosť a linearita. Aj na základe týchto rozdielov sa podarilo vypracovať
metódy získania „čistého“ lyzátu bez kontaminácie chromozomálnou DNA. Pre svoju
univerzálnosť a konzistentnosť sú najrozšírenejšie techniky LiCl/Trizol® a SDS-alkalická
denaturácia.
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Pri denaturácii bunky s chloridom lítnym dochádza k rozpusteniu vnútorných membrán
bez uvoľnenia plazmidov do roztoku alebo výrazných zmien morfológie bunky. Následné
pridanie sústavy fenol/chloroform vedie k rýchlej denaturácii proteínov a rapídnemu zmršteniu
bunky. Chromozomálna DNA s vysokou molekulovou hmotnosťou je pritom uzavretá vnútri
denaturovaných proteínov, zatiaľ čo plazmidy sú schopné permeovať do supernatantu.
Metóda SDS-alkalickej denaturácie využíva rozdiely v denaturačných a renaturačných
charakteristikách kovalentne uzavretej kruhovej plazmidovej DNA a chromozomálnej DNA.
Pri alkalickom pH (okolo 11) sú oba typy DNA úplne denaturované. Rýchla neutralizácia
roztokom s vysokou iónovou silou a denaturačným činidlom SDS má dva dôsledky, ktoré
prispievajú k celkovej efektivite tejto metódy:
-

rýchla neutralizácia vedie k „renaturácii“ chromozomálnej DNA intrareťazcovým
spôsobom, čím vzniká nerozpustný agregát

-

kovalentne uzavretá povaha plazmidov podporuje ich prirodzenú renaturáciu a tak
zostávajú rozpustené v roztoku.

V prostredí

SDS

dochádza

k denaturácii

proteínov,

ktoré

precipitujú

a adsorbujú

vysokomolekulárnu chromozomálnu DNA.
Rozdelenie rozpustných a nerozpustných zložiek sa docieli centrifugáciou a plazmidová
DNA sa vyzráža etanolom/izopropanolom ako pri originálnej izolácii nukleových kyselín.
Izolovať

vloženú

časť

DNA

je

jednoduché

rozštiepením

plazmidu

restrikčnými

endonukleázami, ktoré boli použité pri jej inkorporácii, a následnou separáciou na
elektroforetickom gély.

Obrázok 29 - Izolovaná bakteriálna plazmidová DNA.

Plazmid obsahujúci vloženú sekvenciu c-fos cDNA bol namnožený v baktériách a izolovaný metódou DNA
Miniprep. Z 8 vzoriek dráhy 1-3 obsahujú čistú plazmidovú DNA. Vzorky 4 a 8 sú pravdepodobne kontaminované
zbytkami SDS a použitých solí, ktoré interferujú s riadnou separáciou a vznikajú „čmuhy“. Vzorka 6 obsahuje
relatívne čistú DNA, i keď výťažok je nižší. V dráhe 7 je vidno DNA degradovanú zrejme pri pridlhom vystavení
vzorky pôsobeniu zásaditého prostredia. V dráhe L je 100 bp DNA marker.
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Opakovacie otázky ku kapitolám Fyzikálno-chemické vlastnosti NK a Izolácia celkovej RNA,
všeobecné princípy:

Ktorú časť krvnej zložky použijete na analýzu bielkovín?
Koľko AK je pravidelnou súčasťou bielkovín živých organizmov?
Aminokyseliny sú základnou stavebnou časťou: m-RNA, glukózy, albumínov, hemoglobínu?
Čo je to peptidická väzba?
Ktoré bielkoviny majú najväčšie zastúpenie v krvnej plazme?
Aké kroky vedú k izolácii bielkovín z tkaniva?
Ktoré fyz.-chem. vlastnosti bielkovín sa využívajú pri ich elektroforéze?
Aký význam má pri elektroforéze bielkovín látka SDS = dodecylsulfát-sodný?
Ktoré úrovne štruktúry bielkovín narúša látka SDS = dodecylsulfát-sodný a ktoré zachová
neporušené?
Ktorá látka prekrýva vlastný náboj bielkoviny počas elektroforézy a na aký náboj ho prekrýva?
Aký význam má pri elektroforéze bielkovín koncentrácia akrylamidového gélu?
Ktoré bielkoviny /Mr/ sa počas elektroforézy rozdelia ako prvé a ktoré ako posledné?
Čo sa skrýva pod pojmom blotovanie?
Čo sa skrýva pod pojmom ECL-imunodetekcia?
Nukleotid vzniká spojením...?
Nukleozid vzniká spojením...?
Nukleotidy sú stavebnou zložkou: RNA, globulínov, nukleozidov, ATP ?
Aký je rozdiel medzi RNA a DNA?
Ktorá NK prináša na ribozómy informáciu o sekvencii báz?
Ktorá NK sa vyznačuje špecifickosťou pre jednotlivé AK?
Koľko je známych typov t-RNA?
Ktoré sú purínové bázy DNA?
Ktoré sú pyrimidínové bázy DNA?
Ktoré bázy obsahuje m-RNA?
Ktoré bázy v DNA sú komplementárne?
Čo rozumiete pod pojmom renaturácia?
Čo rozumiete pod pojmom hybridizácia?
Aký náboj nesie izolovaná DNA?
Ktoré fyzikálno-chemické vlastnosti NK sa využívajú pri ich elektroforéze?
Aké kroky vedú k izolácii NK z tkaniva?
Čo rozumiete pod pojmom denaturácia NK, DNA?
Ktorú časť krvnej zložky použijete na analýzu NK?
Čo predstavuje sekundárnu štruktúru DNA a RNA?
Ktorá látka sa používa na vizualizáciu NK v ultrafialovom svetle, po prebehnutí elektroforézy?
Čo potrebujete na syntézu nového reťazca NK /teoreticky/?
Ktorý je základný enzým potrebný pri replikácii DNA?
Ktorý je základný enzým potrebný pri transkripcii RNA z DNA?
Aká je schéma "centrálnej dogmy" molekulárnej biológie?
Ktoré typy RNA sa zúčastňujú proteosyntézy?
Aká je funkcia m-RNA, t-RNA?
Čo je transkripcia, translácia?
Ako sa transkribuje AAC, CAT, CGA z DNA do m-RNA?
Čo znamená, že "genetický kód je univerzálny"?
Čo je gén?
Ktoré molekuly môžme separovať elektroforézou?
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Základné otázky genetiky. Dedičnosť a variabilita. Mendelove zákony.
Farmakogenetika (genetický polymorfizmus metabolizácie liečiv, idiosynkrázia)
Farmakogenetika sa zaoberá vplyvom dedičnosti na účinok liečiv alebo ich kinetiku
v ľudskom tele. Zaoberá sa širokou škálou problémov od zvýšenej senzitivity a rezistencie na
liečivá, zmeny účinku pri chronickom podávaní, až po klasické polymorfie na úrovni expresie
a isoformy enzýmov, či už enzýmov alebo proteínov signálnych kaskád, ako aj vplyvu
prostredia na tieto faktory (napr. fajčenie a diéta). Klasickým príkladom genetickej kontroly
metabolizmu liečiv je variabilita cholinesterázy v plazme (existencia atypickej formy).
Klinicky je tento efekt životne dôležitý pri metabolizme sukcinylcholínu, kedy sa jeho polčas
metabolizmu pohybuje v rozpätí od niekoľko minút až po hodiny.
Jednou z hlavných príčin interindividuálnej variácie účinkov liečiv je genetická variácia
ich metabolizmu - genetický polymorfizmus. Je to termín definujúci existenciu aspoň dvoch
fenotypov (nezáleží ako je zriedkavý ich výskyt) v normálnej populácii. Genetický
polymorfizmus enzýmov zodpovedných za metabolizmus liečiv určil niekoľko skupín
populácie, ktoré majú rozdielny biochemický profil biotransformácie liečiv. Je spôsobený
mutáciami špecifických génov, pričom sa môže znížiť alebo zvýšiť alebo úplne chýba ich
expresia a následná syntéza zodpovedajúceho proteínu (najčastejšie CYT P450).
Ďalšou možnosťou je koincidencia v mutácii so zmenenou aktivitou viacerých
molekulárnych mechanizmov. Genetický polymorfizmus bol identifikovaný už takmer pre
všetky enzýmy metabolizmu. Mnohé z týchto variácií boli identifikované v spojitosti
s výskytom abnormálnych a nežiaducich reakcií v normálnych dávkových schémach. Tak bola
následne identifikovaná dedičná podmienenosť týchto účinkov, ich frekvencia a klinický
dopad. Za posledných 15 rokov boli najdôležitejšie polymorfie študované na úrovni proteínov
a génov, čo viedlo k vytvoreniu jednoduchých testov na metabolity či DNA testy. Medzi
farmakologicky najdôležitejšie polymorfie zaraďujeme acetylačný, debrisoquin-sparteínový a
fenytoínový. Ďalšie enzýmy ako glutation S-transferáza, metyl-transferáza a sulfotransferáza
majú menšiu frekvenciu mutácii v populácii ako aj možný klinický dopad.
Acetylačný polymorfinizmus sa dotýka metabolizmu širokej škály arylamínových a
hydralazínových liečiv. Už pred 40 rokmi bola popísaná dramatická variabilita v metabolizme
isoniazidu pri liečbe tuberkulózy. Následne bola identifikovaná genetická podmienenosť
„pomalých acetylátorov“ ako homozygótov s recesívnym génom. V súčasnosti je určených
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sedem mutácií génu, ktoré či už jednotlivo alebo v kombinácií na viacerých alelách sú
zodpovedné za zníženú funkciu enzýmu. Tento efekt je pozorovaný u 40-70% Európanov a
Severoameričanov, ale len 10-30% obyvateľov Ázie. Acetylačný polymorfizmus sa dotýka
širokej škály liečiv ako sú sulfónamindy, aminoglutetimidy, hydralazín, endralazín, isoniazid,
prokaiamid, klonazepam ako aj kofeín.
Debrisoquine-sparteínová polymorfia oxidácie liečiv (výskyt 1-2%) zahrňuje
metabolizmus viac ako 40 liečiv. Slabým metabolizérom chýbajú funkcie alely pre cytochróm
P450 a naopak, ultrarýchli majú duplikovanú alebo vysoko potencovanú aktivitu génu. Strední
metabolizéri sú najčastejšie heterozygoti, alebo majú mutáciu len veľmi mierneho rozsahu.
Fenytoinový polymorfizmus ovplyvní metabolizmus viacerých liečiv, pričom boli
identifikované mutácie len na dvoch alelách pre cytochróm P450. Výskyt je 2-6% u bielych,
18-23% u Japoncov a 15-17% u Číňanov. Okrem fenytoínu sa metabolická abnormalita prejaví
napríklad aj pri metabolizme niektorých barbiturátov, propranololu, imipramínu, diazepamu,
omeprazolu a i.
Riešenie ďalších otázok farmakogenetiky, okrem metabolického polymorfinizmu,
zatiaľ nepresiahlo rámec experimentálnych štúdií.

Miesto genetiky vo farmakológii.
V tejto časti chceme zdôrazniť významnosť genetických metód na rozvoj
farmakologických disciplín a rozšíriť vaše poznatky z experimentálnej genetiky. Medzi
najprogresívnejšie a najperspektívnejšie metódy súčasného biologického výskumu patria
metódy genetiky a molekulárnej biológie. Zasahujú do všetkých vedných disciplín
zaoberajúcich sa biomasou. Vo farmakológii predstavujú zásadnú zmenu vo výskume
mechanizmu účinku liečiv. Vysvetľujú molekulárnu podstatu mnohých ochorení, čím
napomáhajú farmaceutickému priemyslu cielene hľadať nové látky, ktoré selektívne pôsobia
na špeciálne molekuly, a teda zmierňujú alebo úplne odstraňujú rozličné poruchy funkcií
organizmu. Tento postup je značným pokrokom pri hľadaní nových liečiv.
Molekulárno-genetické technológie sa využívajú aj na prípravu farmák, ide hlavne o
prípravu ľudských proteínov používaných na terapiu, diagnostiku a vakcináciu (inzulín,
interleukín 2, cytokiníny, interferóny). Vlastná technológia ich výroby je dobre prepracovaná.
Na začiatku je potrebné identifikovať štruktúru daného proteínu alebo izolovať gén. Sekvencia
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DNA, nesúca genetickú informáciu pre daný proteín, je inkorporovaná do baktérií, ktoré proteín
vyrábajú vo veľkom množstve. Po jeho izolácií je nutné ho prečistiť, aby mohol byť použitý na
terapiu.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj genetické metódy, ktoré sa využívajú pri sledovaní
mutagénnych a teratogénnych vplyvov látok. Farmakogenetika je špeciálna vedná disciplína,
ktorá skúma neobvyklé odpovede organizmu na liečivá. Odpovede sú modulované genetickou
predispozíciou jedincov. Ukážu sa u jedinca iba v tom prípade, keď dostane danú látku. Pokiaľ
ju nedostane, farmakogenetická porucha sa vôbec nemusí zistiť, no na druhej strane bežne
vrodené metabolické poruchy sa takmer vždy prejavia, lebo prichádza k chybnej metabolizácii
endogénnych substrátov.
Zásah do somatického alebo gametického genotypu bol ešte pred desiatimi rokmi
nemožný. V súčasnosti sa génová terapia stáva jedným z možných terapeutických postupov pri
liečbe geneticky podmienených ochorení (diabetes mellitus, alergie, hypertenzia, ateroskleróza,
anémie). Pri génovej terapii dochádza k vnášaniu exogénneho (cudzieho) génu do buniek
recipienta s cieľom korigovať genetickú chybu. Tento gén vyvolá tvorbu produktu, ktorý
určitým spôsobom ovplyvňuje vývoj ochorení. Génová terapia prináša do klinickej praxe
mnohé výhody, ale i otázky. Preto sa stala jednou z najdiskutovanejších oblastí vedeckých,
etických a spoločenských otázok.
Nové postupy v molekulárnej biológii a genetických metódach, zahrňujúce génové
čipovanie a sekvenovanie, dramaticky zvýšili kapacity tradičných metód detekcie ľudských
génových variácii a mutácii. Experimentálne a klinické štúdie sa zaoberajú mnohými
multigénovýcmi testami na odhalenie tisícov či miliónov génových variácii. V súčasnosti
génové čipovanie vie identifikovať viac ako jeden milión génových variácii v DNA v časovom
intervale niekoľkých hodín v hodnote niekoľko sto eur. To znamená, že dnes vieme v krátkom
čase a za relatívne málo peňazí generovať mnoho genetických dát v porovnaní s realitou pred
dvadsiatimi rokmi, kedy sme na to isté potrebovali v laboratóriách stovky elektroforéznych
gélov, ktoré stáli niekoľko tisíc eur. Microarray je proces špecifickej sekvencie
mikroskopických miest DNA pripojených k pevnému povrchu. Fragmenty sú pripútané
k oligonukleotidom sekvenčne špecifickým spôsobom a sofistikovaný skenovací hardware
a program na analýzu signálov vie analyzovať obrazec a intenzitu fluorencenčného signálu na
určenie prítomnosti sekvencie vo vzorke. Súčasné klinické testy poskytujú analytickú
sensitivitu a špecificitu viac ako 99,5%. Čipová technológia sa adpatovala na poučitie
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v mnohých klinických aplikáciách, zahrňujúcich napríklad meranie zmien v štruktúrach DNA
u pacientov postihnutých mentálnou retardáciou alebo expresiu DNA v onkologických
vzorkách. Vysokovýkonná genotypizácia môže byť dosiahnuteľná technológiou založenou na
použití mikrofluidnej a mikroskopickej kvapky s obsahom oligonukleotidov. Technológia
determinácie kompletnej DNA sekvencie sa rapídne pohybuje vpred. Dosiahnuť identifikáciu
ľudského genómu začala veda v deväťdesiatych rokov minulého storočia a pokračuje dodnes.

Génové inžinierstvo
Génové inžinierstvo je založené na pokrokoch v poznatkoch a metódach molekulárnej
biológie a genetiky človeka. V poslednom desaťročí sa umožnilo využitie týchto techník aj
v humánnej terapii širšieho spektra ochorení.
Predpokladom je:
-

presné poznanie sekvencie ľudských génov - identifikovaný kompletný ľudský
genóm

-

schopnosť molekulárnych genetikov rutinne a bez problémov manipulovať
(sekvenovať, rekombinovať a transformovať) gény

-

detailné pochopenie procesov transkripcie - translácie a možností zásahu do týchto
dejov

-

pochopenie patoetiológie chorôb na molekulárnej úrovni.

Pomocou génovej manipulácie sa v súčasnosti pripravujú:
-

vakcíny (napr. BCG)

-

niektoré humánne produkty (inzulín, faktory zrážania a pod.)

-

protilátky (aj úplne homologické s humánnymi - knockoutované zvieratá)

Najatraktívnejšou formou je génová terapia. Pomocou rôznych techník je možné upraviť
genotyp buniek, pričom ako nosiče génov sa používajú vírusy (retro, adeno, herpetické vírusy),
lipozómy aj niektoré organické zlúčeniny ako aj priame injektovanie do bunky. Použitie
génovej terapie sa v klinike používa pri terapii hereditárnych ochorení (napr. familiárna
hypercholesterolémia), rakovina, ochorenia imunity ale uvažuje sa aj o zásahu do ochorení typu
hypertenzie, aterosklerózy a pod. Komplikáciami tejto terapie sú etické problémy,
experimentálny charakter terapie, možnosť potenciácie rakovinových procesov, pri použití
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vírusov ako nosičov aj možnosť (hoci absolútne minimálna) vyvolania vírusovej infekcie
a v neposlednom rade dočasnosť trvanie génovej terapie.
Perspektívou je poznanie génovej mapy každého človeka (asi 2035) a následná možnosť
cielenej identifikácie zmien expresie zodpovedných génov v rozvoji ochorenia a následná
cielená farmakoterapia multifaktoriálnych patologických procesov. Ďalšou možnosťou je
úprava „chybných“ génov v molekule DNA ako aj úprava genotypu v embryonálnom období.

Biologický materiál používaný v genetickom výskume.
V laboratórnych podmienkach sa na genetický výskum s obľubou používajú
mikroorganizmy, hlavne vírusy, baktérie a kvasinky. Veľmi dobre preskúmaným genetickým
objektom je vínna muška (Drosophila melanogaster), s ktorou v dvadsiatych rokoch 20 storočia
začal pracovať Thomas Hunt Morgan. Má veľa dobrých vlastností:
1. krátky čas vývinu (10-14 dní), za mesiac možno získať i tri generácie,
2. vysoká reprodukčná schopnosť (1 pár má vyše 100 potomkov),
3. minimálne náklady na laboratórne pestovanie,
4. malý počet chromozómov (4 páry),
5. obrovské chromozómy buniek slinných žliaz lariev sú vhodné na sledovanie
štruktúry chromozómov,
6. množstvo dobre sa odlišujúcich znakov,
7. mnoho znakov, ktoré sa delia jednoducho podľa Mendeleho zásad

Monohybridizmus s úplnou dominanciou.
Pri monohybridnom krížení sledujeme jednu vlastnosť. Ak sledovaný gén leží na
autozómoch, nezáleží na tom, či dominantnú vlohu nesie materský alebo otcovský jedinec.
Výsledky recipročných krížení sú vždy v prvej filiálnej (F1) generácii rovnaké. V druhej
filiálnej generácii (F2), ktorá vzniká krížením F1, vznikajú pri monohybridizme, na základe
nezávislej voľnej kombinovateľnosti génov pri meiotickom delení, potomkovia s dominantným
fenotypom a s fenotypom recesívnym v pomere 3:1.
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Opakovacie otázky ku kapitole Základné otázky genetiky:
Generačný cyklus Drosophily melanogaster je?
Aký je to homozygotný jedinec?
Aký je to heterozygotný jedinec?
Aké sú podmienky platnosti Medelových zákonov.
Čo je to farmakogenetika?
Čo je to gén?
Čo je alela?
Čo je genotyp?
Čo je to fenotyp?
Čo je to monohybridizmus?
Výhody použitia drosophily pre genetické experimenty?
Prolematika genetiky človeka?
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Protokoly k jednotlivým okruhom
Úloha: Príprava natívneho preparátu. Pozorovanie rôznych štádií
sukcesie v sennom náleve.

Postupný vývoj spoločenstva v rybníku následnou výmenou organizmov (sukcesiu),
môžeme jednoducho napodobniť. Stačí nálev sterilizovanej vody zmiešať s hrsťou sena a
niekoľkými kvapkami rybničnej vody. Dominantné baktérie, ktoré sa tu primárne nachádzali
v rybničnej vode, sú vystriedané prvokmi. Pritom sa tieto dominantné druhy menia na potravu,
pripravujú cestu ďalším organizmom a chystajú svoj vlastný zánik. Postupne tu teda dominujú
bičíkovce a nálevníky, až sa vytvorí konečné štádium - klimax, rovnovážny stav, kde spolu žijú
zelené riasy, vírniky, meňavky, nálevníky, atď. Druhy prítomné v minulých štádiách
(dominantné), sú v klimaxe zastúpené len skromne.
Pracovný postup
Cieľom tejto úlohy je pozorovať sukcesiu a na základe teoretických znalostí určiť, v ktorej fáze
vývoja pozorovaného spoločenstva dochádza približne k vytvoreniu rovnovážneho stavu –
klimax. Z rôznych typov senných nálevov (čerstvý, jednodňový, 3-4 dňový, týždňový a
dvojtýždňový) si pripravíme natívne preparáty, ktoré postupne vkladáme do mikroskopu a
pozorujeme ako sa mení druhové zloženie jednotlivých fáz sukcesie spoločenstva v sennom
náleve. Pozorované zmeny zakreslíme.

Úloha: Pozorovanie vplyvu prostredia na organizmus.
Príklady taxií prvokov a účinok liečiva na jednobunkové organizmy.

Základnou vlastnosťou živých systémov (vrátane človeka) je schopnosť reagovať na
rôzne vplyvy prostredia. Ako vhodné modelové organizmy nám v tomto prípade poslúžia
jednobunkové organizmy, ktoré sme mali možnosť pozorovať v sennom náleve (prvoky,
nálevníky). Ak pôsobíme na tieto organizmy rôznymi fyzikálnymi, chemickými a biologickými
faktormi, môže u nich dochádzať ku vzniku porúch, či už na úrovni funkčnej alebo
štrukturálnej, ba dokonca môžu tieto nepriaznivé vplyvy zapríčiniť aj ich smrť. Spôsoby, akými
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sa jednobunkové organizmy vyrovnávajú so zmenami v prostredí, kde sa nachádzajú, sú rôzne.
Najčastejšie sú to však jednoduché pohybové reakcie - taxie, nakoľko ich bunkové organely
(bičíky, riasinky) im umožňujú aktívny pohyb.
Pracovný postup:
Cieľom tejto úlohy je pozorovať pozitívne, príp. negatívne pohybové reakcie nálevníkov druhu
Paramecium caudatum na zmenu prostredia, ktorá bola spôsobená vniknutím chemickej látky,
liečiva, histologického farbiva alebo mechanicky.
Na základe zistenia z predchádzajúcej úlohy si vyberieme ten senný nálev, v ktorom má
najväčšie zastúpenie druh Paramecium caudatum. Z neho si postupne pripravujeme natívne
preparáty, v ktorých budeme pozorovať pohybové reakcie týchto prvokov. Pomocou
mikroskopu potom pozorujeme pohyb črievičiek v prirodzenom a následne v zmenenom
prostredí. Zmenu prostredia zabezpečíme presakovacou technikou (etanol, pentobarbital,
metylénová modrá, olejová červená) alebo vložením niekoľkých vlákienok vaty pod podložné
sklíčko pripraveného preparátu. Pozorované zmeny zaznamenáme.
V daných podmienkach, pri tomto experimente, je možné pozorovať aj reakcie na iné
vplyvy prostredia. Uveďte príklad a vaše pozorovanie.

Úloha (teoretická): Ekosystém a postavenie človeka v ňom.
Vzťah človeka a prostredia (pozitívne a negatívne pôsobenie). Podiel prostredia na zdraví,
chorobe, dĺžke a kvalite života človeka. (Seminárna práca v rozsahu 3-4 strán)

Úloha (teoretická): Pitva experimentálneho zvieraťa (anatómia a
topografia).
Odber orgánov a tkanív pre ďalšie pozorovania a experimenty.
Vzhľadom na aktuálne platné predpisy na území Slovenskej republiky, ktoré zakazujú
používať živé labolatórne zvieratá na edukačné účely, je nasledovné cvičenie len v teoretickej
rovine.
Myš (Mus musculus) je najviac používaným laboratórnym zvieraťom. Je známa v svojej
albinotickej odrode s bielou srsťou a červenými očami (Mus musculus var. alba). Takto
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vyšľachtená laboratórna myš by už v svojom pôvodnom prirodzenom prostredí zahynula.
Chovajú sa vo zverincoch, pri teplote 22-24°C a vlhkosti 40-65% v boxoch s pilinami, z ktorých
si stavajú hniezdo. U samíc trvá gravidita 20-21 dní a počet mláďat býva 5-15. Mláďatá sa rodia
holé a slepé, dospievať začínajú po necelých dvoch mesiacoch. Dospelé myši sa dožívajú dvoch
rokov a vážia približne 25g.
Pracovný postup
Cieľom tejto úlohy je uvedomiť si na vlastnom pozorovaní rôzne úrovne organizácie
buniek v organizme. Začíname celým organizmom a jeho pitvou sa postupne dostávame na
nižšie úrovne: orgánové sústavy → orgány → tkanivá.
Pitva laboratórneho zvieraťa:
Bielu laboratórnu myš usmrtíme podaním letálnej dávky anestetika (napr. 0,4ml 5%
tiopentalu, i.p.). Myš položíme chrbtom na pitevnú podložku obalenú filtračným papierom.
Roztiahnuté končatiny zafixujeme špendlíkmi. Následne dvoma rezmi odhalíme uloženie
vnútorných orgánov:
Rez 1.: Pod dolnou čeľusťou nadzdvihneme pinzetou kožu a nastrihneme ju. Skalpelom
alebo nožnicami vedieme rovný rez od miesta nastrihnutia až po vonkajšie pohlavné orgány pri
zadných končatinách (mediálny rez).
Rez 2.: Asi v polovici mediálneho rezu vedieme kolmo na obidve strany laterálne rezy
(strihy). Striháme kožu a svalovinu, ktoré pomocou pinzety a nožníc vychýlime a fixujeme
špendlíkmi o podložku. Pri oboch rezoch si kožu stále mierne naddvihujeme pinzetou, aby sme
pri strihaní nepoškodili vnútorné orgány.
Týmto spôsobom si odkryjeme hrudník a brušnú dutinu, ktoré sú navzájom oddelené
bránicou. Pod ňou môžeme vidieť orgány tráviaceho systému. Tmavočervený lalok pečene
vypĺňa takmer celý priestor pod bránicou. Pečeň opatrne nadvihneme a postupne prestrihujeme
jednotlivé ligamentá, ktoré ju upevňujú na dorzálnu stranu brušnej dutiny. Po jej odstránení
môžeme pozorovať ďalší orgán, ktorým je žalúdok. Slezina sa nachádza v jeho spodnej časti,
má tvar červeného jazyka o šírke asi 5 mm. Celý stred brušnej dutiny vypĺňajú črevá, ktoré
uvoľníme pinzetou a nožnicami. Podobne ako u človeka sa črevo delí na tenké, hrubé. Pozdĺž
žalúdka a dvanástnika leží pankreas, relatívne veľká žľaza rozčlenená na dve časti.
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Ďalším postupom sa dostaneme k topografii orgánov urogenitálneho systému. Po
uvoľnení čriev z oblasti brušnej dutiny pozorujeme obličky uložené v tukovom tkanive po
oboch stranách chrbtice, pričom ľavá je o niečo nižšie než pravá. V dolnej časti brušnej dutiny
sa nachádza močový mechúr.
U mladších samčekov sú semenníky uložené ešte v brušnej dutine, neskôr zostupujú cez
slabinový kanál do mieška. Samičie párové pohlavné žľazy – vaječníky sú veľmi malé, uložené
v tukovom tkanive kaudálne od obličiek. Stavba maternice - charakteristicky vyvinuté rohy a
krátke telo, súvisí s mnohopočetnou graviditou myší.
Orgány hrudnej dutiny odkryjeme pomalými strihmi po oboch stranách hrudného koša
prestrihnutím rebier. Teraz po uvoľnení vystrihnutého segmentu a jeho vyklopení môžeme
pozorovať srdce, ktoré je sýtočervenej farby a svetlejšie belavé laloky pľúc. Nad srdcom, pri
priedušnici, leží thymus.
Ak chceme pokračovať v preparácii lebečnej dutiny, musíme myš fixovať na bruchu, k
podložke prifixujeme krk, čeľuste a predné končatiny. Stredom lepky vedieme pozdĺžny kožný
rez. Potom veľmi opatrne, pomocou malých špicatých nožničiek, odpreparujeme lebečné kosti.
Najprv vedieme strih mediálne, potom laterálne na obe strany. Po odstránení klenby
pozorujeme mozog.
Na nasledujúcej sérii obrázkov môžeme pozorovať pitvu laboratórneho potkana. Jednotlivé
obrázky nasledujú chronologicky za sebou z ľava do prava.
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Obrázok 30 - Pitva laboratórneho zvieraťa

Odber histologického materiálu:
Excízie (časť tkaniva odobraná na ďalšie histologické spracovanie) získavame
operatívne zo živočíšnych organizmov biopsiou alebo chirurgickou disekciou. Pri odoberaní
tkanív postupujeme čo najjemnejšie, pričom tkanivá pridržiavame pinzetou a striháme alebo
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režeme ostro nabrúsenými nožnicami alebo skalpelom. V závislosti od biologického materiálu,
excízie upravujeme do tvaru kocky s dĺžkou hrany približne 5 mm. Toto obmedzenie si
vyžaduje fixácia - na lepšie prenikanie fixačného činidla. Odber tkaniva z mŕtvej osoby alebo
živočícha sa nazýva nekropsia.
V našej úlohe postupujeme tak, že si vzorky tkanív odoberáme postupne počas pitvy.
Vybrané vzorky (pečeň, slezina, oblička, kostrový sval, srdce, mozog) čo najrýchlejšie
upravíme do potrebného tvaru a veľkosti, zabalíme do hliníkovej fólie, (označenej tak, aby sa
dalo zistiť o akú vzorku ide) prípadne do malej polyetylénovej skúmavky a vložíme do
termosky s pripraveným tekutým dusíkom (treba dávať pozor na styk tekutého dusíka s Vašim
tkanivom, lebo t = - 196˚C), kde dochádza k okamžitej fixácii tkaniva. V prípade, že nemáme
možnosť fixovať vzorku v tekutom dusíku, môžme na fixáciu vzorky použiť napríklad
formaldehyd. Vtedy získané excízie vkladáme priamo do pripraveného roztoku.

Úloha: Príprava trvalého preparátu.

Pre mikroskopické pozorovanie musí byť odobratý materiál primerane pripravený. Táto
príprava pozostáva z niekoľkých fáz. Prvou fázou jeho prípravy je odber vzorky, nasleduje jeho
fixácia, potom zaliatie, rezanie, napokon farbenie a prikrytie farbeného rezu.
Odber materiálu
Hlavným predpokladom dosiahnutia použiteľných výsledkov je správny odber vzoriek
orgánov a tkanív na vyšetrenie. Odber treba vykonať bezprostredne po prerušení krvného
obehu, lebo najmä v zvieratách nastanú veľmi rýchlo autolytické procesy (procesy
samonatrávenia). Priamo úmerne času, ktorý uplynie medzi prerušením krvného obehu v
odobratej časti tkaniva a jeho ponorením do fixačného roztoku, nastane rozvoj zmien, ktoré
behom pár minút narušia morfologický obraz pri veľkej schopnosti rozlíšenia elektrónového
mikroskopu, 5 minút potom môžu byť v niektorých vzorkách zmeny, ktoré znížia výpovednú
hodnotu prehľadných zväčšení elektrónového mikroskopu. Niekoľko desiatok minút po
prerušení krvného obehu sú autolytické zmeny viditeľné už svetelným mikroskopom a 1 – 2
hodiny po smrti nastupujú zmeny, pozorovateľné už voľným okom. Podľa druhu fixačného
roztoku je treba zvoliť hrúbku vrstvy skúmanej vzorky. Na vyšetrenie v elektrónovom
mikroskope je treba vzorky, ktorých hrana nepresahuje rádovo desatiny mm, vo svetelnom
mikroskope rádovo cm. Doba fixácie závisí taktiež na použitom druhu fixačného činidla.
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Vzorku treba označiť číslom, najlepšie podľa denníka pokusov experimentátora. Základom
„prvotnej dokumentácie“ je aj opis nálezov, viditeľných voľným okom a záznam mier, či
hmotností, ktoré operatér zistil počas pokusu.
Fixácia
Fixácia predstavuje rýchle, násilné usmrtenie buniek denaturáciou natívnych proteínov
cytoplazmy a ich jemné vyzrážanie fixačnými prostriedkami s cieľom zabrániť vzniku
deštrukčných zmien v tkanivách (samovoľnej denaturácii bielkovín a nukleových kyselín)
a autolýze tkaniva uvoľnenými lyzozomálnymi enzýmami. Excízie musia podliehať okamžitej
fixácii, aby sa zachovala pôvodná štruktúra tkaniva.
Pri fixácii vždy nastanú zmeny štruktúry tkaniva oproti stavu počas života
(denaturovanie

bielkovín,

zmrštenie

tkaniva

aj

vyplavovanie

monosacharidov,

či

oligosacharidov do fixačného roztoku, rozpúšťanie a vyplavovanie tukov do fixačného
roztoku). Preto musí fixácia prebiehať rýchlo a fixačný roztok musí splniť tri hlavné
podmienky:
• zachovať čo najlepšie štruktúru tkaniva
• umožniť farbenie tkaniva
• rýchlo prenikať do tkaniva

Fixáciu môžeme vykonať chemicky alebo fyzikálne.
1.fyzikálne:

a) vysoká teplota,
b) vysušenie,
c) tekutý dusík,
d) suchý ľad.

2.chemicky: a) organické kyseliny (k.octová, k.pikrová),
b) anorganické kyseliny (k.osmičelá, k.chromová),
c) alkoholy (metanol, etanol),
d) iné (formaldehyd, acetón).
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Po použití chemických fixačných prostriedkov je potrebné vzorky prepláchnuť vodou,
ide o takzvané "vypieranie". Pri ďalšom spracovaní musíme fixované tkanivo najprv odvodniť,
a to v stúpajúcej koncentrácii alkoholového radu od 40% do 96-100%.
V svetelnej mikroskopii sa väčšinou používa fixácia formalínom. Na jeho výrobu slúži
aldehyd kyseliny mravčej. Účinkom svetla sa z formalínu kyselina mravčia môže uvoľňovať a
nepriaznivo ovplyvniť výsledok fixácie. Pred použitím treba roztok neutralizovať uhličitanom
vápenatým či uhličitanom horečnatým. Jej výhodou je rýchle prenikanie fixačného roztoku do
tkaniva a uchovanie dobrej farbiteľnosti tkanív. Nevýhodou je, že spôsobuje mierne zmrštenie
vzorky až o tretinu.
Vlastná fyzikálna fixácia využíva fakt, že rýchlo a hlboko zmrazené tkanivo si
zachováva štruktúrne aj chemické vlastnosti tkaniva v stave blízkom skutočnému životu.
Najjednoduchším je zmrazenie v zmesi pevného oxidu uhličitého a acetónu. Na rezoch
zhotovených z takého tkaniva možno vykonať rôzne histochemické reakcie. Ich nevýhodou je
rýchle zničenie materiálu hnilobou.
Zalievanie
Aby sme mohli odobratý a fixovaný materiál narezať, musíme ho zaliať do pevnejšieho
materiálu. V súčasnosti sa u nás najčastejšie používa zmes parafínov s rôznym bodom topenia.
Iné možnosti predstavujú rôzne umelé živice, používané na špeciálne účely. Tento proces sa
začína odvodnením tkaniva stúpajúcou radou riedenia etanolu, alebo acetónu, aby nenastalo
zvraštenie tkaniva. Po odvodnení nasleduje presycovanie tkaniva tekutinou v ktorej je
rozpustný parafín, napríklad benzénom alebo xylénom. Nasleduje presýtenie tkaniva parafínom
a jeho zaliatie do parafínu v zalievacej komôrke. Bločky tkaniva treba označiť číslom pokusu
podľa pokusného denníka.
Rezanie
Väčšinu fixovaných tkanív nemôžeme rezať priamo, pretože tkanivá sú príliš mäkké. Z
toho dôvodu musíme upravené tkanivo zalievať do pevnej, dobre rezateľnej hmoty, najčastejšie
do parafínu. Predtým najprv odvodnené tkanivo presýtime xylénom (látka, v ktorej sa parafín
dobre rozpúšťa) a takto pripravený objekt potom vložíme do roztopeného parafínu (t = 5658˚C). Parafín vyplní štrbinky v tkanive, čím umožní rezanie mäkkých tkanív, ktoré by pri
rezaní stratili svoj pôvodný tvar. Podstata zalievania spočíva v tom, že excízie sú presiaknuté
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médiom, ktoré po určitom čase stuhne, vďaka čomu je možné zhotovovať z nich tenké rezy
(8μm) na sánkových mikrotómoch.
Excízie môžeme fixovať aj zmrazením v tekutom dusíku a následne ich môžme priamo
rezať na špeciálnych zmrazovacích mikrotómoch na tenké rezy (10 μm). V porovnaní s
predchádzajúcou metódou má zmrazovanie niekoľko výhod:
1. je časovo nenáročné, pretože sa vyhneme zdĺhavému postupu fixácie, odvodňovania,
parafínovania a odparafínovania,
2. zmrazené vzorky môžeme hneď rezať,
3. obchádzame použitie chemických fixačných činidiel, ktoré okrem požadovaných
vlastností môžu spôsobovať aj degeneratívne zmeny na tkanivách, čím negatívne
ovplyvňujú výsledky.

Pripravené histologické rezy možno prezerať bez farbenia alebo zafarbené. Bez farbenia
v mikroskope so zariadením pre fázový kontrast alebo v mikroskope vybavenom diferenčným
interferenčným kontrastom (napr. podľa Nomarského).
Farbenie histologických rezov
Úlohou farbenia histologických rezov je zviditeľnenie štruktúr tkaniva pre pozorovanie
svetelným mikroskopom. Farbenie sa uskutočňuje s rôznymi druhmi farbív. Rezy pripravené
zo zmrazených vzoriek farbíme priamo po narezaní. Ak sa však pripravené rezy zafarbia, určité
zložky buniek a tkanív sa viažu s farbivom, a tak môžu v absorbčnom obraze vyniknúť aj
štruktúry, ktoré sa v refrakčnom obraze nezjavili. Proces farbenia nie je ešte ani dodnes
dostatočne vysvetlený. Používanie farieb v mikroskopickej technike vychádza zväčša z
empirických základov. Farbivá sú chemické látky, ktorých molekuly (nazývané chromogény)
obsahujú farbonosnú skupinu – chromofor.
Farbivá sa delia podľa viacerých kritérií. Najpoužívanejšie delenie je z chemického
hľadiska, podľa ktorého ich delíme na:
1. kyslé (plazmatické): farbia cytoplazmu buniek napr. eozín, kyslý fuchsín, oranž G,
2. zásadité (jadrové): farbia jadro buniek, chromatín napr. hematoxylín, metylová zeleň,
zásaditý fuchsín,
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3. neutrálne: sú soli z farebnej zásady a farebnej kyseliny napr. eozinát, metylová modrá.
Pre farbenie parafínových rezov sa často používa hematoxylín a eozín. Roztok
hematoxylínu farbí až po oxidácii na hemateín, ktorý sa zmieša s kamencom a vznikne farebný
lak hematínu. Ten v histologickej technike nazývame hematoxylín. Eozín je brómovaný derivát
fluoresceínu. Má niekoľko typov. Líšia sa chemickým zložením.
Poznáme tiež špeciálne metódy farbenia. Tieto slúžia na dôkaz špecifických štruktúr v
bunkách, tkanivách a orgánoch. Rezy prilepujeme na podložné sklíčka natreté roztokom
vaječného bielku a glycerínu. Ak chceme zafarbiť parafínové rezy, musíme ich najskôr
odparafínovať v xyléne a v klesajúcej koncentrácii alkoholového radu. Povypierané rezy
môžeme následne farbiť.
Uzavretie (montáž) rezov
Zafarbené rezy uzatvárame médiom, ktoré vytvorí prostredie vyhovujúce opticky a
chrániace farbenie rezu. Všeobecne zalievacie médiá delíme na dve skupiny:
1. nemiešateľné s vodou (kanadský balzam, solakryl),
2. miešateľné s vodou (glycerín, glycerínová želatina).
Zafarbené rezy možno uzavrieť do glycerínovej želatíny, do sirupu z arabskej gumy, či
do glycerolu alebo do kanadského balzamu. Tieto rezy prikryjeme krycím sklíčkom. Novšie do
špeciálnych prípravkov, napríklad do Solakrylu, ktoré si nevyžaduje prikrytie krycím sklíčkom.
Kanadský balzam je prírodná látka, ktorá sa extrahuje zo živice kanadskej jedle, je žltej
farby, priezračný, rozpustný v xylole. Solakryl je syntetická hmota s vlastnosťami podobnými
kanadskému balzamu. V súčasnosti je najpoužívanejšia, lebo v porovnaní s ostatnými médiami
má mnohé výhody, je bezfarebný a plní úlohu krycieho sklíčka.
Hrúbka krycieho sklíčka môže ovplyvniť prezeranie vzoriek objektívom väčšieho
zväčšenia.
Pracovný postup:
Cieľom tejto úlohy je pripraviť si zo získaných excízií vlastné trvalé preparáty a týmto
spôsobom sa podieľať na príprave vzorky pre ďalšie pozorovanie buniek na nižších úrovniach
organizácie.
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Fixácia a rezanie:
A: Najjednoduchšia je fixácia excízií v tekutom dusíku. Takto fixované tkanivo je pripravené
priamo na rezanie (v tekutom dusíku môžme však vzorku prechovávať aj niekoľko mesiacov).
Na špeciálny kovový stolček dáme kvapku destilovanej vody, do nej vložíme zmrazený kúsok
tkaniva a prelejeme tekutým dusíkom, a tak si pripravíme zostavu na rezanie v mraziacom
mikrotóme (-20C). Rezy (10μm) prikladáme rovno na vyčistené a označené podložné sklíčko,
kde sa vďaka rozdielu teplôt automaticky prilepia. Takto pripravený preparát môžeme farbiť.

B: V prípade, že nemáme možnosť fixácie tekutým dusíkom, je celý proces prípravy trvalého
preparátu o niečo zdĺhavejší. Vtedy fixujeme excíziu vo formaldehyde (minimálne 1 hod). Po
vybratí z fixačného roztoku musíme vzorky prepláchnuť vodou. Ďalšie kroky, odvodňovanie
sýtenie xylénom a parafínom, sa uskutočňujú v zariadení, kde sa preparáty automaticky
prekladajú z jedného média do druhého. Parafínom nasýtený objekt upravíme do tvaru
hranolčeka (tzv. bloček) a pripevníme (zahriatým parafínom) na nosič bločku. Tento nosič
upevníme do svorky sánkového mikrotomu a bloček si predrežeme do pravouhlého tvaru a
začneme rezať posúvaním sánok s nožom (hrúbku rezov si vopred nastavíme, napr. 8 m).
Zhotovené rezy sa zlepujú do pásky a ostávajú voľne na noži. Odtiaľ ich prenesieme na
pripravené podložné sklíčko – vyčistené, označené a natreté zmesou bielku a glycerínu. Takto
pripravené rezy musíme ešte odparafínovať a preniesť až do vodného roztoku. Takto pripravený
preparát môžeme farbiť.

Farbenie a zalievanie:
Pre naše zámery je vhodné orientačné farbenie hematoxylín – eozín, ktoré slúži na
zvýraznenie jadier, bunkových membrán, cytoplazmy, kolagénnych a elastických vláken:
1. rezy vložíme do hematoxylínu na 15 minút
2. perieme pod tečúcou vodou 10 minút
3. následné odvodnenie zabezpečíme opláchnutím v 70% alkohole a prepieraním v
95% alkohole - 5 minút
4. rezy prenesieme do eozínu na 15 minút
5. na konečné odvodnenie použijeme nasledujúci rad:
- opláchneme v 70% alkohole
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- opláchneme v 96% alkohole
- 5 minút vypierame v karboxylole
- 5 minút pláchame v xyléne
Takto zafarbené rezy nakoniec zalievame do solakrylu. Po jeho stuhnutí máme preparát
pripravený na pozorovanie pod mikroskopom.

Úloha:

Pozorovanie

vlastných

a

demonštračných

trvalých

histologických preparátov optickým mikroskopom.

Určenie veľkosti objektu pozorovaného v mikroskope:
V mikroskope môžeme merať veľkosť objektu v rovine kolmej na optickú os, ale aj jeho
hrúbku – čiže rozmer v smere optickej osi. Veľkosť objektu v horizontálnej rovine zmeriame
najjednoduchšie okulárovým mikrometrom. Je to špeciálny okulár s okrúhlym sklíčkom, na
ktorom je vyryté meradlo s dielikmi (najčastejšie 5 mm rozdelených na 50 dielov). Keďže
presná hodnota jedného dielika nie je známa, určíme si ju porovnaním so stupnicou
objektívového mikrometra s presnou kalibráciou. Objektívový mikrometer má podobu
podložného sklíčka, na ktorom je vyryté delenie jedného milimetra na 100 rovnakých dielov
(1diel = 10m). Do mikroskopu si teda vložíme obidva mikrometre, pričom posúvaním sklíčka
a otáčaním okuláru docielime, že sa obrazy oboch meradiel kryjú. Zistíme koľko dielikov
objektívového a okulárového mikrometra sa presne prekrýva. Hodnotu jedného dielika
okulárového mikrometra potom zistíme tak, že vydelíme odčítaný počet prekrývajúcich sa
dielikov. Napríklad: Ak sa kryje 50 d. okulárového mikrometra presne s 25 d. objektívového
mikrometra = 250m, potom jeden dielik v okulári bude mať rozmer 250 : 50 = 5m. Ak potom
meriame veľkosť pozorovaného objektu v skúmanom preparáte týmto okulárovým
mikrometrom, zistený počet dielikov násobíme skutočnou hodnotou, ktorú sme vypočítali.
Hrúbku objektu meriame bežne mikrometrickou skrutkou mikroskopu, ktorej hlavica je
kalibrovaná a udáva, o koľko sa posunie objektív vo vertikálnom smere ak pohneme skrutkou
o jeden dielik (najčastejšie 2m). Ak potom zaostríme postupne na dolný a horný povrch
objektu a odčítame o koľko dielikov sa mikrometrická skrutka otočila, zistíme aká je výška
alebo hrúbka pozorovaného objektu. Ak však pozorujeme preparát, ktorý nie je len zaliaty do
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solakrylu, ale je prekrytý aj krycím sklíčkom, potom musíme získanú hodnotu vynásobiť
indexom lomu tohto skla (n = 1,52).
Pracovný postup:
Cieľom tejto úlohy je pozorovanie variability buniek a ich štruktúr v preparátoch tkanív
získaných pitvou experimentálneho zvieraťa, prípadne vo vybraných demonštračných
preparátoch získaných z orgánov laboratórneho potkana kmeňa Wistar (mozog, srdce, aorta,
pečeň, oblička, pľúca, slezina) ako aj na prepáratoch tukového väziva a vajíčka ježovky.
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Obrázok 31 - Fotografie vnútorných orgánov laboratórneho zvieraťa

Pozorujte a nakreslite vybrané typy tkanív a buniek rôznych živočíšnych druhov v trvalých
preparátoch, ktoré sú farbené rozličnými histologickými postupmi. Pod mikroskopom
identifikujte rozdielne typy, tvar a veľkosť buniek. Pomocou okulárového mikrometra určte
veľkosť buniek, vypočítajte ich objem a obvod. Pozorované preparáty identifikujte, zakreslite
a opíšte a porovnajte s nasledovnými vzorovými ukážkami jednotlivých tkanív:

Aorta – veľká artéria elastického typu
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Srdce – pozdĺžny rez svalovinou a priečny rez svalovinou

Oblička
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Slezina
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Pečeň

Pľúca
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Obrázok 32 - Vybrané histologické fotografie rezov orgánov.

Úloha: Príprava roztlakového preparátu. Pozorovanie rôznych štádií
mitózy.

Mitóza je časť bunkového cyklu, v ktorej dochádza k deleniu jadra bunky. Rozdeľujeme
ju zvyčajne na 4 fázy: Počas profázy sa replikované chromozómy kondenzujú a mimo jadra sa
začína tvoriť mitotické vretienko; rozpadá sa jadrová membrána, čím sa umožní naviazanie
mikrotubulov mitotického aparátu na chromozómy. Počas metafázy mitotický aparát usporiada
všetky chromozómy do ekvatoriálnej roviny. V anafáze sa sesterské chromatídy od seba
oddelia a mitotickým vretienkom sú odťahované k opačným pólom bunky. Počas telofázy sa
vytvorí okolo každej sady separovaných chromozómov nový jadrový obal.

Príprava roztlakového preparátu.
Ak chceme pod mikroskopom pozorovať štádiá mitózy je potrebné, aby sme na
pozorovanie použili také tkanivo (príp. pletivo), v ktorom dochádza k intenzívnemu deleniu
buniek. V našej úlohe použijeme preto na pozorovanie delivé meristémy z koreňových špičiek
rastlín (cibuľa, bôb, fazuľa). Aby sme mohli pozorovať jednotlivé bunky tohoto pletiva,
musíme si z korienka pripraviť roztlakový preparát.
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Rastlinné bunky majú na svojom povrchu okrem plazmatickej membrány aj bunkové
steny. Bunkové steny dvoch susedných buniek spája stredná lamela, ktorá je tvorená prevažne
látkami pektínového charakteru – stredná pektínová lamela. Ak túto lamelu rozpustíme (napr.
použitím roztoku HCl) – macerácia, jednotlivé bunky pletiva sa od seba uvoľnia a miernym
tlakom ich potom môžme oddeliť a roztlačiť do jednej roviny. Takto pripravený preparát potom
farbíme, aby sa zvýraznil jadrový chromatín a umožnilo sa pozorovanie pod mikroskopom.

Pracovný postup:
Cieľom tejto úlohy je na pripravenom roztlakovom preparáte, pozorovať všetky fázy
mitózy v deliacich sa bunkách koreňových špičiek.

Príprava roztlakového preparátu:
1. Odber – z naklíčených korienkov fazule odrežeme asi 0,5 cm dlhé koreňové špičky
2. Fixácia – materiál fixujeme vo fixačnom roztoku (k. octová : etanol = 1:3) 1 hodinu
pri laboratórnej teplote
3. Premývanie – korienky prepláchneme v destilovanej vode (20 minút), aby sme
odstránili fixačné činidlo, nakoniec ešte premyjeme vodou
4. Macerácia – koreňové špičky vložíme do 5M HCl na 1 hodinu pri laboratórnej
teplote
5. Roztlak – najprv natrieme podložné sklíčko bielok-glycerínom, potom naň položíme
jeden korienok, ktorý prikryjeme kúskom celofánu (predtým máčaný v destilovanej
vode), korienok najprv jemne roztlačíme rukou a následne valivým pohybom sklenenou
skúmavkou - preparát necháme vysušiť a potom jemným pohybom odstránime celofán
6. Farbenie – podložné sklíčka vložíme do kyvety s bázickým fuchsínom na 20 minút
- prepláchneme v destilovanej vode
- vložíme do kyvety s pikroindigokarmínom 2 minúty
- prepláchneme v destilovanej vode
7. Diferenciácia – vložením do 80% etanolu odstránime nadbytočné stekajúce farbivo
8. Uzatváranie - objekt zalejeme kvapkou solakrylu a necháme vysušiť
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Pripravený preparát pozorujte pod mikroskopom pri najvhodnejšom zväčšení,
vyhľadajte a identifikujte jednotlivé fázy mitózy a zakreslite ich do protokolu.

Obrázok 33 - Fázy delenia eukariotických buniek- M fázy, mitózy: A,B- profáza, C- metafáza, D- anafáza, E- telofáza.

Úloha: Pozorovanie brázdenia vajíčka.

Ontogenéza predstavuje vývoj jedinca v čase, pričom sa začína vniknutím spermie do
vajíčka (oplodnenie, vznik zygóty) a končí sa smrťou jedinca. Zahŕňa teda prenatálne aj
postnatálne obdobie života, kedy dochádza k diferenciácií, teda k rozdeleniu na jednotlivé
bunky rôznych tkanív. Základom sú zárodočné bunky – vajíčka a spermie. Nazývame ich
totipotentné - teda všemohúce. Počas vývoja zárodku sa z nich postupne vydiferencujú nielen
všetky druhy buniek, ktoré tvoria dospelý organizmus, ale navyše i bunky, ktoré k samotnému
organizmu nepatria – napríklad placenta. Keď sa ľudské vajíčko po oplodnení spermiou začne
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deliť, približne po štyroch dňoch vznikne guľový útvar, v ktorom je uzavretý zhluk buniek.
Vnútorné bunky sa nazývajú embryonálne (kmeňové) bunky. Sú pluripotentné – dokážu
diferencovať na všetky typy tkanív, patriacich k organizmu.
Spermia je mužská alebo samčia pohlavná bunka, ktorá vzniká v mužských pohlavných
orgánoch a je spôsobilá k oplodneniu samičieho (ženského) vajíčka. Životnosť spermie po
ejakulácii je 30 sekúnd až 6 dní (v závislosti od podmienok prostredia) a vzdialenosť, ktorú
musí prekonať spermia, aby oplodnila vajíčko býva 7,5 až 10 cm.
Vajcová bunka, vaječná bunka, vajíčková bunka alebo ovum (u živočíchov zriedkavo
aj oogaméta) je samičia rozmnožovacia alebo zárodočná bunka mnohobunkových organizmov
s minimálne jednou úplnou sadou chromozómov, z ktorej sa po oplodnení samčou zárodočnou
bunkou (alebo pri partenogenéze aj bez oplodnenia) vyvinie nový jedinec.
Dozretá vajcová bunka živočíchov a človeka sa nazýva vajíčko, ovum (v užšom zmysle)
alebo ovulum. Ako vajíčko sa označuje aj celok tvorený vajcovou bunkou a jej ochrannými
obalmi (napr. vajcová škrupina u vtákov). Vajíčko vtákov (alebo vajcorodých stavovcov) spolu
s jeho ochrannými obalmi sa označuje aj vajce.
Prvá časť prenatálneho vývoja sa nazýva embryogenéza a charakterizujú ju dva
procesy: blastogenéza a organogenéza.
Počas blastogenézy sa zárodok rýhovaním delí na množstvo buniek tvoriacich v ďalších
fázach embryogenézy postupne zárodočné listy, z ktorých sa formujú orgánové základy.
Rýhovanie (brázdenie) je teda proces, v ktorom prebiehajú pomerne rýchlo za sebou mitotické
delenia a delenia cytoplazmy. Keďže G-fázy bunkového cyklu sú výrazne skrátené, dcérske
bunky, blastoméry, vznikajúceho mnohobunkového štádia sú postupne stále menšie. Pre
brázdenie je teda typická vysoká syntetická aktivita DNA a bielkovín nutných k replikácii
chromozómov,

cytoskeletárnych

bielkovín

tvoriacich

deliace

vretienka

a

zložiek

novovznikajúcich jadrových membrán. Rýchlosť a typ rýhovania sú geneticky fixované. Na
konci brázdenia sa vytvára kompaktný mnohobunkový útvar, morula, ktorej veľkosť je
rovnaká ako bola veľkosť pôvodného oplodneného vajíčka, napriek tomu, že morula
predstavuje kompaktný mnohobunkový útvar, ktorý vznikol jeho delením. Morula je guľovitý
zhluk buniek, vznikajúci v prvotných fázach ontogenézy delením oplodneného vajíčka. Na jej
povrchu sa vytvárajú typické, často pre určitú skupinu živočíchov špecifické, ryhy. Typická
morula u človeka je vyvinutá na konci 4. dňa po oplodnení a nachádza sa už tesne pred vstupom
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do dutiny maternice. V konečnom štádiu brázdenia sa morula mení na blastulu (u človeka sa
tento útvar nazýva blastocysta), ktorá je charakteristická prítomnosťou prvotnej telovej dutiny
– blastocel, vznikajúcej rozostúpením buniek vovnútri rozrýhovaného zárodku (moruly). Tieto
epiteliálne usporiadané bunky vytvárajú blastoderm.
Blastocysta je skoré štádium ontogenézy človeka. Vytvára sa z moruly na začiatku 5.
dňa po oplodnení. V morule sa vytvorí blastocel. Na rozdiel od typickej blastuly, ktorú tvorí
dutina obklopená jednou vrstvou buniek, u človeka sa v jednom póle nahromadí väčší zhluk
buniek. Tento sa označuje ako trofoblast (gr. trophe - výživa; budúce embryo), jednovrstvový
obal dutiny blastocysty ako embryoblast (budúce plodové obaly). Zatiaľ čo bunky na povrchu
blastocysty vytvoria placentu a ďalšie orgány potrebné k vývoju plodu v maternici, jej vnútorné
bunky vytvoria takmer všetko tkanivo tela nového človeka. Blastocysta sa počas 6.-7. dňa
zanorí do sliznice maternice, pričom tento proces sa odborne nazýva uhniezdenie - nidácia (lat.
nidus - hniezdo). Nidácia je zo strany blastocysty aktívny proces, kedy trofoblast uvoľňuje
proteolytické (bielkoviny štiepiace) enzýmy, ktoré uvoľňujú medzibunkové spojenia sliznice.
Do sliznice sa zanorí celá blastocysta, najhlbšie je pól s embryoblastom.
Ďalší vývoj pokračuje do štruktúry, ktorá sa u cicavcov označuje ako plodové vajce,
gastrula. Toto obdobie je charakterizované tvorbou zárodočných listov (gastrulácia), ktoré sú
základom pre tvorbu orgánov. Gastrula je včasný vývojový stupeň ontogenézy jedinca.
Gastrulácia je proces, pri ktorom sa z jednovrstvovej blastuly vytvorí dvojvrstvová gastrula.
Vnútorná vrstva buniek sa označuje ako endoderm, vonkajšia ako ektoderm. V týchto fázach
sa do vývoja postupne zaraďujú procesy ako špecializácia, determinácia a diferenciácia buniek,
ktoré sme spomínali už v úvodnej kapitole. Sformovaním zárodočných listov (ektoderm,
mezoderm, endoderm) sa končí obdobie blastogenézy a zárodok sa mení na gastrulu. U
človeka dochádza ku gastrulácii v období implantácie zárodku do sliznice maternice.

Brázdenie vajíčok ježovky morskej.
Ježovka morská (Psammechinus miliaris) patrí do kmeňa ostnatokožcov, rozmnožuje sa
pohlavne, vonkajším oplodnením. Jej vajíčka patria ku klasickým objektom experimentálnej
cytológie a embryológie. Sú izolecitálne (rozdelenie žĺtka vo vajíčku je rovnomerné), ryhujú sa
totálne a až do štádia 8 blastomér ekválne (celkové rovnomerné rýhovanie), ďalšie rýhovanie
je už inekválne (nerovnomerné). Nasledujúcim delením sa blastoméry postupne zmenšujú a
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vzniká 32 blastomér, ktoré tvoria morulu. Rozostúpením a usporiadaním blastomér do jednej
vrstvy (blastodermy) vytvára zárodok dutý útvar (blastula). Vznik gastruly sa uskutočňuje
invagináciou blastodermy na vegetatívnom póle. Ježovka končí brázdenie asi tisícom buniek
po 6 hodinách pri 15°C.
Pracovný postup:
Cieľom tejto úlohy je pozorovanie začiatočných štádií ontogenézy, na jednoduchom
modele ježovky morskej.

Pri vhodnom zväčšení si pod mikroskopom prezrite všetky trvalé demonštračné
preparáty vývoja ježovky a do protokolu zakreslite typické štádiá blastogenézy (vajíčko,
zygota, morula, blastula, gastrula).

Úloha: Analýza proteínov: Príprava vzoriek na izoláciu bielkovín z
tkaniva.Stanovenie množstva proteínov vo vzorke.

Elektroforetická separácia bielkovín (SDS-PAGE analýza).
Western blot analýza a imunodetekcia proteínov pomocou protilátok.

Izolácia a stanovenie koncentrácie proteínov
Ak analyzujeme proteíny z tkaniva je potrebné dostať tieto látky do roztoku, preto
zmrazené tkanivo najprv rozdrvíme v trecej miske s tekutým dusíkom, rozotrieme s lyzačným
pufrom a nakoniec zhomogenizjeme na tkanivovom homogenizátore. Po 10 minútovej
centrifugácii, pri 3500 otáčkach za minútu sa do peletu oddelia celé bunky (tie, ktoré
nelyzovali), jadrá buniek, cytoskelet a frakcie bunkovej membrány. Supernatant (hrubý
homogenát) použijeme na stanovenie proteínov a prípravu vzoriek. Časť vzorky ihneď
zmrazíme pre prípad nutnosti zopakovať stanovenie proteínov.
Najčastejším spôsobom pre stanovenie celkového množstva proteínov vo vzorke je klasická
Lowryho metóda. Metóda je založená na vzniku farebného (modrého) komplexu, ktorý je
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výsledkom biuretovej reakcie s Cu2+ v alkalickom prostredí a Folinovej reakcie fenolických
aminokyselín, pri ktorej ide o redukciu kyseliny fosfomolybdénovej a fosfowolfrámovej
tyrozínom obsiahnutým v bielkovinách. Absorbanciu vzniknutého farebného komplexu potom
meriame na spektrofotometri pri  = 500 nm a z kalibračnej krivky (na zostrojenie ktorej sme
použili roztoky známej koncentrácie hovädzieho sérového albumínu – BSA) odčítame celkovú
koncentráciu neznámej vzorky. Hrubý homogenát zriedime v pomere 1:1 so vzorkovým
pufrom, premiešame a denaturujeme 5 minút pri 95°C. Takto pripravenú vzorku môžeme
potom použiť na separáciu a ďalšiu analýzu.

Elektroforetická saparácia bielkovín (SDS – PAGE).
Najčastejšie používanou metódou na separáciu bielkovín je elektroforéza. Je to
separačná metóda využívajúca rozdielnu rýchlosť migrácie jednotlivých zložiek delenej zmesi
v elektrickom poli. Možno ich aplikovať len na látky povahy elektrolytov, tvorené
nízkomolekulárnymi resp. vysokomolekulárnymi iónmi a na systémy elektricky nabitých
koloidných častíc. Pri polyakrylamidovej gélovej elektroforéze (PAGE) sa používa gél
vytvorený polymerizáciou akrylamidu a N,N,N´,N´- metylénbisakrylamidu, ktorá je iniciovaná
voľnými radikálmi vzniknutými pri rozklade persíranu amónneho za použitia N,N,N´,N´tetrametyléndiamínu (TEMED) ako stabilizátora voľných radikálov v prostredí zvoleného
pufru.
Hustotu gélu, a tým veľkosť pórov, môžeme cielene regulovať podielom akrylamidu v
géli. Najčastejšie sa koncentrácie pohybujú v rozmedzí od 8 – 20%, s veľkosťou pórov od 4,0
– 0,6 μm. Proteíny putujú gélom pri zvolenom napätí a prúde, pričom pri separácii vytvárajú
úzke zóny líšiace sa od seba molekulovou hmotnosťou. Zvýšenie ostrosti možno dosiahnuť
technikou tzv. diskontinuálnej elektroforézy. Pri tejto technike je deliaci gél, vytvorený bežným
postupom, prekrytý asi 1 cm vrstvou koncentračného gélu s veľkými pórmi a pH o dve jednotky
nižším. Pufor tvoriaci základný elektrolyt elektroforézy (tzv. running buffer) musí obsahovať
slabú kyselinu (napr. glycín). Takto získaná rozdielna hustota zón pred vstupom do deliaceho
gélu zvyšuje stupeň rozlíšenia jednotlivých molekúl bielkovín.
Klasickou PAGE sa proteíny delia na základe náboja a veľkosti svojich molekúl. Avšak
pri SDS-PAGE sa proteíny separujú len na základe svojej molekulovej hmotnosti.
Dodecylsulfát sodný (SDS) je detergent spôsobujúci reverzibilnú denaturáciu proteínov, viaže
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sa na ich molekuly a mení ich tvar do valcovitej podoby. Keďže väčšina proteínov viaže SDS
v rovnakom pomere, získava tak negatívny náboj, ktorý prekrýva vlastný náboj proteínu. Preto
sa potom pri SDS-PAGE proteíny delia len pôsobením gélovej filtrácie na základe svojej
molekulovej hmotnosti, pričom ako prvé preputujú gélom menšie molekuly a v hornej časti
ostávajú proteíny s väčšou molekulovou hmotnosťou. SDS narúša nekovalentné väzby a
používa sa aj pri separácii jednotlivých podjednotiek proteínov, nakoľko zabraňuje ich
opätovnej asociácii.
Sklenený rám pre gél fixujeme v zvislej polohe a do neho potom nalievame roztok
deliaceho gélu. Po jeho polymerizácii ho prelejeme roztokom koncentračného gélu, do ktorého
zasunieme hrebeň tvoriaci jamky pre aplikáciu vzorky. Po stuhnutí gélu rám vložíme do
elektroforetickej aparatúry, zalejeme pufrom a aplikujeme vzorky tak, aby v každej jamke bol
známy obsah proteínu 2-50μg. Aparatúru pripojíme na zdroj napätia a vzorky podrobíme za
stáleho chladenia elektroforetickej separácii. Po ukončení elektroforézy môžeme gély farbiť
roztokom Coomassie briliant blue alebo ich použiť v ďalšom kroku pre Western blotting.
Veľkosť pórov v géli je nepriamoúmerná koncentrácii akrylamidu, pričom jeho koncentrácia
určuje, aké proteíny je vhodné použiť na separáciu:
% akryamidu

Mr [Dalton]

15-30

 10 000

12

10 000-90 000

7,5

30 000-150 000

4

90 000-1000000

Tabuľka 2 - Rozdelenie percentuálneho podielu akrylamidu (hustoty) vzhľadom na molekulovú hmotnosť proteínov určených
na separáciu.

Western blotting
Western blotting je metóda prenosu proteínov zo separačného gélu na vhodnú matricu.
Uskutočňuje sa difúziou alebo pomocou jednosmerného elektrického prúdu. Využíva sa tu
schopnosť niektorých materiálov nešpecificky viazať proteíny bez toho, aby boli poškodené
(napr. nitrocelulóza, kyanobromidový a polyvinylidénfluoridový papier). Výhodami takéhoto
prenosu sú transportovateľnosť, skladovateľnosť za sucha, stabilita v porovnaní s natívnymi
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proteínmi a možnosť špecifickej resp. nešpecifickej vizualizácie jednotlivých zón. Pre Western
blotting sa používa nefarbený gél. Do fotografickej misky nalejeme chladený pufor pre Western
blotting. V tomto pufri uložíme na plastové platničky s otvormi vrstvy filtračného papiera,
položíme na ne gél a priložíme nitrocelulózovú membránu. Medzi membránou a gélom nesmú
zostať bubliny. Na membránu priložíme ďalšie vrstvy filtračného papiera a platničky
uzavrieme. Vložíme ich do aparatúry (membránou ku kladnému pólu) a necháme
elektroblotovať za stáleho chladenia pri občasnej výmene blotovacieho pufra.
Po preblotovaní membránu premyjeme deionizovanou vodou a môže sa farbiť roztokom
Ponceau S. Miesta s nenaviazanými proteínmi sa odfarbia v deionizovanej vode. Účinnosť
prenosu z gélu na membránu sa overí farbením gélu v Coomassie Brilliant Blue podľa vyššie
uvedeného postupu.

ECL imunodetekcia
ECL

(enhanced

chemiluminiscence

-

zvýraznená

chemiluminiscencia)

je

nerádioaktívna, svetlo emitujúca metóda detekcie špecifických antigénov resp. častejšie
komplexov antigén-protilátka (Ag-Ab). Nitrocelulózová membrána sa po blokovaní zvyškovej
nešpecifickej väzbovej kapacity inkubuje s protilátkou (Ab) špecifickou proti niektorému
naviazanému antigénu. Po premytí sa membrána s komplexom Ag-Ab inkubuje so
sekundárnymi protilátkami. Sekundárne protilátky konjugované s chrenovou peroxidázou
(HRP - horse-radish peroxidase) sú namierené proti primárnym Ab. Po ďalšom premytí
zostávajú na určitom mieste membrány komplexy antigén-primárna protilátka-sekundárna
protilátka značená HRP. Peroxidázová aktivita tohto komplexu je základom pre
chemiluminiscenčnú detekciu.
Luminiscencia pri ECL vzniká pri HRP/H2O2 katalyzovanej oxidácií luminolu (5-amino-1,4dioxoftalazín) v alkalickom prostredí. Po oxidácií sa excitačná energia luminolu uvoľní vo
forme fotónov. Zosilnenie luminiscencie sa dosahuje fenolickými látkami nakoľko v ich
prítomnosti sa intenzita svetelnej emisie výrazne zvýši a predĺži sa čas trvania luminiscencie.
Citlivosť analýzy sa blíži rádioligandovým metódam. Svetelná emisia dosahuje vrcholu po 5 až
20 minútach a postupne slabne s polčasom približne 60 minút. Maximum svetelnej emisie sa
nachádza pri vlnovej dĺžke 428 nm, čo možno zachytiť na RTG film.
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Pre ECL imunodetekciu použijeme nefarbené membrány s rozdelenými proteínmi. Na približné
určenie závislosti elektroforetickej pohyblivosti na molekulovej hmotnosti sa používajú
štandardy molekulovej hmotnosti ECL.

Pracovný postup:
Cieľom tejto úlohy je zistiť, na základe metódy SDS-PAGE a teoretických vedomostí,
ktorá bielkovina má v krvnom sére najväčšie zastúpenie.
Nakoľko celá experimentálna metóda je časovo náročná, niektoré kroky protokolu sme
pripravili už vopred, prípadne ich absolvujete len demonštračne. Keďže v našom prípade
použijeme ako vzorku krv (bielkoviny sa tu už prirodzene nachádzajú v roztoku), odpadá tak
krok homogenizácie vzorky. Získanú krv sme hneď centrifugovali (1500 ot./min) pričom sa
oddelila plazma od krvných elementov. Časť plazmy zriedime v pomere 1:1 so vzorkovým
pufrom a po premiešaní denaturujeme 5 minút pri 95˚C. Ako porovnávací štandard so známou
molekulovou hmotnosťou a koncentráciou nám bude slúžiť frakcia hovädzieho sérového
albumínu (BSA) s koncentráciou cBSA = 25 mg/ml. Tento štandard taktiež zriedime a
denaturujeme zahriatím na 95˚C. Takto pripravené vzorky môžeme použiť na separáciu
gélovou elektroforézou. Pipetujeme ich do jamiek v hornej časti pripraveného a zafixovaného
gélu (koncentrácia nášho deliaceho gélu je 10%).
Po nanesení vzoriek pripojíme zdroj napätia a vzorky podrobíme za stáleho chladenia
elektroforetickej separácii (30-50 mA; 60-90 min). Keď sa molekuly s najmenšou Mr začnú
blížiť k spodnej hranici gélu, zastavíme prívod napätia. Gél so separovanými proteínmi vložíme
najprv do fixačného roztoku (15-30 min), potom ho farbíme roztokom Comassie briliant blue
(5-10 min) a nakoniec odfarbíme odfarbovacím roztokom (15-20 min). Odseparované
bielkoviny krvného séra sa nám vyfarbia na modro, pričom veľkosť škvŕn je úmerná približne
množstvu bielkoviny, ktorá je zastúpená v analyzovanej vzorke – v našom prípade v krvnom
sére. Pre našu praktickú časť a pre naplnenie cieľa úlohy nám toto orientačné vyhodnotenie
postačí, avšak na presnú analýzu by bolo potrebné použiť v ďalšom kroku metodiku Western
blottingu a následnej imunodetekcie.
Na záver zo získaných výsledkov určite, ktorý proteín je v krvnom sére obsiahnutý v
najväčšom množstve a uveďte ako ste dospeli k svojmu záveru.
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Úloha: Analýza nukleových kyselín.
Príprava vzoriek na izoláciu NK z tkaniva. Izolácia DNA. Elektroforetická separácia
DNA. Elektroforetická separácia RNA. Northen blot analýza RNA. Práca s génom
(plazmidy a restrikčné enzýmy).
Pracovný postup:
K 5 μl vyizolovanej nukleovej kyseliny pridáme 2μl 6x loading buffer a 2 minúty
centrifugujeme. Takto pripravenú vzorku nanášame na 2% agarózový gél, do ktorého sme
pridali etídium bromid. Elektroforézu pripojíme na zdroj napätia. Jednotlivé zložky nukleových
kyselín prechádzajú gélom na základe rozličnej molekulovej hmotnosti- najrýchlejšie
prechádzajú molekuly najnižšej hmotnosti. Detekciu nukleových kyslín uskutočníme pod UV
lampou.

Úloha: Separácia buniek skupiny CD133+ zo zmrazenej vzorky
pupočníkovej krvi

Táto úloha pozostáva z viacerých krokov, ktoré sa globálne dajú zhrnúť do 3 hlavných:
1, rozmrazenie, vymytie DMSO
2, odstránenie mŕtvych buniek
3, separácia buniek

1, Rozmrazenie:
Vzhľadom k prítomnosti DMSO je nutné krv po rozmrazení zriediť aby sa eliminoval
vplyv DMSO na bunky. Na tento proces je potrebná predpríprava 4 základných cheminálií:
Fyziologický roztok NaCl 0,9%, ktorý po úplnom rozpustení NaCl musíme dojustovať
na pH blízke pH plazmy v organizme = 7,2. Následne si pripravíme druhý roztok, vo
fyziologickom roztoku rozmiešame sérum albumín /HSA/ na 5% roztok. Ako posledný krok je
doplnenie Dextran 40000 na koncentráciu 7,5%. Týmto procesom máme zabezpečený
„rozmrazovací“ zrieďovací roztok, ktorého úlohou je zabezpečiť najvhodnejšie prostredie pre
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kmeňové bunky po dlhodobom uchovaní v zmrazenom stave a tým zabezpečíme
maximalizovanie životaschopnosti buniek.
Po príprave roztoku pokračujeme samotným rozmrazením. Prvý krok je, že vak s krvou
vyberieme z tekutého dusíka (t=-196°C), skontrolujeme číselný kód s priloženým
odovzdávacím protokolom a vložíme ho do vodného kúpeľa (t=37°C). Následne kontrolujeme
kým sa nerozpustí celý objem vaku, potom presajeme obsah vaku do sterilných skúmaviek
a rozriedime s pripraveným zrieďovacím roztokom v pomere 1:1. Opatrne ale dôsledne
premiešame, necháme 5 min stáť v laminárnom boxe. V ďalšom ktoru centrifugujeme pri
(t=10°C) 20min na 450g, následne opatrne odstránime supernatant, pridáme zrieďovací roztok,
opatrne premiešame, necháme znovu 5 min postáť. Posledná fáza rozmrazovania je
centrifugácia č. 2 pri (t=10°C) 10min na 300g ako príprava na bod 2, teda odstánenie mŕtvych
buniek.
2, Odstránenie mŕtvych buniek:
Vzhľadom k možnosti nešpecifických väzieb odumretých buniek vzniknutých pri
zmrazovaní a rozmrazovaní, je nutné tieto odstrániť ešte pred použitím značenia a separácie.
Požívame na to „Dead cell removal kit“ od Miltenyi Biotec Inc. (kat. číslo 130-090-101).
Podobne ako v prvom bode, aj teraz si musíme pripraviť chemikáliu na prácu. V tomto bode je
to binding roztok- dodaný v kite treba zriediť s vodou v pomere 20:1 v prospech vody,
uchovávame v chladničke (t=4°C), vyberáme tesne pred použitím, zabezpečujeme aby nedošlo
ku kontaminácii (použitie len v laminárnom boxe).
Prácu začíname po centrifugácii č.2 pri rozmrazovacom procese. Odstránime
supernatant, k bunkám pridáme „Dead Cell Removal MicroBeads“ v množstve 100 µl na
celkový počet 107 buniek. Dobre premiešame a necháme inkubovať 15min pri izbovej teplote
(t=20-25°C) v boxe. Následne si predpripravíme separačnú aparatúru: prepláchneme MS
kolónu binding roztokom (500 µl). K bunkovej suspenzii po inkubácii pridáme dostatočné
množstvo binding roztoku (500-1000 µl), premiešame a suspenziu prenesieme do kolóny
a necháme voľne pretekať !!! zachytávame do sterilnej skúmavky !!!, bunky ktoré sú označené
a zostávajú v kolóne sú mŕtve bunky, ostatné prechádzajú a sú to tie bunky, ktoré potrebujeme
(tzv. pozitívna frakcia). Do kolóny pridáme binding roztok 4x500 µl, necháme znovu pretekať.
Zachytenú zmes buniek a roztoku centrifugujeme pri (t=10°C) 10min na 300g ako príprava na
bod 3, teda samotnú separáciu žiadanej línie buniek.
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3, Separácia buniek CD133+:
Požívame „CD133+ cell isolation kit“ od Miltenyi Biotec Inc. (kat. číslo 130-050-801).
Znova pristúpime k príprave potrebného roztoku, tentokrát je to zrieďovací roztok- PBS,
pH=7,2, 0,5% BSA a 2mM EDTA, ktorý uchovávame v chladničke (t=4-8°C).
Po centrifugácii pozitívnej frakcie ako poslednom bode odstánenia mŕtvych buniek
odstránime supernatant, k bunkám pridáme „FcR Blocking Reagent“ v množstve 300 µl na
celkový počet 108 buniek na zabránenie nešpecifických väzieb protilátok na bunky, ktoré nie
sú cieľové. Následne pridáme 100 µl protilátky „CD133+ MicroBeads“ (tým získame finálny
objem roztoku 500 µl na celkový počet 108 buniek. Ďalej premiešame a necháme inkubovať 30
minút pri teplote t=4-8°C, premyjeme bunkovú suspenziu pridaním zrieďovacieho roztoku 1020x objemu množstva protilátky. Potom centrifugujeme pri (t=10°C) 10min na 300g,
odstránime supernatant a k peletu primiešame 500 µl zrieďovacieho roztoku. Prepláchneme MS
kolónu zrieďovacím roztokom (500 µl), podobne ako v bode 2 a suspenziu prenesieme do
kolóny a necháme voľne pretekať, bunky označené magnetickou protilátkou zostávajú
zachytené v kolóne. To znamená, že to čo pretečie je aktuálne negatívna frakcia, ktorú ale aj
tak zachytávame do sterilnej skúmavky na znovu použitie (môžu sa tam ešte nachádzať aj
pozitívne bunky). Do kolóny pridáme binding roztok 4x500 µl, necháme pretekať, odstránime
kolónu z magnetického separátora, vložíme sterilnú skúmavku a do kolóny pridáme 1mL
zrieďovacieho roztoku, prepláchneme kolónu pomocou piestu. Týmto získavame pozitívnu
frakciu. Následne zopakujeme separačný proces so získaným peletom, teda znova začíname
prepláchnutím novej separačnej kolóny, pričom zachytávame negatívnu frakciu do nesterilnej
skúmavky a po odstránení kolóny z magnetického pola a jej prepláchnutím zo zrieďovacím
roztokom získame do sterilnej skúmavky pozitívnu frakciu. Takto pripravený roztok buniek
CD133+ môžeme použiť na ďalšie experimenty, v prípade cvičenia tieto bunky označíme
histologicky a sledujeme ich počet a tvar pod mikroskopom.

Úloha (teoretická): Základné príklady dedičnosti znakov.
Princíp, možnosti, diagnostické a terapeutické využitie genetického skríningu.
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Úloha: Makroskopické pozorovanie fenotypovej variability Drosophily
melanogaster.
Cieľom experimentu je na trvalých preparátoch popísať charakteristické fenotypové
prejavy vybraných typov mutácie Drosophily melanogaster.

Úloha: Monohybridizácia Drozophily melanogaster.
Príprava a oddelenie jedincov na monohybridizáciu.

Cieľom pokusu je kríženie heterozygótnej samičky a heterozygotného samčeka, ktorí
majú normálne krídla a vznikli krížením samičky s normálnymi krídlami (VgVg) so samčekom
so zakrpatenými (vestigial) krídlami (vgvg). Určite na základe kríženia, či gén pre tvar krídel
leží na autozóme. Stanovte, ktorá alela je dominantná. Zhodnoťte štatistický číselný pomer v
F2.
Postup:
V morilke pomocou éteru mušky uspite. Pozor, použite iba malé množstvo éteru, aby
ste mušky neusmrtili. Pri manipulácii s éterom nezabúdajte, že jeho výpary sú výbušné. Uspaté
mušky vysypte na bielu podložku. Pomocou lupy vyhľadajte dve samičky a štyroch samčekov
s požadovanými formami znakov, ktoré vložte do fľaštičiek s výživnými pôdami. Fľaštičky
zatvorte vatou a vložte do termostatu s teplotou 22°C.
Po 14 dňoch pozorujte výsledky kríženia, ktoré štatisticky vyhodnoťte chíkvadratickým testom,
Ako výsledok zaznamenajte:
1. genotypickú schému pokusu
2. výsledky kríženia zaznačte do tabuľky
3. matematicky chí-kvadratickým testom vyhodnoďte fenotypický pomer a porovnajte
so zodpovedajúcicm Mendelovým zákonom
4. vypočítajte číselný pomer
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Ústna skúška z biológie - okruhy otázok.
1. Predmet biológie,história vývoja biologických vied.
2. Tvar,veľkosť a životnosť buniek.
3. Svetelný mikroskop a špeciálne mikroskopické techniky vo výskume buniek.
4. Elektrónový mikroskop vo výskume bunky.
5. Viacrozmerné zobrazovacie metodiky v biológii.
6. Stopové prvky v bioplazme.
7. Makroelementy v bioplazme.
8. Chemické zloženie živej hmoty.
9. Sacharidy - rozdelenie a funkcia.
10. Bielkoviny - stavba a funkcia.
11. Nukleove kyseliny - stavba a funkcia.
12. Jednobunkové organizmy.
13. Bunkové kolónie a mnohobunkové organizmy.
14. Rozmnožovanie vírusov.
15. Jadro stavba a funkcia.
16. Chromatín- stavba s funkcia.
17. Lyzozómy- stavba a funkcia.
18. Ribozómy.
19. Endoplazmatické retikulum - typy a funkcia.
20. Endoplazmatické retikulum - ultraštruktúra.
21. Golgiho aparát - ultraštrukúra a funkcia.
22. Mitochondrie.
23. Aktívny transport cytoplazmatickou membránou, fagocytóza, pinocytóza.
24. Permeabilita membrány.
25. Štruktúra proteínov.
26. Membrána.
27. Cytoplazmatická membrána.
28. Úloha proteínov spojených s membránou.
29. Difúzia a osmóza.
30. Vakuoly, plastidy, mikrotubuly, mikrofilamenty.
31. Typy spojenia buniek.
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32. Štruktúrne deriváty cytoplazmatickej membrány.
33. Cytoplazmatická membrána - stavba a funkcia.
34. Bunkové povrchy - charakteristika.
35. Cytoplazma - ultraštruktúra, funkcia a vlastnosti.
36. Nebunkové organizmy.
37. Autoreplikácia DNA.
38. Proteosyntéza.
39. Mitóza.
40. Meióza.
41. Cytologický rozdiel medzi mitózou a meiózou.
42. Homozygot a heterozygot.
43. Dominancia,recesivita,intermediarita.
44. Gén, alela, lókus.
45. História genetiky a Mendelove zákony.
46. Gén a regulácia jeho aktivity.
47. Genetika človeka, metódy výskumu.
48. Génové mutácie.
49. Chromozómové mutácie.
50. Genómové mutácie.
51. Chromozómové určenie pohlavia.
52. Mutácie.
53. Klonovanie.
54. Kmeňové bunky.
55. Farmakogenetika.
56. Genetická informácia.
57. Genetický kód, triplet.
58. Gén a regulácia jeho aktivity.
59. Stavba DNA a jej význam pre genetiku.
60. Fenotyp.
61. Genotyp.
62. Dedičnosť a variabilita.
63. Typy stavba a funkcia RNA.
64. Transkripcia.
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65. Translácia.
66. Chromatín bunkového jadra.
67. Stavba chromozómu.
68. Metódy biologického výskumu.
69. Regulácia v mnohobunkovom organizme - regenerácia a transplantácia.
70. Typy regulácií v mnohobunkovom organizme.
71. Informačné systémy bunky.
72. Biokomunikácia.
73. Všeobecné zákony fylogenézy.
74. Predchodcovia dnešného človeka.
75. Vývoj človeka.
76. Gonochorizmus.
77. Hermafroditizmus.
78. Organogenéza.
79. Regulácia v mnohobunkovom organizme - imunita.
80. Stavba spermie a vajíčka.
81. Oogenéza.
82. Regulácia v mnohobunkovom organizme - diferenciácia buniek.
83. Pohlavné rozmnožovanie u rastlín a živočíchov.
84. Rozdiel medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním.
85. Vplyv fyzikálnych faktorov na bunku.
86. Blastogenéza.
87. Vplyv chemických látok na bunku.
88. Smrť bunky.
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