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Predhovor 

 

 
Táto publikácia vznikla v dôsledku potreby poskytnúť učebný text zameraný na 

metodológiu fyziologického experimentu pre študentov fyziologických a medicínskych 

vedných disciplín. Tento predmet sa spravidla zaraďuje do vyšších ročníkov, učebnica 

preto neobsahuje vysvetlenia základných fyziologických procesov, ktoré by už 

študentom mali byť zrejmé a sú kvalitne a komplexne vysvetlené v základných a 

špecializovaných učebniciach zameraných na fyziológiu živočíchov a človeka.  

Ambíciou textu je ozrejmiť základy experimentálnej práce. Naučiť študentov 

zmysel a význam postulovania pracovnej hypotézy a rozdiel medzi pokusmi 

zameranými na verifikáciu pracovnej hypotézy a heuristickými experimentami. 

Vysvetlíme, aké metódy sa používajú v experimentálnej práci a ako sa verifikuje 

správnosť zvoleného postupu. V texte sa často bude použivať výraz „experimentálny 

dizajn“ na popísanie plánu a organizácie pokusu. Keďže výraz dizajn je v tomto 

kontexte už zaužívaný, nebudeme zavádzať alternatívne pomenovanie. Vysvetlíme si 

základy spracovania výsledkov v programe Excel. Štatistickému vyhodnoteniu sa 

budeme venovať veľmi krátko a obmedzíme sa len na niekoľko rád ako sa vyhnúť 

najväčším chybám, pretože táto oblasť je výdatne pokrytá inou literatúrou. Vysvetlíme, 

ako sa výsledky prezentujú a uvedieme základné pravidlá diskutovania vlastných 

originálnych výsledkov s výsledkami iných autorov. 

Okrem metodológie experimentu sa budeme venovať aj základom vedeckej etiky, 

ktorú často študentom nikto nevysvetlí a sú odkázaní na jej intuitívne pochopenie. 

Chceli by sme ozrejmiť, že vo chvíli, keď študent začne pracovať na svojej diplomovej 

práci, stáva sa súčasťou vedeckého výskumu, ktorý má presné etické aj právne normy. 

Tieto sa týkajú vykonávania pokusov na zvieratách, či vyhodnocovania fyziologických 

parametrov ľudí, ale aj skutočnosti, že finančné prostriedky na výskum sa získavajú 
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prostredníctvom grantových agentúr (a nikdy ich nie je dosť). Vedúci grantu a jeho tím 

musia tvrdo pracovať, aby sa v konkurencii presadili (toto je odkaz pre študentov, ktorí 

si myslia, že chemikálie do chladničky prináša dobrá víla), interpretácia výsledkov musí 

byť presná a správna a nesmie byť skreslená želaniami a očakávaniami 

experimentátorov. Pri publikácii výsledkov je nevyhnutné dodržiavať striktné pravidlá 

citovania prác a ideí iných autorov, či už to boli vedci z iného kontinentu alebo od 

vedľajšieho písacieho stola. Na publikácii práce participujú autori, ktorí prispeli k 

riešeniu práce ideovo, obhájením projektu a získaním finančných prostriedkov alebo 

prácou v laboratóriu. 

Publikácia je rozdelená na teoretickú a metodologickú časť. V teoretickej časti sa 

budeme venovať prevažne otázkam plánovania a vyhodnocovania experimentov s 

praktickými príkladmi a radami. V metodologickej časti vysvetlíme základné techniky 

fyziológie a molekulárnej biológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou experimentánej 

práce fyziológov, aj keď pri použití metód molekulárnej biológie stále panuje istá 

váhavosť. Chceli by sme aspoň trochu ozrejmiť možnosti, ktoré sa experimentálnej 

fyziológii otvárajú, ak využije existujúce moderné technológie. 

Kvôli prehľadnosti textu je v ňom zaradený index blokov a index web stránok. 

Index blokov sumarizuje panely, ktoré obsahujú základné informácie encyklopedického 

charakteru alebo praktické návody. Cieľom indexu web stránok je zosumarizovať 

internetové odkazy (linky) spomenuté v texte. Snažili sme sa venovať jednotlivým 

okruhom dostatočne komplexne priamo v texte učebnice a prístup k internetu pri ich 

čítaní nie je nevyhnutný. Na druhej strane všetky web stránky, ktoré uvádzame, sú 

veľmi relevantné daným témam a nadmieru užitočné. Ďalším kladom je, že ich 

prezeranie spestrí štúdium a umožní, aby si každý sám vybral oblasť, o ktorej sa chce 

dozvedieť viac, ako je to popísané v texte. Všetky web stránky sú v angličtine, čo 

akcentuje potrebu štúdia tohto jazyka vo vede. Aby sme uľahčili začiatky, ktoré sú vždy 

ťažké, ako prvú web stránku uvádzame anglicko-slovenský slovník: 

http://www.slovnik.sk/. 

Dúfame, že digitálna forma, ktorú sme zvolili, bude atraktívna a flexibilná a 

umožní rýchle vyhľadanie informácii jednak pomocou aktívnych liniek v oboch indexoch 

a jednak pomocou obsahu, ktorý okrem názvov kapitol obsahuje aj aktívne odkazy na 

obrázky. 

Nasledujúce kapitoly boli ideovo skoncipované v procese závádzania a výuky 

metodík popísaných čiastočne v metodickej časti, na ktorom participovali všetci 

členovia z laboratória Integrovanej fyziológie zameranom na výskum biologických 

rytmov Katedry živočíčnej fyziológie a etológie. Reálna potreba napísania tohto 

učebného textu sa spája aj s našimi skúsenosťami o tom, čo sa od našich absolventov 
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vyžaduje po skončení štúdia a nie je to dostatočne pokryté inými špecializovanými 

prednáškami a seminármi. Našim cieľom bolo napísať text, ktorý bude v prvom rade 

pomáhať pri výučbe experimentálnych fyziológov a konkrétne príklady budeme čerpať 

z našej experimentálnej práce (jednak preto, že pre našich študentov to bude 

praktické, ale aj kvôli možným problémom s použitím dát iných autorov, ktoré sú 

chránené autorskými právami). Napriek tomu dúfame, že učebnica bude zaujímavá aj 

pre študentov iných vedných disciplín, pretože mnohé informácie, predovšetkým z 

oblasti plánovania pokusov a etiky sú všeobecne platné. 

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom Katedry živočíšnej 

fyziológie a etológie za podporu pri písaní a pomoc pri editovaní textu. 

 

Iveta Herichová 
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Teoretická časť 
 

1. Plánovanie experimentu 
 

Pri čítaní novín by si človek mohol pomyslieť, že vedecké objavy sa udejú cez 

noc alebo sú dôsledkom šťastnej náhody. To sa však stáva skutočne len veľmi 

zriedkavo a študenti by sa na to rozhodne nemali spoliehať. Väčšina nového poznania 

je vykúpená mnohými rokmi práce a dosiahnutie relevantných vedeckých výsledkov je 

v drvivej väčšine prípadov možné len vďaka trpezlivému a systematickéme úsiliu 

celých vedeckých tímov. Kvôli koordinácii pracovných aktivít, financovaniu, ako aj 

efektívnosti vo výskume je potrebné experimentálnu prácu dôsledne naplánovať. 

Nasledujúce kapitoly pojednávajú o faktoroch, ktoré by mali byť zvažované pri 

plánovaní a realizácií experimentov a pri získavaní a interpretácii výsledkov.  

 

 

Blok 1 - Čo treba urobiť pred začiatkom pokusu 
1. definovať cieľ pokusu (postulovať pracovnú hypotézu) 
2. špecifikovať experimentálny model 
3. identifikovať všetky možné zdroje variability vrátane: 

- variability spôsobenej experimentálnym zásahom (napr. ak testujeme liečivo 
mali by sme zohľadniť efekt aditív v tabletke alebo vplyv rozpúšťadla, ak je látka 
podaná injekčne) 
Zohľadniť: 
- individuálnu variabilitu vyplývajúcu z odchyliek medzi jedincami 
- variabilitu vyplývajúcu z prostredia, v ktorom sa pokus uskutoční 

4. zabezpečiť randomizáciu (náhodný výber) jedincov pre kontrolnú a 
experimentálnu skupinu a zaistiť, aby obe skupiny boli vo všetkých ohľadoch 
ekvivalentné 

5. definovať metodiku prevedenia experimentálneho zásahu 
6. v prípade, že sa jedná o novú oblasť alebo finančne náročný pokus urobiť jednu 

alebo viacero pilotných štúdií 
7. naplánovať spôsob analýzy výsledkov 
8. optimalizovať experimentálny dizajn tak, aby bol v súlade s bodom 7 
9. všetko skontrolovať a ak treba, znovu prehodnotiť 
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1.1. Typ experimentu - heuristický alebo pomocou pracovnej 

hypotézy 
 

Prvým krokom je pochopiť, na čo je postulovanie hypotézy dobré, ako ju 

postulovať a ako sa dá testovať, či je hypotéza správna alebo nie.  

Hypotéza má experimentátorovi pomáhať študovať objekt jeho záujmu a nie 

naopak. Preto skutočnosť, že experimentálny dizajn nemôže byť prevedený dokonale, 

nemá byť dôvodom na to, aby sa vôbec žiadny pokus neurobil, ale výskumník by mal 

mať stále na pamäti limitácie, ktoré z nedokonalosti dizajnu vyplývajú. Na 

najjednoduchšej úrovni poznáme dva všeobecne aplikované spôsoby ako formulovať 

hypotézu. 

a) zber dát a pozorovanie:  

Prvá možnosť je, že sa zbierajú dáta relevantné téme a potom sa formuluje 
hypotéza, ktorá vysvetľuje pozorovania. Táto možnosť nie je v súčasnosti preferovaná 

u experimentálnych vedcov, skôr sa používa v medicíne alebo environmentalistike pri 

monitorovaní vplyvu nových faktorov, o ktorých sa nevie čo by mohli spôsobovať. Je to 

teda dosť necielený spôsob ako získať nové informácie, ktorý nemusí priniesť 

relevantné výsledky (alebo ich môže priniesť toľko a takých rôznorodých, že ich nikto 

nevie, interpretovať). Existujú však prípady, kedy je to jediná možnosť ako začať 

štúdium systému. 

b) pracovná hypotéza: 

Druhá možnosť je, že hypotéza je postulovaná hneď na začiatku, ešte 
predtým ako sa realizujú akékoľvek experimenty. Týmto spôsobom vznikajú tzv. 

„hypothesis driven experiments“. Základnou podmienkou je, že musí existovať logický 

vťah medzi hypotézou a z nej vyplývajúcou špecifickou predikciou. To znamená, že je 

potrebné postulovať hypotézu, vyvodiť z nej logický vzťah, verifikovať ho a tým potvrdiť 

hypotézu. 

Hypotéza musí byť testovateľná prostriedkami a metodikami, ktoré máme k 

dispozícii. Tu zohráva veľkú úlohu finančné krytie projektu a ochota zavádzať nové 

metodiky a nadväzovať spolupráce. Vo všeobecnosti platí, že investovaný čas, úsilie a 

prostriedky by mali korelovať s dôležitosťou overenia hypotézy pre ďalšiu prácu 

výskumného tímu. Realizácia pokusov zameraných na získanie odpovede na otázku, 

ktorá nie je rozhodujúcim kritériom potvrdenia alebo zavrhnutia hypotézy nemá zmysel. 

V skutočnosti je však len málo hypotéz skutočne diskriminačných. Často sa robia 

náročné experimenty aj vtedy, keď potvrdenie hypotézy ozrejmí fyziologickú závislosť, 

jej nepotvrdenie však znamená neúspech experimentu. Okrem toho, že negatívne 
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výsledky sa v podstate nedajú publikovať (alebo len veľmi ťažko), v prípade úspechu 

pokusu hrozí predčasná generalizácia výsledkov.  

Na odstránenie úskalí vyplývajúcich z pokusov zameraných na potvrdenie 

hypotézy sa často pristupuje k postulovaniu a verifikácii tzv. falzifikovanej (nulovej) 

hypotézy, ktorej zamietnutie zodpovie otázku. Postulovanie falzifikovanej hypotézy si 

vyžaduje veľa vedomostí o systéme, schopnosť predpokladať vlastnosti modelového 

systému a veľmi často býva odmenené úspechom. Na druhej strane sa týmto 

spôsobom nedajú odhaliť zákonitosti fyziologických mechanizmov, o ktorých ešte nie je 

dosť informácií. Preto vo vede všeobecne musia zber dát a presne formulované 

pracovné hypotézy existovať vo vzájomnej kombinácii. Výskumník resp. výskumný tím 

si však musí vedieť vybrať, čomu dá prednosť, a ktorý prístup je pre riešenie konkrétnej 

problematiky vhodnejší. 

c) heuristický alebo tzv. „I hope“ (dúfajme, že to vyjde) prístup: 

Akési prechodné štádium medzi monitorovaním a postulovaním pracovnej 

hypotézy je experimentálne testovanie faktora, o ktorom s určitosťou nevieme, či a ako 

ovplyvňuje nami sledovaný systém. Jedná sa teda o experimentálnu prácu, ale bez 

presných a logicky zdôvodnených predikcií o správaní sa systému. Tento prístup má 

svoje klady aj zápory. Niekedy je to jediné možné východisko ako začať štúdium, veľmi 

často však experimenty neprinesú výsledky, ktoré by objasnili správanie sa 

sledovaného systému. 

Blok 2 - Pracovná hypotéza 
V tejto chvíli bude správne uviesť prvý a jediný príklad z experimentálnej praxe, na 
ktorom budeme demonštrovať všetky tvrdenia a výpočty.  
Hormón melatonín je syntetitzovaný v endokrinnej žľaze epifýze a jeho hladiny v 
plazme vykazujú denný rytmus.  
Predstavme si situáciu, že sa o regulácii jeho syntézy ešte veľa nevie a vedci si musia 
zvoliť svoje stratégie. Našim experimentálnym modelom bude laboratórny potkan. 
Vieme, že enzým, ktorý je predposledný v biosyntetickej dráhe melatonínu, N-
acetyltransferáza, má v in vitro podmienakch vyššiu aktivitu v noci ako cez deň, zatiaľ 
čo posledný enzým biosyntetickej dráhy melatonínu hydroxyindol-O-metyltransferáza 
má v podstate rovnakú aktivitu cez deň, aj v noci.  
Chceme získať informácie o hladinách melatonínu v plazme.  
Prístup a) 
Budeme odoberať krv tak často, ako sa bude dať a potom odmeriame koncentrácie 
melatonínu. 
Prístup b) 
Hypotéza: hladiny melatonínu vykazujú denný rytmus a sú determinované 
aktivitou AA-NAT 
Dôkaz potvrdením hypotézy:  
zistenie, že melatonín vykazuje denný rytmus plazmatických hladín 
Dôkaz vyvrátením hypotézy:  
vyvrátenie tvrdenia, že hladiny melatonínu sú v priebehu dňa konštantné 
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1.2 Špecifikácia prevedenia pokusu 
 

V tejto kapitole budeme diskutovať niektoré faktory, ktoré musí výskumník zvážiť, 

keď plánuje svoje pokusy a to bez ohľadu na to, či sa jedná o zber dát alebo o 

testovanie logického predpokladu vyplývajúceho z hypotézy.  

 

1.2.1 Výber experimentálneho modelu 
Ako prvé musí výskumník zvážiť, ktorý živočíšny druh použije v experimentoch. 

Pri výbere experimentálneho modelu zohrávajú úlohu etické, teoretické a praktické 

dôvody a východiská. 

V niektorých pokusoch samotná podstata experimentu determinuje, aký druh 

musí byť použitý. Môžeme sa zaujímať o konkrétny živočíšny druh kvôli vyliečeniu 

choroby a sledovať vplyv diéty alebo odlišných techník chovu alebo môžeme skúmať 

rozmnožovací cyklus konkrétneho druhu hmyzu, ktorý prenáša chorobu. V týchto 

prípadoch by bolo kontraproduktívne substituovať daný živočíšny druh iným 

experimentálnym modelom.  

V iných typoch pokusov musí byť použitým experimentálnym modelom človek. 

Toto je pravdou predovšetkým vtedy, keď sa testujú nové lieky alebo nové liečebné 

postupy. Bez ohľadu na komplexnosť štúdií na zvieratách v týchto prípadoch musia byť 

ultimatívne štúdie urobené u človeka. Navyše klinické štúdie u človeka musia 

obsiahnuť dostatočne rozsiahlu vzorku populácie a pokryť dostatočne dlhé obdobie 

života človeka (najmä v prípadoch ako sú antihypertenzívne liečivá a diuretiká, ktoré 

pacienti často užívajú dlhý čas a preto musí byť dostatočne otestovaná ich tolerancia). 

Napriek veľmi zodpovednej regulácii testovania liečebných prípravkov sa stále 

vyskytujú prípady, keď sa lieky ukázali byť neškodné u zvierat, ale zistili sa negatívne 

účinky u človeka, prípadne u vyvíjajúcich sa plodov. Toto je situácia, kedy výsledky z 

jedného druhu nemôžu byť extrapolované na iný druh a kedy je človek jedinou možnou 

voľbou pri výbere experimentálneho modelu. 

Ak testovaná hypotéza vyplýva z klinického problému a jej testovanie smeruje k 

rozšíreniu vedomostí o fyziológii človeka, preferovaným experimentálnym modelom je 

človek. Ak však experimenty zahŕňajú chirurgické zákroky ako je odstránenie orgánu, 

tkaniva alebo preseknutie nervovej dráhy, nie je možné vykonať tieto pokusy na ľuďoch 

a študovaným modelom musí byť iný druh. Experiment založený na experimentálnom 

modeli je zvyčajne  technicky aj finančne ľahšie realizovateľný.  

Tento prístup sa nesmie zamieňať s matematickými modelmi, ktoré môžu byť 
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použité na popis fyziologických procesov, ale experimentálne ich neskúmajú, aj keď 

môžu poskytovať indície na logické predikcie testovanej hypotézy. 

Keď si experimentátor musí vybrať experimentálny model, ktorý substituuje 

objekt jeho záujmu, musí si zvoliť druh, ktorý ho čo najviac pripomína študovanými 

fyziologickými parametrami. Niekedy je dôležitá evolučná príbuznosť s modelom, ale 

nemusí to byť pravidlom. Akokoľvek tesne model pripomína človeka, experimentátor 

musí byť veľmi opatrný pri extrapolácii výsledkov.  

V iných prípadoch, najmä keď študujeme mechanizmy fyziologických funkcií, aj 

iné faktory ako podobnosť experimentálneho modelu s človekom zohrávajú dôležitú 

úlohu. Často existuje preferovaný druh, na ktorom bola urobená väčšina štúdií z danej 

oblasti a pri pokuse o použitie nového druhu by sa muselo urobiť veľmi veľa 

predbežných meraní kvôli charakterizácii systému (typickými príkladmi sú laboratórny 

potkan, myš, králik, morča ale aj kvasinka).  

Rozhodnutie použiť na štúdium nový druh prináša nevyhnutnosť urobiť 

dostatočné množstvo predbežných pokusov pred samotným experimentom, takže je tu 

veľký tlak na vedca vybrať si taký druh, ktorý používajú ostatní. Napr. veľa štúdií o 

hemodynamike bolo urobených na psoch. Ak by niekto chcel tieto pokusy uskutočniť 

na potkanoch, musel by urobiť veľké množstvo pozorovaní už len kvôli charakterizácii 

systému v kontrolných podmienkach.  

Tendencia zotrvať pri konvenčných druhoch je zvýraznená technickými 

požiadavkami. Konkrétne techniky sú často vyvinuté pre konkrétny druh. Naše 

poznatky o generovaní akčného potenciálu sú získané z pozorovaní u kalamára. V 

tomto príprade bol tento druh vybraný preto, lebo je odlišný od človeka. Diameter jeho 

axónov je oveľa väčší ako u človeka a ľudské neuróny sú navyše organizované v 

nervových zväzkoch – štúdium na obrých vláknach bolo teda metodicky prístupnejšie. 

V súčasnosti sú dostupné aj línie, ktoré sú typické dedičnou poruchou 

(prirodzenou, alebo indukovanou), ktorá spôsobuje patofyziologický stav. Výskumník 

tak má možnosť skúmať fyziologické následky poruchy a testovať spôsob jej liečenia. 

Dôležitým kritériom pri výbere druhu je aj jeho tolerancia k laboratórnemu chovu 

resp. schopnosť výskumníka poskytnúť živočíchom podmienky, ktoré sú pre ne 

potrebné. 

Ak zvážime všetky úskalia spolu s legislatívnymi predpismi a možnosťami, ktoré 

poskytujú existujúce laboratórne chovy, nie je prekvapujúce, že väčšina pokusov sa 

robí na laboratórnych druhoch živočíchov, ktoré sa dajú spočítať na prstoch jednej 

ruky. Treba však zdôrazniť, že živočíšna fyziológia presahuje rámec, ktorý nám 

poskytuje tento obmedzený výber a komparatívny výskum by si zaslúžil oveľa viac 

pozornosti ako sa mu v súčasnosti dostáva. 
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1.2.2 In vivo alebo in vitro pokus? 
Ďalšie otázky, ktoré vyplývajú z typu experimentálneho preparátu sú: má byť 

pokus vykonaný na zvierati, ktoré je v narkóze alebo je aktívne? Môžeme proces 

študovať pomocou bunkovej kultúry či dokonca v jednej bunke alebo je potrebné 

zachovať prítomnosť systémových regulačných mechanizmov?  

Pre rozličné typy experimentov sú vhodné rozličné typy prístupov. 

Najzákladnejšie rozdelenie pokusov je na in vivo a in vitro. Pôvodný význam in vitro je 

„v skle“ a vzťahoval sa na pokusy robené v skúmavkách. Dnešné chápanie tohto 

pojmu je širšie a zahŕňa všetky pokusy, ktoré sa robia na ľubovoľnej časti organizmu, 

napr. na izolovanom perfundovanom orgáne dokonca aj vtedy, keď tento orgán nie je 

kompletne vyňatý zo živočícha. Dá sa teda zhrnúť, že in vivo pokusy sú tie, ktoré sa 

vykonávajú na celom organizme a in vitro sú tie, ktoré sa vykonávajú na časti 

živočíšneho organizmu. Tieto sa niekedy nazývajú aj ex vivo. 

Hlavnou výhodou prístupu in vivo je, že umožňuje pozorovať fyziologické 

procesy, keď sú zapojené všetky regulačné mechanizmy. Takže štúdium jedinca, ktorý 

je pri vedomí, človeka nevynímajúc, je neoceniteľné, ak chce niekto pozorovať, napr. 

zmeny fyziologických procesov pri prechode časových zón alebo v stave beztiaže. 

Takéto pokusy sú dôležité aj pri farmakologických štúdiách, keď chceme vedieť ako 

liečivo účinkuje spolu so všetkými kompenzačnými mechanizmami. Jedine pokusy na 

intaktných živočíchoch umožňujú štúdium vyšších mozgových funkcií. Opodstatnene 

sa argumentuje, že in vivo preparát je fyziologickejší ako in vitro. 

Napriek zrejmým výhodám pri práci s celým organizmom, in vivo prístup má aj 

nevýhody. Predovšetkým je ťažké získať detailné informácie o jednotlivých štádiách 

sledovaných procesov. U organizmu, ktorý je pri vedomí, pozorované zmeny 

reprezentujú účinok jednak experimentálnej intervencie a jednak následných 

kompenzačných odpovedí. Navyše intervencia môže ovplyvňovať viacero systémov 

súčasne a ich odpovede môžu navzájom interagovať. Na to, aby sa mohla testovať 

konkrétna hypotéza, je často nevyhnutné veľmi presne definovať spôsob stimulácie a 

zberu dát. Niekedy je potrebné narušiť homeostázu organizmu a to sa nedá urobiť u 

živočícha pri vedomí, lebo to môže byť spojené so stresom alebo bolesťou. Aby sa 

tomuto experimentátori vyhli, používajú anestézu alebo preparáty, kde boli odstránené 

niektoré časti mozgu a tým aj nervová kontrola. V takýchto prípadoch možno urobiť aj 

chirurgické zásahy, pretože organizmus necíti bolesť.  

Použitie anestézy prináša veľké výhody v prípadoch, kedy je potrebné vykonať 

chirurgické zásahy, má však aj svoje nevýhody. Anestéza ovplyvňuje centrálny nervový 

systém a rozličné druhy anestézy spôsobujú rozličné efekty. Preto je výber anestézy 
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veľmi dôležitý. Sú dostupné dlhotrvajúce aj krátkodobé anestetizujúce prípravky. 

Aplikácia dlhodobej anestézy je jednoduchá, pretože na začiatku sa podá injekciou a 

potom pretrváva veľa hodín. Nevýhodou je, že sa nemôže kontrolovať hĺbka anestézy. 

Krátkodobá anestéza je tiež dostupná a vhodná najmä v prípadoch, keď sa má urobiť 

malý zásah a potom pozorovať efekt u živočícha v bdelom stave. Je však ťažšie ju 

použiť, lebo hĺbka anestézy sa musí kontrolovať každých niekoľko minút a korigovať 

pomocou infúzie. Rozličné typy anestézy ovplyvňujú jednotlivé oblasti centrálneho 

nervového systému odlišne a zosilňujú alebo zoslabujú reflexné odpovede. Preto je 

dôležité interpretovať experimentálne výsledky so zreteľom na charakter intervencie 

(toto tvrdenie je platné všeobecne, nielen pri pokusoch využívajúcich anestézu). 

Výhody in vitro preparátu. Existujú teda limitácie pri práci so zvieratami v bdelom 

stave a problému s interpretáciou výsledkov získaných za použitia narkózy. Navyše 

niektoré signálne molekuly majú taký krátky biologický polčas rozpadu, že nie je možné 

študovať ich in vivo. Kvôli týmto ale aj mnohým iným dôvodom si výskumníci často 

zvolia in vitro prístup: 

In vitro prístup je charakteristický nasledovnými vlastnosťami: 

1) je jednoduchšie ovplyvniť cieľovú funkciu 

2) je jednoduchšie kontrolovať stimul a merať odpoveď 

3) je možné použiť bunkové kultúry namnožené z jednej bunkovej línie (t.j. všetky 

bunky sú identické), hoci v tomto prípade je potrebné zvažovať otázku 

dediferenciácie a skutočnosť, že povaha buniek pochádzajúcich z bunkových 

línií je často úplne odlišná od primárnej kultúry  

Nevýhody in vitro preparátov sa vynárajú najmä pri pokusoch o interpretáciu 

výsledkov. Hlavným problémom je neistota, aký normálny (v kontexte k stavu v akom 

sa nachádza v intaktnom organizme) je preparát, keď sa umiestni do absolútne 

odlišných podmienok, než aké sú v organizme. To, že sa nejaký orgán alebo tkanivo 

vyoperuje z organizmu, môže zmeniť vlastnosti tohto orgánu. Napr. mechanické 

vlastnosti cievy sú iné, keď okolo nich nie je tkanivo, čo umožní ich väčšiu dilatáciu. 

Čím viac izolujeme biologický materiál, počínajúc štúdiami izolovaných orgánov, cez 

pokusy využívajúce rezy tkanív a bunkové kultúry alebo bunkové organely, tým viac sú 

normálne fyziologické mechanizmy, ktorými biologický materiál kontroluje svoje 

prostredie, deaktivované. Rezy tkaniva budú dostávať oveľa viacej výživy a 

odstraňovať oveľa viacej odpadu metabolických splodín v in vitro preparáte, ako by to 

bolo pri normálnom prekrvení. Následkom toho bunky strácajú kontrolu nad procesmi, 

ktoré sú normálne vykonávané autoregulačne prostredníctvom krvného obehu. 

Izolované bunky sú priamo exponované médiu bez podpory resp. vplyvu iných typov 

buniek, navyše keď sa študujú izolované organely alebo dokonca bunky, je odstránená 
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aj podpora prameniaca z prítomnosti iných buniek alebo membrán. V týchto prípadoch 

je tu veľká nevýhoda, že nepoznáme zloženie ich normálneho prostredia.  

Je zrejmé, že je tu veľká zodpovednosť na výskumníkovi, aby ukázal, že jeho 

technika neovplyvňuje biologický materiál škodlivo a nesprávne. Výskumník musí 

dokázať, že preparát je aj na konci pokusu ešte stále „fyziologický“, t.j. nedošlo k 

narušeniu fyziologických procesov v dôsledku experimentálneho zásahu. Je možné 

dokázať to tak, že sa aplikuje látka, ktorá v kontrolných podmienkach vyvoláva 

charakteristickú odpoveď. V prípade, že po pokuse preparát vykazuje odchýlky, je 

potrebné znovu posúdiť dizajn a zvážiť zakomponovanie dodatočných kontrolných 

experimentov. 

Aj v prípade, že je preparát aj na konci pokusu fyziologický, je veľmi ťažké 

predikovať z in vitro štúdií, ako sa bude daný mechanizmus prejavovať v in vivo 

podmienkach. To, že človek ukáže funkčnosť konkrétneho mechanizmu in vitro, ešte 

vôbec neznamená, že bude zohrávať rovnakú úlohu u intaktného živočícha. Ak aj je 

funkčný aj v in vivo podmienkach, tento účinok môže byť prekrytý iným 

homeostatickým kontrolným mechanizmom.  

Z tejto diskusie vyplýva, že štúdie využívajúce in vitro preparáty a intaktné 

živočíchy majú svoje výhody aj nevýhody. Na to, aby sa maximalizovali výhody, by mali 

tieto dva typy štúdií prebiehať komplementárne. V praxi je to tak, že niektoré výskumné 

skupiny sa zaujímajú o konkrétny problém pričom každý používa iné stratégie a 

techniky. Porovnanie odlišných typov štúdií môže priniesť jednak správne výsledky, ale 

aj odhaliť náhodné artefakty vznikajúce z toho, že spôsob vykonania pokusu 

ovplyvňuje študovaný fyziologický proces a tento jav je mylne považovaný za 

fyziologickú odpoveď na testovaný vplyv. 

 

 

2. Dizajn experimentu 
 

Cieľom vedeckého experimentu je porovnanie účinku experimentálneho vplyvu 

so stavom v kontrolných podmienkach. Takže všetky pokusy musia zahŕňať kontrolné 

skupiny alebo fázy, kde experimentálna manipulácia absentovala a experimentálne 

skupiny a fázy, kde bola experimentálna manipulácia vykonaná. V etape plánovania 

pokusu už je užitočné mať dostatočné vedomosti o štatistickom vyhodnocovaní, aby 

bol v pokuse dostatočný počet jedincov a skupín. 

Bez ohľadu na druh skúmaného problému a experimentálneho modelu je tu 

viacero bodov, ktoré musí experimentátor zvážiť, keď plánuje pokus, aby sa vyhol 
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ťažkostiam pri interpretácii výsledkov. Je dôležité rozumieť nasledovným termínom: 

Náhodný výber „random sample“ resp. randomizácia 

Keďže nie je možné testovať všetkých jedincov populácie, v experimentoch sa 

používa výber z populácie. Experimentálny výber musí byť urobený náhodne z 

populácie ako celku. Niekedy je potrebné zvážiť, či je možné závery urobené na 

vybranej vzorke aplikovať na celú populáciu (týka sa to najmä štúdií na ľuďoch, kde sa 

za odmenu prihlásia dobrovoľníci, zväčša študenti). 

Párový a nepárový experimentálny dizajn 

Pri niektorých štúdiách je kontrola vybraná náhodne z populácie presne tak, ako 

aj experimentálna skupina. Toto nazývame nepárový dizajn. Použitie nepárového 

dizajnu predpokladá rozdiely medzi jedincami v kontrole aj v experimentálnej skupine, 

ktoré sú približne rovnaké a navzájom sa eliminujú. Pri takomto prístupe nám však 

môžu uniknúť malé rozdiely, ktoré môžu byť prekryté individuálnou variabilitou. Preto v 

niektorých štúdiách, kde je to možné, každý jedinec slúži sám sebe ako kontrola. 

Párové dizajny umožňujú zaznamenať menšie rozdiely ako nepárové. 

 

2.1 Kontrola 
V podstate sa dá zhrnúť, že v nepárovom experimentálnom dizajne máme 

kontrolné skupiny a v párovom kontrolné fázy. Pri nepárovom dizajne je potrebné 

urobiť kontrolnú skupinu pre všetky intervencie, ktoré sú nevyhnutné kvôli 

experimnetálnemu zásahu, a o ktorých predpokladáme, že nemajú vplyv na systém, 

alebo vieme že majú vplyv, a chceme ho odlíšiť od vplyvu testovaného faktora. 

Situácia s využitím kontrolných fáz je komplikovanejšia. V tomto prípade je prvá 
kontrolná fáza vykonaná pred akoukoľvek intervenciou a druhá kontrolná fáza po 
skončení pokusu. V ideálnom prípade by mali byť zaznamenané kontrolné hladiny 

sledovaných parametrov po experimentálnom zásahu totožné s hladinami pred 

experimentom. Existujú však situácie, kde to nie je možné, napr.: po chirurgickom 

odstránení tkaniva alebo žľazy alebo prerušení inervácie. Užitočnosť druhej kontrolnej 

fázy spočíva aj v tom, že umožní zaznamenanie zmien v kontrolných hladinách, napr. v 

dôsledku starnutia, degenerácie fyziologického preparátu, zmien v hĺbke anestézy, 

kumulatívneho účinku aplikovaných látok alebo interakcií aplikovaných látok.  

Ak sa nám po ukončení pokusu nepodarí zaznamenať kontrolné hladiny 

sledovaných parametrov, bude potrebné dôsledne sa zamyslieť nad tým, čo sa vlastne 

počas experimentu udialo. Navyše zmeny v základných hladinách môžu implikovať 

chyby v pokuse a výskumník sa musí pokúsiť minimalizovať ich (obr. 1). Je 

nepochybne výhodou, ak je experimentálny zásah reverzibilný a to je aj dôvod pre 

použitie lokálnej reverzibilnej anestézy a rýchlo metabolizovateľných liečív tam, kde je 
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to vhodné a možné. 

Medzi prvou a druhou kontrolnou fázou je experimentálna fáza, kde sa 

uskutoční manipulácia zameraná na testovanie hypotézy. Niekedy je tu viac ako len 

jedna experimentálna fáza, napr. môžeme sa pokúšať stimulovať nervové vlákno 

rôznymi frekvenciami, vtedy musia byť oddelené kontrolnými fázami a musí byť zrejmé, 

že výsledky nie sú dôsledkom kumulatívneho pôsobenia zásahov. Niekedy je lepšie 

obetovať výhody párového dizajnu v prospech jednoznačnej interpretácie a použiť 

viaceré skupiny, pričom každá z nich bude testovaná len raz.  
 

Obr. 1 
Kontrolné a experimentálne skupiny a fázy.  
Pokusná fáza je znázornená medzi písmenami A a B. Na osi x je znázornený časový 
priebeh pokusu, os y vyjadruje mieru zmien sledovaného parametra.  
V prípade experimentálnej skupiny možno fázu pred dosiahnutím bodu A chápať ako 
kontrolnú fázu pred pokusom a fázu po bode B ako kontrolnú fázu po pokuse, ktoré by 
boli v tomto konkrétnom prípade ideálne. Schéma znázorňuje rozdiel medzi dobrou a 
zlou experimentálnou kontrolou. Zmeny sledovaného parametra v experimentálnej 
kontrole indikujú artefakt spôsobený intervenciou počas pokusu a skreslenie výsledkov 
musí byť pri interpretácii zohľadnené (alebo je potrebné pokus zopakovať a použiť 
dizajn, pri ktorom nedochádza k pozorovanému artefaktu). 

 

Keď dôjde k vyhodnocovaniu výsledkov, kontrolná skupina je presne taká 

dôležitá ako experimentálna. V štúdiách trvajúcich mnoho rokov je potrebné 

kontrolovať, či pozorované zmeny nie sú spôsobené stárnutím miesto testovaného 

faktora. Ak niekto sleduje vplyv liečiva, musí kontrolovať, či pozorovaný efekt nie je 

spôsobený stresom z injekcie alebo podaním rozpúšťadla, v ktorom je aktívna látka 

podávaná. Preto v tomto prípade aj kontrolná skupina musí byť ovplyvnená rovnako, 

t.j. rovnakým spôsobom jej bude podané rovnaké množstvo rozpúšťadla, ale bez 

aktívnej látky.  

V prípade, že sa jedná o chirurgický zásah s cieľom odstrániť napr. endokrinnú 

žľazu, je situácia ešte komplikovanejšia a je potrebné dokázať, že efekt nie je 
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spôsobený vplyvom narkózy, krvácania alebo znížením hmotnosti a príjmu krmiva 

počas obdobia zotavovania sa po zásahu. Preto sa v týchto prípadoch robia tzv. 

„sham“ – predstierané operácie. Znamená to, že kontrolné zvieratá podstúpia rovnaký 

zásah ako experimentálne s výnimkou odstránenia tkaniva. 

V prípadoch komplikovaného zásahu je otázka vhodnej kontroly často 

problematická a je potrebné venovať jej veľkú pozornosť. V niektorých prípadoch môže 

byť dôsledné kontrolovanie možných artefaktov počas intervencie náročnejšie ako 

zásah samotný. 

 

2.2 Subjektívne hodnotenie 
V niektorých prípadoch, predovšetkým pri testovaní liekov, je nevyhnutné ako 

experimentálny model použiť človeka. V tomto prípade je nevyhnutné získať 

infomovaný súhlas dobrovoľníka a postupvať podľa všetkých platných legislatívnych 

noriem. 

Mnohé experimenty využívajúce dobrovoľníkov sú vyhodnocované tak, že títo 

musia zodpovedať otázky alebo popísať pocity resp. intenzitu symptómov. 

Experimenty, kde dobrovoľník chápe, že je experimentálnym subjektom, sú vždy 

problematické a väčšinou sa s týmto javom nestretávame, keď pracujeme s 

animálnymi experimentálnymi modelmi. Niekedy sa dobrovoľníci snažia „pomôcť“ 

výskumníkovi a vravia to, čo si myslia, že by chcel počuť. 

Na to, aby sme sa vyhli podobným problémom, takéto štúdie musia byť vykonané 

spôsobom, ktorý neumožní subjektu zistiť, či dostáva účinnú látku alebo len „placebo“ 

(napr. tabletku celulózy). Aj keď je zrejmé, že placebo neobsahuje žiadnu účinnú látku, 

mnoho ľudí proklamuje zlepšenie stavu. V niektorých prípadoch dokonca po skončení 

pokusu dobrovoľníci požiadali, aby placebo mohli dostávať ďalej. 

V prípade, že je testovaný nový liek, placebo aj liek musia mať rovnakú farbu aj 

chuť. Vtedy dobrovoľník nemôže zistiť, či dostáva skutočný preparát. Pokusy, kedy 

pacient nevie, či bola podaná účinná látka sa nazývajú „single-blind trial“ – voľný 

slovenský preklad by bol – „jedna strana nevie“. Aj napriek tomu niekedy subjekt môže 

vydedukovať, že je v experimentálnej skupine. Preto sa v niektorých štúdiách realizuje 

tzv. „duoble-blind trial“ (dvojitý slepý pokus, resp. obe strany nevedia), kde ani 

pacient ani lekár zbierajúci informácie nevie (až do konca pokusu), či pacient dostal 

aktívnu látku alebo placebo. 

Konkrétny prípad môže vyzerať tak, že lekár A podáva pacientom preparáty a 

vedie si záznamy o tom, komu dáva placebo a komu aktívnu látku. Lekár B vedie 

záznamy o symptómoch pacientov. Až po skončení obaja lekári skombinujú svoje 

záznamy a dozvedia sa, či bola aktívna látka účinná alebo nie. S takýmito štúdiami 
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však môžu byť etické problémy, pretože lekár by mal vedieť, či aktívna látka 

nezhoršuje stav pacienta a práve preto pilotné štúdie zamerané na testovanie liekov 

nikdy nie sú double-blind typu. 

Dokonca aj pri single-blind experimente pacient môže byť kedykoľvek vylúčený 

zo štúdie, ak vznikne podozrenie, že podávaním placeba a nie štandardných účinných 

preparátov, sa zhoršuje jeho zdravotný stav. 

 
3. Získavanie dát a znázornenie výsledkov 

V prípade, že máme jasnú predstavu o type pokusu, boli sme úspešní pri dizajne 

exerimentu, zadefinovali sme si experimentálny model, sledovaný faktor aj vplyv, 

stojíme pred najvzrušujúcejšou časťou experimentálnej práce – pred získavaním 

experimentálynch dát. Získať experimentálne dáta pre výskumného pracovníka 

väčšinou znamená, že bude musieť použiť metodiku na meranie látky, ktorej 

koncentrácia v plazme alebo tkanivách sa v dôsledku experimentálnej intervencie 

zmenila. Na to je však najprv potrebné metodiku validovať – t.j. overiť si, či skutočne 

pomocou nej meriame to, čo by sme chceli. 

3.1 Validácia eseje 
V experimentálnej práci je nesmierne dôležité vedieť si otestovať parametre 

používanej eseje. Pod pojmom esej rozumieme ľubovoľné meranie, ktorého cieľom je 

odmerať relatívnu alebo absolútnu koncentráciu skúmanej látky v neznámych 

vzorkách. Koncentráciu neznámej látky porovnávame voči kalibračnej krivke 

pripravenej zo štandardu. Štandard je komerčne dostupná látka rovnakého zloženia, 

ako látka, ktorú chceme stanovovať v experimentálnych vzorkách. 

Len zodpovedná validácia eseje a pravidelná kontrola jej parametrov nám môže 

zaručiť dlhodobú reprodukovateľnosť výsledkov. Základné charakteristiky eseje sú 

popísané v nasledovných bodoch: 

citlivosť eseje: udáva schopnosť metodiky spoľahlivo detekovať čo najmenšie 

množstvo danej látky.  
- vypočítaná: kritériom je minimálne množstvo látky líšiace sa od hodnôt nameraných 

bez pridania štandardu (blank) o dvojnásobnú hodnotu smerodajnej odchýlky v 
tomto bode 

- reálna: najnižšia koncentrácia v kalibračnej krivke, ktorá je štatisticky odlišná od 
predchádzajúcej hodnoty 

reprodukovateľnosť eseje je miera zhodnosti opakovaných meraní tej istej 

vzorky a je vyjadrená pomocou koeficientu variácie (c.v.). Reprodukovateľnosť eseje 

sa vyjadruje v rámci tej istej série vzoriek (intra-assay variation) alebo v rôznych 

sériách vzoriek s časovým odstupom medzi stanoveniami (inter-assay variation). 
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špecifickosť eseje je schopnosť analytickej metódy stanoviť výlučne tú látku, 

ktorej koncentrácia nás zaujíma. Špecifickosť eseje sa testuje paralelizmom 

postupného riedenia štandardu a neznámej vzorky obsahujúcej vysoké hladiny 

stanovovanej látky. Po vložení regresného trendu a vypočítaní rovníc pre obe krivky sa 

smernice priamok porovnajú. Rovnobežnosť oboch funkcií implikuje mieru špecifickosti 

stanovenia. 

presnosť eseje odráža mieru zhodnosti hodnoty získanej analýzou so 

skutočnosťou. Testuje sa pomocou tzv. „recovery“ experimentov, ktoré spočívajú v 

pridávaní zvyšujúcich sa množstiev štandardu do vzorky, ktorá sledovanú látku 

neobsahuje a v následnom meraní sledovanej látky v jednotlivých alikvótoch. 

Korelačný koeficient (pozri blok 6) medzi množstvom pridanej a stanovenej hodnoty by 

mal byť teoreticky 1, ale technické chyby môžu zapríčiniť, že túto hodnotu nedosiahne. 

Ďalším spôsobom validovania eseje je otestovať meranie tak, že rovnaké vzorky 

sa odmerajú ešte raz pomocou referenčnej metodiky založenej na inom biochemickom 

princípe. V ideálnom prípade by sa oboma metódami mali získať rovnaké výsledky. 

 

3.2 Kalibračná krivka 
Stanovenie koncentrácie s použitím kalibračného grafu  

Zostrojenie kalibračnej krivky v programe Excel je vysvetlené v bloku 5 

(doporučujeme najprv sa oboznámiť s blokmi 3 a 4, kde sú vysvetlené základné 

funkcie) na príklade stanovenia koncentrácie bielkovín. Metodika, na príklade ktorej 

zostrojenie kalibračnej krivky vysvetľujeme, je založená na tom, že roztok sa po pridaní 

vhodného činidla zafarbí, pričom intenzita sfarbenia je priamo úmerná koncentrácii 

bielkovín v roztoku a dá sa stanoviť pomocou spektrofotometra. 

Z Lambert–Beerov zákon (blok 9) hovorí, že absorbancia je pri rovnakej hrúbke 

vrstvy priamo úmerná koncentrácii. Túto závislosť vyjadruje rovnica: A = a . c 
Hodnota koncentrácie c sa ako nezávislá premenná nanesie na os x, 

absorbancia A je závislá premenná a nanesie sa na os y. Absorbčný koeficient a slúži 

na výpočet koncentrácie a je smernicou priamky. 

Táto lineárna závislosť platí len pre vhodne zriedené roztoky. Odchýlky môžu byť 

spôsobené meracím prístrojom (najčastejšie nedostatočnou monochromatickosťou), 

ktorá sa prejavuje pri vysokých hodnotách absorbancie odklonom priamky k osi x. 

Odchýlku môžu zapríčiniť aj chemické vplyvy, najmä ak sú veľké rozdiely v koncentrácii 

meraných roztokov. Môže sa prejaviť vplyv asociácie či disociácie molekúl, hydrolýzy, 

tvorby komplexov a podobne. Odchýlky môžu spôsobiť aj rozdiely v teplote.  

Experimentálne vzorky musia byť nariedené tak, aby ich koncentrácie 
spadali do lineárnej časti kalibračnej krivky. 
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Príprava štandardných roztokov a zostrojenie grafu: Kalibračný graf sa zostrojí z 

hodnôt nameraných pre niekoľko, zvyčajne 5–7 roztokov, v presne známej 

koncentrácii. Pri príprave týchto roztokov sa vychádza z jedného zásobného 

štandardného roztoku pripraveného presným odvážením potrebného množstva 

štandardnej látky (v našom prípade albumínu), rozpustením a doplnením na 

predpísaný objem. Z tohto roztoku sa presne odpipetuje potrebné množstvo do vhodne 

veľkých skúmaviek, aby vzniknuté roztoky po doplnení na požadovaný objem mali 

želané koncentrácie (tvoriace kalibračnú krivku). Do týchto skúmaviek sa na vyvolanie 

farebnej reakcie pridajú potrebné činidlá, pričém treba postupovať presne podľa danej 

metodiky. Po pridaní činidiel sa obsah skúmaviek zakaždým premieša na vortexe. S 

takto vzniknutými farebnými štandardnými roztokmi sa urobí meranie absorbancií pri 

vhodnej vlnovej dĺžke na správne nastavenom prístroji (pozri nasledujúci odsek). Z 

nameraných hodnôt sa zostrojí kalibračný graf (pozri blok 5).  

Slepá vzorka, blank: Spolu s prípravou rôznych koncentrácií štandardu sa celý 

proces súčasne a presne tým istým postupom urobí aj s niekoľkými skúmavkami, 

obsahujúcimi tlmivý roztok používaný na rozpustenie experimentálnych vzoriek. Tieto 

skúmavky sa nazývajú „slepá vzorka“ alebo blank a sú potrebné na počiatočné 

nastavenie prístroja. V prípade, že je prístroj správne nastavený na slepú vzorku, 

kalibračná krivka prechádza priesečníkom osí x a y. 

Meranie vzoriek: V prípade, že činidlo sa pripravuje v deň analýzy (t.j. riedi sa zo 

zásobného roztoku alebo sa pripravuje z viacerých roztokov) musíme ho pripraviť 

toľko, aby sme ho mohli pridať naraz do všetkých skúmaviek kalibračnej krivky, 

slepých vzoriek aj experimentálnych vzoriek. Nie je možné činidlá zarábať dodatočne 

(keď zistíme, že ho nemáme dosť), alebo pridávať ich do niektorých skúmaviek neskôr 

či skôr. Týmto spôsobom by sme vniesli nekontrolovateľnú variabilitu do merania. 

 

3.3 Grafické znázornenie výsledkov 
Vhodné grafické znázornenie výsledkov môže veľmi uľahčiť interpretáciu 

výsledkov. V tejto kapitole uvádzame podrobný návod ako sa dajú urobiť v programe 

Excel jednoduché grafy a tabuľky. Z pohľadu experimentátora je jedno aký program je 

použitý, je však praktické mať možnosť dáta priamo skopírovať do písaného textu 

alebo do štatistického programu. Grafické znázornenie musí obsahovať informáciu o 

variabilite v rámci skupiny,v prípade, že cieľom je poukázať na rozdiely medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou. Najčastejšie sa používa stredná chyba 

priemeru (z anglického standard error of the mean – SEM) a preto na účely vedeckej 

prezentácie nie je veľmi vhodné použiť 3-rozmerné grafy programu Excel, ktoré 

neposkytujú túto možnosť. 
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Blok 3 - Pracovný list 1 (práca s PC, Excel) 
 

- správne vypnutie a zapnutie PC používajúce OS WIN98 sa robí pomocou Start na 
základnej lište, vidno ju, keď myšou zájdeme celkom k dolnému okraju obrazovky 

- resetovanie PC sa robí pomocou súčasného stlačenia kláves CTRL+ALT+DEL 
- program Excel tak, že dvakrát rýchlo klikneme na jeho ikonu 
- prepíšeme tabuľku č.1 tak, že začneme v bunke A1 

- dávame pozor či program rozpoznáva desatinnú čiarku alebo bodku 
(v návode uvádzame názvy anglických aj slovenských povelov, treba si vybrať podľa verzie 
programu) 

 
Tab. č. 1 

melatonín (pg/ml) deň (L) noc (D) 
1 5.3 98.3 
2 6.8 84.5 
3 1.2 72.6 
4 2.8 79.3 
5 4.2 69.0 
6 3.8 75.5 

Priemer   
SD   
n   

SEM   
  SD= standard deviation (smerodajná odchýlka), n = počet odberov 

 
- súbor uložíme pomocou file(súbor)/save as(uložiť ako) do adresára „moje 

dokumenty (my documents) pod názvom „pracovný list 1“ 
- skopírujeme tabuľku do listu/(sheet) 2 pomocou: 

a) edit(upraviť)/copy(kopírovať) a edit(upraviť)/paste(vložiť) 
b) klávesových skratiek CTRL-C (pre kopírovanie) a CTRL-V (pre vloženie) 
tak, aby tabuľka začínala v bunke A1 
 
Skontrolujeme či sme údaje skopírovali správne, ak áno pracujeme už len v liste 2. 

 
Vypočítame priemer vložením vzorca: 

- pre deň: =(B2+B3+B4+B5+B6+B7)/6 
- pre noc: =(C2+C3+C4+C5+C6+C7)/6 

alebo pomocou funkcie: 
- pre deň: =AVERAGE(B2:B7) – v slovenskej verzii PRIEMER miesto AVERAGE 
- pre noc: =AVERAGE(C2:C7) 

bunky v zátvorkách vyznačíme tak, že na B2 klikneme ľavým tlačidlom myši, 
pridržíme ho stlačené a potiahnete až na B7 – vyznačí sa nám blok, z ktorého prvá 
bunka je biela a ostatné čierne 
ak sa nám namiesto výsledku zobrazilo chybové hlásenie, pravdepodobne sme 
použili nesprávny desatinný oddeľovač alebo zlý názov funkcie 
 

Výpočet strednej chyby priemeru (SEM) vložením vzorca: 
 
vzorec pre výpočet SEM = SD/(n^0.5) 
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a) vypočítame smerodajnú odchýlku (SD) pomocou vzorca: 
- pre deň: =STDEV(B2:B7) 
- pre noc: =STDEV(C2:C7) 

b) vypíšeme hodnoty pre n (n=počet jedincov v skupine=6) 
c) vypočítame SEM vložením vzorca: 

- pre deň: =B9/(B10^0.5) 
- pre noc: =C9/(C10^0.5) 

 
Vytvorenie tabuľky na zhotovenie grafu: 
Tab. č. 2 
melatonín (pg/ml) L D 

Priemer   
SEM   

 
- z tab. č. 1 skopírujeme hodnoty priemeru a strednej chyby priemeru do tab.č.2 
- keď však kopírujeme pomocou edit(upraviť)/copy(kopírovať) a 

edit(upraviť)/paste(vložiť) alebo klávesových skratiek CTRL-C (pre kopírovanie) a 
CTRL-V (pre vloženie) KOPÍRUJÚ SA NÁM NEZMYSLY - tento spôsob sa dá 
použiť len na kopírovanie buniek, kde nie sú vložené vzorce 

 
Výsledky výpočtov vzorcov sa musia kopírovať nasledovne: 
- kliknúť na bunku pravým tlačítkom myši 
- vybrať copy/(kopírovať) 
- kliknúť pravým tlačítkom myši na bunku kam chcete hodnotu vložiť 
- vybrať paste special/(vložiť inak) 
- vybrať možnosť paste values/(vložiť hodnoty) 
- takto skopírujeme vypočítanú hodnotu vzorca 
 
Vytvorenie grafu z vypočítaných výsledkov: 

- klikneme na insert(vložiť)/chart(graf) 
- vyberieme typ grafu(column/stĺpcový), vyberieme next/(ďalej) 
- vyznačíme oblasť Tab.č.2, kde sú vložené dáta, vyberieme next/(ďalej) 
- napíšeme názov grafu (melatonín) a jednotky osi y, vyberieme next/(ďalej) 
- zvolíme možnosť, že graf sa má zobraziť v liste 2, vyberieme finish/(dokončiť) 
- upravíme počet desatinných miest na osi Y 

melatonín

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

L D

pg
/m

l priemer
SEM

 
ak sme dostali takýto obrázok, pracovali sme správne :-) 

 
podrobný návod ako vytvoriť graf možno nájsť v súboroch graf.ppt a pracovný list 1.xls 
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Blok 4 - Pracovný list 2 (práca s PC, Excel) 

 
- v predchádzajúcej lekcii sme sa naučili:  

- správne zapnúť a vypnúť PC s OS WIN98 
- resetovať PC dvoma spôsobmi 
 
- vytvoriť tabuľku z experimentálnych dát 
- vkladať vzorce 
- kopírovať dáta, ktoré NIE SÚ výsledkom výpočtu vzorcov 
- kopírovať dáta, ktoré SÚ výsledkom výpočtu vzorcov 
 
- vytvoriť tabuľku potrebnú pred urobením grafu – je iná ako tá z experimentálnych 
dát, musí obsahovať len údaje, ktoré majú byť zobrazené na grafe a musí byť 
navrhnutá tak, aby graf zobrazoval súvislosti správnym spôsobom 
 

VŠETKY DETAILY O VYŠŠIE UVEDENÝCH BODOCH NÁJDEME V PRACOVNOM LISTE č. 1 
- dnes si zopakujeme: lekciu 1 s dôrazom na správne navrhnutie tabuľky pre 

tvorbu grafu 
- naučíme sa: vkladať strednú chybu priemeru do grafu 
 
- spustíme program Excel  

 
- skopírujeme tabuľku č.1 z listu 1 do nového súboru tak,  

že začíname v bunke A1 
- dávame pozor či program rozpoznáva desatinnú čiarku alebo bodku 
 

Tab. č. 1 
melatonín 

(pg/ml) L D SL1 SD1 SL2 SD2 

1 5.3 98.3 12.19 85 23.161 68 
2 6.8 84.5 15.64 67.6 29.716 60 
3 1.2 72.6 2.76 58.08 5.244 46.464 
4 2.8 79.3 6.44 63.44 12.236 50.752 
5 4.2 69 9.66 50 18.354 35 
6 3.8 75.5 8.74 48 16.606 32 

priemer       
SD       
n       

SEM       
    SD = standard deviation (smerodajná odchýlka), n = počet odberov 
 

- upravíme názvy stĺpcov podľa tohto listu a dopíšeme zvyšné 4 stĺpce 
- upravíme čísla v tabuľke tak, aby mali 2 desatinné miesta 
- uložíme súbor pomocou file(súbor)/save as(uložiť ako) do adresára „moje 

dokumenty/my documents“ pod názvom „pracovný list 2“ 
- skopírujeme tabuľku do listu(sheet) 2 pomocou: 

a) edit(upraviť)/copy(kopírovať) a edit(upraviť)/paste(vložiť) 
b) klávesových skratiek CTRL-C (pre kopírovanie) a CTRL-V (pre vloženie) 
tak, aby tabuľka začínala v bunke A1 
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- skontrolujeme či sme údaje skopírovali správne, ak áno pracujeme už len v liste 2 
  

- vypočítame priemer, SD a SEM podľa pokynov z pracovného listu 1. 
- Vytvoríme tabuľku na zhotovenie grafu: 

Tab. č. 2 
melatonín (pg/ml) L D SL1 SD1 SL2 SD2 
priemer       
SEM       

 
- tab. č. 1 skopírujeme hodnoty priemeru a strednej chyby priemeru do tab.č.2 
- POZOR NA KOPÍROVANIE VZORCOV !!! 
- vytvoríme graf v tom istom liste 

 

melatonin

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

L D SL1 SD1 SL2 SD2

pg
/m

l

priemer
SEM

 
ak sme dostali takýto obrázok, zatiaľ sme pracovali správne a podarilo sa nám 
zopakovať, čo sme sa už naučili :-) 

- všimnime si, že na osi y majú čísla presne toľko desatinných miest, koľko v 
tabuľke, aj keď tu je to nefunkčné – odstránime preto obe desatinné miesta 
pomocou ikony v main menu alebo úpravou osi po kliknutí na ňu pravým tlačítkom 
myši 

- upravíme pozadie grafu na bezfarebné (šetrí to toner) – klikneme pravým 
tlačidlom myši na vnútornú plochu grafu, vyznačíme prvú možnosť: formát plot 
area/(upraviť plochu grafu) – odklikneme: area/(plocha) none/(žiadna) 

- zmeníme mriežku osi y na prerušovanú čiaru – klikneme na mriežku pravým 
tlačidlom myši, format gridlines/(mriežka), custom/(vlastný), style – vyznačíme 
prerušovanú čiaru 

 
PRAVDEPODOBNE NIKOMU Z NÁS NEUŠLO, ŽE SEM JE V GRAFE VLOŽENÁ 

NESPRÁVNYM SPÔSOBOM 
 

- klikneme na stĺpec vyjadrujúci hodnoty SEM v grafe pravým tlačidlom myši a 
vyznačíme clear/(zmazať) 

- klikneme na stĺpec v grafe vyjadrujúci priemery pravým tlačidlom myši, vyznačíme 
format data series/(formátovať dátové rady), klikneme na Y error bar/(chybové 
osi Y), custom/(vlastné) – do oblasti + aj – vyznačíme riadok v tabuľke, kde máme 
vložené stredné chyby priemeru. (detailný návod je v súbore SEM.ppt) 

 
- vzorový súbor pracovného listu 2 možno nájsť tu: pracovný list 2.xls 



 25

Blok 5 - Výpočet hodnôt z kalibračnej krivky pri stanovení koncentrácie bielkovín 
 

1. zostrojíme tabuľku pre kalibračnú krivku 
2. do prvého stĺpca zapíšeme hodnoty, koncentrácií štandardu a do druhého získané hodnoty 

z merania (absorbancia) 
3. zostrojenie grafu: zvýrazníme hodnoty ktoré chceme v grafe zobraziť 
4. klikneme na ikonku SPRIEVODCA GRAFOM, vyberieme si požadovaný typ grafu

xy bodový  
5. vyberieme tretí graf v prvom stĺpci (body pospájané rovnými čiarami) 
6. kliknite na okienko dole ĎALŠÍ dva krát 
7. otvoríme okno NÁZVY  
8. zadáme názov pre os X – koncentrácia albumínu (mg/ml) 
9. zadáme názov pre os Y – absorbancia  
10. klikneme na okienko dole ĎALŠÍ  
11. vyberieme možnosť – ostane to na rovnakom liste, klikneme na DOKONČIŤ 
12. kurzor myši nastavíme priamo na krivku 
13. klikneme ľavým tlačidlom na spojnicový graf – body zmenia farbu – to znamená, že graf 

môžeme modifikovať 
14. klikneme pravým tlačidlom na spojnicový graf, objaví sa tabuľka 
15. vyberieme možnosť PRIDAŤ SPOJNICU TRENDU 

– klikneme na okno TYP – vyznačíme LINEÁRNY 
– klikneme na okno MOŽNOSTI - vyberieme: zobraziť rovnicu regresie 
  zobraziť rovnicu spoľahlivosti 

  y=0 
klikneme na OK     

16. na grafe nám pribudol lineárny trend aj s rovnicou, ktorá ho popisuje. Je to naša kalibračná 
krivka. 
tento regresný lineárny trend A=a*c slúži na výpočet množstva vzorky v mg/skúmavku 
A – absorbancia, a – absorbčný koeficient=smernica lineárneho trendu 
c – koncentrácia 

17. na výpočet koncentrácie v neznámych vzorkách musíme zo vzorca osamostatniť c (napr. 
c=A/ 6.4564) 

18. vytvorime novú tabuľku:  
1. stĺpec – poradové číslo vzorky 
2. stĺpec – absorbancia 
4. stĺpec – vložíme vzorec, v ktorom absorbanciu vzorky vydelíme absorbčným 
koeficientom. 
Takto prepočítame všetky namerané absorbancie v neznámych vzorkách. 

19. Pokúsime sa vypočítať koncentrácie vzoriek z kalibračnej krivky. 
Podrobný návod ako vytvoriť kalibračnú krivku možno nájsť v súboroch kalibracka.ppt a 
pracovný list 3.xls 

Kalibračka  Vzorky   

albumín (mg) absorbancia  absorbancia vo 
vzorkách 

množstvo albumínu vo vzorkách 
(mg) 

10 64 1 56  
20 129 2 61  
40 302 3 67  
60 395 4 130  
80 442 5 152  

100 683 6 139  
120 775 7 368  

  8 379  
  9 303  
  10 445  
  11 382  
  12 384   
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Blok 6 - Kritické hodnoty pre korelačný koeficient 

n-2 0.05 0.01  n-2 0.05 0.01 n-2 0.05 0.01 
1 0.997 1.000  35 0.325 0.418 280 0.117 0.153 
2 0.950 0.990  36 0.320 0.413 300 0.113 0.148 
3 0.878 0.959  37 0.316 0.408 320 0.109 0.143 
4 0.811 0.917  38 0.312 0.403 340 0.106 0.139 
5 0.754 0.875  39 0.308 0.398 360 0.103 0.135 
6 0.707 0.834  40 0.304 0.393 380 0.100 0.132 
7 0.666 0.798  41 0.301 0.389 400 0.098 0.128 
8 0.632 0.765  42 0.297 0.384 420 0.095 0.125 
9 0.602 0.735  43 0.294 0.380 440 0.093 0.122 

10 0.576 0.708  44 0.291 0.376 460 0.091 0.120 
11 0.553 0.684  45 0.288 0.372 480 0.089 0.117 
12 0.532 0.661  46 0.285 0.368 500 0.088 0.115 
13 0.514 0.641  47 0.282 0.365 520 0.086 0.113 
14 0.497 0.623  48 0.279 0.361 540 0.084 0.111 
15 0.482 0.606  49 0.276 0.358 560 0.083 0.109 
16 0.468 0.590  50 0.273 0.354 580 0.081 0.107 
17 0.456 0.575  55 0.261 0.339 600 0.080 0.105 
18 0.444 0.561  60 0.250 0.325 620 0.079 0.103 
19 0.433 0.549  65 0.240 0.313 640 0.077 0.102 
20 0.423 0.537  70 0.232 0.302 660 0.076 0.100 
21 0.413 0.526  75 0.224 0.292 680 0.075 0.099 
22 0.404 0.515  80 0.217 0.283 700 0.074 0.097 
23 0.396 0.505  85 0.211 0.275 720 0.073 0.096 
24 0.388 0.496  90 0.205 0.267 740 0.072 0.095 
25 0.381 0.487  95 0.200 0.260 760 0.071 0.093 
26 0.374 0.479  100 0.195 0.254 780 0.070 0.092 
27 0.367 0.471  120 0.178 0.232 800 0.069 0.091 
28 0.361 0.463  140 0.165 0.216 820 0.068 0.090 
29 0.355 0.456  160 0.154 0.202 840 0.068 0.089 
30 0.349 0.449  180 0.146 0.190 860 0.067 0.088 
31 0.344 0.442  200 0.138 0.181 880 0.066 0.087 
32 0.339 0.436  220 0.132 0.173 900 0.065 0.086 
33 0.334 0.430  240 0.126 0.165 950 0.064 0.083 
34 0.329 0.424  260 0.121 0.159 1000 0.062 0.081 

 
Pomocou tejto tabuľky môžeme zistiť, či je nafitovaný lineárny trend 
signifikantný, alebo nie. Korelačný koeficient dostaneme po odmocnení R2 
hodnoty, ktorá sa zobrazila na grafe spolu s lineárnym trendom. Od počtu 
pozorovaní odrátame 2. Pod zvolenou hladinou signifikancie (0,01 alebo 0,05) 
porovnaním hodnoty R s hodnotou v tabuľke zistíme, či experimentálne dáta 
korelujú s nafitovanou priamkou (vtedy je R > ako hodnota v tabuľke). 
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4. Štatistické vyhodnotenie 

 

Štatistické vyhodnotenie výsledkov je síce proces, ktorý sa robí až na konci 

experimentálnej práce, je však veľmi užitočné, ak výskumník už pri plánovaní pokusov 

vie, aký test na vyhodnotenie výsledkov bude musieť použiť. Príčiny sú veľmi 

pragmatické, musíme mať dostatočný počet meraní na to, aby sme mohli uvažovať o 

štatistickej analýze.  

Otázky, ktoré nám príroda ustavične kladie, sú presne ako ona sama, nesmierne 

variabilné. V literatúre sa stretávame s obrovským množstvom experimentálnych 

dizajnov a je preto veľmi ťažké ponúknuť jednoduché pravidlá na štatistické 

vyhodnotenie. Často si výber vhodnej štatistickej metódy vyžaduje hlbokú znalosť 

skúmaného javu. V biologických pokusoch sa nezriedka vyhodnocujú malé skupiny 

pozostávajúce z počtu 6-10 jedincov. V niektorých prípadoch výsledky dokonca 

predstavujú dáta získané od jedného jedinca, či z jedinej bunky. Keď vopred vieme, že 

náš experimentálny dizajn nebude spadať do kategórie bežných pokusov, je veľmi 

rozumné vopred sa pozrieť, ako iní kolegovia vyhodnocovali podobné pokusy a 

prispôsobiť svoj experimentálny dizajn, potrebám štatistického vyhodnotenia. Je totiž 

potrebné zdôrazniť (opäť), že bez uspokojujúcej štatistickej analýzy výsledkov nebude 

možné ich publikovať. 

Ak však plánujeme bežný pokus, t.j. 6 kontrolných zvierat a vplyv látky A na 

faktor B v experimentálnej skupine takisto pozostávajúcej zo 6-tich zvierat, je potrebné 

zvážiť, či dokážeme zostaviť párový dizajn, t.j. či je možné sledovať zmeny faktoru B u 

tých istých zvierat, ktoré budú slúžiť zároveň ako kontrola. Toto býva možné, ak sa 

napr. odoberá krv implantovanou kanylou a môžeme analyzovať vzorky odobrané  

pred aplikáciou aj počas aplikácie. Štatistické vyhodnotenie sa potom môže urobiť 

pomocou párového t-testu (paired t-test). 

Ak zvieratá neboli kanylované a kvôli odberu krvi ich bolo nutné dekapitovať, 

museli sme do kontrolnej aj experimentálnej skupiny použiť odlišné jedince, ide o 

nepárový dizajn a vyhodnotenie bude urobené nepárovým t-testom. 

V prípade, že sme testovali dve látky, mali sme teda kontrolnú skupinu a dve 

experimentálne skupiny, na štatistické vyhodnotenie použijeme analýzu variancie 

(ANOVA) s post-hoc testom (napr. Tukey-ov test je parametrický test vhodný pre 

nezávislé premenné). 

Keďže v biologických pokusoch často býva málo jedincov v skupine, prakticky 

nie je dobre testovateľné, či sa jedná o normálnu distribúciu alebo nie. V prípade, že sa 

jedná o normálnu distribúciu dát (a randomizácia bola úspešná, čo je najčastejší 
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prípad), je vhodné používať parametrické testy. Ak je však odlišná variabilita medzi 

testovanými skupinami alebo distribúcia dát v rámci niektorej skupiny nie je normálna, 

je vhodnejšie použiť neparametrické testy. 

Ďalší spôsob analýzy údajov, s ktorými sa stretávame pomerne často je 

regresná analýza. Táto metóda kvantifikuje mieru korelácie medzi dvoma parametrami 

napr. medzi vekom a frekvenciou výskytu cukrovky. Princíp pozostáva vo vložení 

lineárneho trendu do grafu s experimentálnymi dátami presne takým istým spôsobom, 

ako sme to urobili pri zostrojovaní kalibračnej krivky (pozri blok 5). Technicky je možné 

vložiť regresný trend do každého súboru dát, dôležité je však zistiť, do akej miery sa s 

hodnotami zistenými experimentálne zhoduje. Na to slúži regresný koeficient. V bloku 5 

sme si ukázali, ako možno vložiť regresný trend a zobraziť regresnú rovnicu a 

koeficinet R2. Keď tento koeficient odmocníme, môžeme pomocou tabuľky uvedenej v 

bloku 6 zistiť, či trend signifikantne koreluje s experimentálnymi dátami. 

Pri štatistickom vyhodnocovaní sa bežne robia dva druhy chýb. Prvá je, že 

experimentátor nadhodnotí významnosť rozdielov zistených v pokuse a táto chyba je 

zvyčajne dôrazne komentovaná oponentami štúdie. Druhá chyba, ktorú by sme chceli 

dať do pozornosti, je podhodnotenie významnosti rozdielov zistených v pokuse. 

Významnosť tejto chyby je minimálne taká veľká ako nadhodnocovanie signifikantnosti 

rozdielov. Ak je vo výsledkoch dlhodobo viditeľný zreteľný trend (aj keď je 

nesignifikantný), doporučujeme znovu sa zamyslieť nad experimentálnym dizajnom a 

pokúsiť sa znížiť variabilitu alebo zlepšiť spôsob kontrolovania experimentálneho 

zásahu. Tak isto môže ísť o zmiešaný vplyv odpovedí dvoch systémov, ktoré sa 

navzájom negujú a hlbšia analýza problému môže pomôcť navrhnúť pokus takým 

spôsobom, aby sa oba systémy dali študovať oddelene. 

 

 

5. Interpretácia výsledkov 
 

Pri interpretácii výsledkov treba pamätať na to, že najjednoduchšie vysvetlenie 

býva to správne a že nie je dobre zavádzať viac prvkov do vysvetľovania pozorovaných 

javov, ako je potrebné. Základy tejto filozofie položil anglický filozof Wiliamom Ockham 

(1285-1349), ktorý povedal: “Ak sa máme rozhodnúť medzi viacerými logickými a 

rozumu prijateľnými vysvetleniami, rozhodnime sa pre to, ktoré je jednoduchšie”. Toto 

tvrdenie je dnes známe ako princíp úspornosti alebo Ockhamonová britva. 

Okrem logických súvislostí pri interpretácii vlastných výsledkov je tiež potrebné 

vedieť svoje pozorovania porovnať s pozorovaniami iných autorov. V prvom rade je 
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potrebné poznať nástroje, akými sa dá k údajom o práci iných autorov dostať. Dvoma 

základnými zdrojmi informácií sú knižnica a internet. Nie je vhodné spoliehať sa na 

zdroje, ktoré neboli recenzované vedeckou obcou, t.j. vedecko-populárne časopisy 

alebo televízne a rozhlasové relácie a to už aj z toho dôvodu, že nie je jednoduché ich 

citovať. Navyše informácie prezentované týmto spôsobom sú často štylizované, aby 

zaujali širšiu verejnosť. Spôsob ako je možné dostať sa k literárnym zdrojom je 

vysvetlený v kapitole 5.3. 

Pri vyhľadávaní literatúry je potrebné dôsledne študovať všetky literárne zdroje 

súvisiace s témou, čiže aj tie, ktoré sa nezhodujú s našimi názormi. V diskusii je 

potrebné vydiskutovať všetky publikácie, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v zhode s 

našimi výsledkami. Tendenčnosť pri prezentovaní vlastných výsledkov býva rýchlo 

odhalená a oprávnene nemilosrdne skritizovaná. 

Ďalším dôvodom, pre ktorý je potrebné kriticky zhodnotiť vlastné výsledky je fakt, 

že každý dielčí výsledok je súčasťou reťazca práce viacerých výskumných skupín, 

často trvajúcej mnoho rokov. Na základe nesprávne interpretovaných výsledkov 

môžeme naplánovať novú sériu pokusov a potom márne tráviť v laboratóriu svoj čas (a 

finančné prostriedky), kým zistíme, že pôvodné vysvetlenie bolo nesprávne. 

 

5.1 Citovanie literárnych prameňov 
Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť zrozumiteľný návod ako citovať literárne zdroje 

v diplomovej práci. Pri písaní vedeckého článku si autor musí pozorne prečítať 

inštrukcie pre autorov daného časopisu (väčšinou sú prístupné na web stránke 

časopisu), pretože sa medzi jednotlivými časopismi podstatne líšia. 

Bez ohľadu na charakter vedeckého pojednania musí autor jasne vyjadriť, či 

prezentuje svoje vlastné výsledky, alebo diskutuje s výsledkami niekoho iného.  

Ústna prezentácia: 

Veľmi často sa stáva, že študenti na seminári, kde je ich úlohou prerozprávať 

obsah vedeckej state, začnú používať pri rozprávaní prvú osobu množného čísla, čím 

si nevedome privlastňujú prácu autorov článku. To, čo je úsmevná príhoda na 

seminári, môže v reálnom svete spôsobiť veľa nepríjemností a preto je dôležité 

nadobudnúť hneď od začiatku správne návyky. Samozrejme, v prípade seminára je 

potrebné uviesť mená autorov, názov univerzity, časopisu a rok publikovania práce a 

dodržiavať tretiu osobu množného čísla a minulý čas činný alebo trpný. 

Ak autor prezentuje výsledky iných autorov s použitím fólií alebo multimediálnej 

prezentácie, môže vložiť citáciu do textu alebo pod obrázok presne takým spôsobom 

ako v písomnej práci. V prípade ak ide o poster, musí okrem skrátenej citácie v texte 

uviesť kompletnú referenciu v zozname literatúry na konci posteru za výsledkami. 
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Písomná práca alebo publikácia: 

V texte sa uvádzajú vždy len skrátené citácie, väčšinou v zátvorkách. Len v 

niektorých prípadoch, keď je to obzvlášť vhodné je možné napísať napr. „...vďaka 

novej monoklonálnej protilátke autori Mrkvička a kol. (2000) dokázali prítomnosť látky 

XY aj v obličkách....“ a aj vtedy mená autorov neskloňujeme, ale používame ich v 1. 

páde. Pri citovaní v písomnom prejave sa neuvádzajú tituly autorov, hoci pri osobnom 

aj písomnom kontakte s konkrétnymi ľuďmi sa v Európe dôsledne používajú.  

Bežnejší spôsob skrátenej citácie na príklade vyššie uvedenej vety by bol: 

„vďaka novej monoklonovej protilátke bola látka XY dokázaná aj v obličkách (Mrkvička 

a kol., 2000)“. V prípade, že sa na objave podieľali dva tímy, citujú sa v skrátenej forme 

nasledovne (Mrkvička a kol., 2000; Kaleráb a kol., 2002). 

Štandardný spôsob skrátenej citácie v slovenskom texte je:  

(Mrkvička, 2000) – ak je jeden autor 
(Mrkvička a Kaleráb, 2000) – ak sú dvaja autori 
(Mrkvička a kol., 2000) – ak je viac ako dvaja autori 

 

Štandardný spôsob skrátenej citácie v anglickom texte je:  

(Mrkvička, 2000) – ak je jeden autor 
(Mrkvička and Kaleráb, 2000) – ak sú dvaja autori 
(Mrkvička et al., 2000) – ak je viac ako dvaja autori 

 

Citácie sú na konci článku usporiadané podľa mien prvých autorov zoradených 

podľa abecedy. V prípade, že je viacero prác s rovnakým prvým autorom, najprv sa 

uvádzajú práce, kde je len jeden autor a potom sa prihliada na abecedné poradie 

druhého, tretieho atď. autora. V prípade, že je viacero prác s tými istými autormi, ako 

prvá sa uvádza práca, ktorá bola skôr publikovaná. Teda hierarchia dôležitosti je 

abecedné poradie mien autorov a potom rok publikovania práce.  

V zozname citácií nezáleží na tom, či sa jedná o knižnú citáciu alebo citáciu 

článku publikovaného v časopise, ale je tu malý rozdiel v spôsobe, ako je citácia 

uvádzaná. Keď sa cituje článok v časopise alebo zborníku uvádza sa rozsah strán, ale 

keď sa cituje kniha alebo kapitola knihy, uvádza sa strana, na ktorej sa citovaná 

informácia nachádza. 

Pri citácií článkov publikovaných v časopisoch sa uvádzajú vždy skratky 

časopisov a nie ich plný názov. Väčšinou skratka býva uvedená aj v separáte, ak však 

skratku nevieme, rozhodne je nevhodné vymýšľať si ju, protože sú pevne 

zadefinované. Použitie zlej skratky bude mať za následok, že citovanú prácu nebude 

možné vyhľadať a čitateľ našej práce sa môže mylne domnievať, že je vymyslená. 

Správny spôsob ako si vyhľadať skratku názvu časopisu, ale aj iné informácie o článku 

sú popísané v kapitole 5.3. 
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Plná citácia literárneho prameňa na konci článku musí obsahovať priezviská 

všetkých autorov a iniciály krstného mena, celý názov článku, skratku názvu časopisu, 

volume (zväzok) a číslo prvej a poslednej strany článku. Volume a číslo časopisu sú 

odlišné informácie. Volume uvádza poradové číslo ročníka časopisu od začiatku jeho 

vydávania. V rámci jedného volume sú strany v jednotlivých číslach časopisu 

očíslované postupne. Číslo časopisu označuje poradie zväzku v rámci jedného roku 

(každý rok má iný volume). Časopis má v každom ročníku číslo 1, preto nám táto 

informácia nepomôže pri vyhľadávaní literárneho zdroja. Z tohto dôvodu sa vyžaduje 

uvádzanie volume, čísla strán a rok vydania.  

 

Blok 7 - Konkrétne príklady citovania prác 
 

Citácia knižnej publikácie 

Novacký M, Czako M (eds.) Základy etológie. SPN, Bratislava, pp. 128, 1987. 
 

Citácia kapitoly v knižnej publikácii 

McNabb FMA, Scanes CG, Zeman M: The endocrine system. In: Starck M, Ricklefs R 
(ed.) Avian growth and development. Evolution within the altricial-precocial 
spectrum. Oxford University Press, New York, London, pp. 174-202, 1998. 

Zeman M, Illnerová H: Light exposure during incubation advances the development 
and entrains N-acetyltransferase activity in the pineals of chick embryos. In: Boda 
K (ed.) Endocrinology of Farm Animals. Institute of Animal Physiology, SASci., 
Košice, pp. 367-374, 1989. 
 

Citácia článku v časopise 

Herichová I, Zeman M, Macková M, Griač P: Rhythms of the pineal N-acetyltransferase 
mRNA and melatonin concentrations during embryonic and post-embryonic 
development in chicken. Neurosci. Lett., 298:123-126, 2001. 

Kršková L, Mlynek J, Halo M: Relationship between behavioural traits and performance 
test scores in sport horses. Acta Vet. Brno, 72:429-435, 2003. 

Veselovský J, Oláh Z, Veselá A, Gressnerová S: Reakcia fyziologického vnútroočného 
tlaku králika na Latanoprost (Xalatan) a jeho zmesi s aminokyselinou L-
arginínom.HCL. Čes. a slov. Oftal., 60:319-327, 2004. 

Zeman M, Dulková K, Bada V, Herichová I: Plasma melatonin concentrations in 
hypertensive patients with the dipping and non-dipping blood pressure profile. Life 
Sci., 76:1795-1803, 2005. 
 

Citácia článku v zborníku 

Kršková L: Akustická komunikácia v sociálnej skupine škrečka džungarského 
(Phodopus sungorus, Pallas, 1773) In: Zborník 28. etologická konferencia, Nitra 
SPU, pp. 85-86, 2001. 

Zeman M, Herichová I, Lamošová D, Gwinner E: Adaptive aspects of the early 
development of circadian melatonin synthesis. In: Ellendorff F (ed.) Proceedings 
of the 11th European Poultry Conference, Bremen, Germany, pp. 1-8, 2002. 
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Citácia normy 

ISO R-4 1958 International code for the abbreviation of titles of periodicals. 
 

Citácia diplomových, dizertačných, rigoróznych alebo habilitačných prác 

Balážová K: Zmeny koncentrácií melatonínu v plazme, epifýze a gastrointestinálnom 
trakte potkana vyvolané aplikáciou exogénneho melatonínu a dostupnosťou jeho 
prekurzora tryptofánu. Diplomová práca, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, 
Prif UK, Bratislava. pp. 45, 2003. 
 

Spôsob písania literárnych prameňov je iný ako pri bežnom texte. Je to kvôli 

tomu, aby sa kľúčové informácie (meno prvého autora a rok vydania) dali nájsť čo 

najrýchlejšie. Zoznam citácii sa spravidla píše menším riadkovaním ako text. 

V niektorých prípadoch redakcie časopisov vyžadujú ešte kratšiu formu citácie v 

texte a to pomocou čísel. Vtedy je potrebné zoznam literárnych prameňov na konci 

článku očíslovať a potom do textu do zátvoriek vpísať len čísla korešpondujúce s 

danou prácou. Tento spôsob nedoporučujeme, lebo v prípade, že na konci písania 

pridáte čo i len jednu referenciu, zmení sa číslovanie v celej práci, ktorá môže byť 

veľmi rozsiahla a spätne kontrolovať správnosť čísel skrátených referencií v texte je 

úmorná a zdĺhavá práca. Tento spôsob je navyše aj dosť nepraktický pre čitateľa, ktorý 

si musí v prípade záujmu zisťovať mená autorov diskutovaných výsledkov v úplne inej 

kapitole. 

 

5.2 Primárne a sekundárne citácie 
Primárna citácia je taká, ktorej originál má výskumník k dispozícií a preštudoval 

ho. Sekundárna citácia je odkaz na literatúru, ktorú výskumník našiel v primárnej 

citácii. O sekundárnej citácii teda hovoríme vtedy, ak nemáme originál práce citovaný v 

primárnej citácii, ale disponujeme len stručnou informáciou vytrhnutou z kontextu. 

Študenti často bojujú s dilemou, do akej miery a za akých podmienok môžu 

používať sekundárne citácie. Samozrejme, najsprávnejšie by bolo získať všetky 

literárne pramene ako originály, to je však často z technických a finančných dôvodov 

komplikované. Preto sú nasledovné odstavce venované radám, ako sa dostať k 

plnotextovým literárnym prameňom. 

Primárny zdroj informácií o literatúre sú elektronické vedecké databázy (pozri 

kapitola 5.3). Tu by sme chceli pripomenúť, že z web stránky Univerzity Komenského 

je prístupných oveľa viac databáz, než o akých píšeme podrobne v ďalšej kapitole. 

Virtuálna knižnica často umožňuje prístup k plným textom článkov, ale keďže táto 

služba je platená, prístup je len z počítačov univerzity. Preto takéto platené databázy 

nemôžeme používať napr. z nášho domáceho počítača. Digitálne databázy siahajú 
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väčšinou spätne len po prelom tisícročia. Staršie práce sa dajú získať prostredníctvom 

Univerzitnej knižnice a jej web stránky http://www.ulib.sk/index/. Po otvorení web 

stránky vyberieme Katalógy, Súborné katalógy, SKP  - Súborný katalóg periodík - 

online databáza a po zadaní názvu časopisu zistíme lokačné údaje, t.j. ktorá knižnica v 

Bratislave alebo na Slovensku odoberá daný časopis (staršie ročníky mnohých 

časopisov sa v hojnom počte dajú nájsť v knižniciach) a následne si dať urobiť 

xerokópiu článku. 

 Ďalšia možnosť je poslať žiadanku autorovi sekundárnej práce (je to možné aj 

pomocou elektronickej pošty, tak isto ako doručenie článku je možné aj v digitálnej 

podobe). Úspech je neistý, ale určite to treba skúsiť.  

Posledná možnosť je vyhľadať abstrakt článku v databázach uvedených v 

kapitole 5.3. Takto je možné získať aspoň časť informácií obsiahnutých v sekundárnej 

citácii, bez preštudovania ktorých rozhodne nedoporučujeme jej použitie. Tie isté údaje 

sa totiž často dajú interpretovať rôznymi spôsobmi a je možné, že interpretácia 

prezentovaná v primárnej citácii by sa nezhodovala s našou. Taktiež týmto spôsobom 

úplne uniká kontext informácie obsiahnutej v sekundárnej citácii. 

Keď už je absolútne nevyhnutné citovať sekundárnu citáciu, cituje sa podobne 

ako kapitola v knihe, čiže uvádza sa kompletná primárna aj sekundárna citácia.  

Mrkvička J: Vplyv soli na zeleninu v polievke. Journal, Vol:X-Y, 2001 In: Kaleráb F: 
Zdravá výživa. Iný journal, Vol:K-J, 2000. 

 

5.3 Vyhľadávanie literárnych prameňov na internete 
Skratky názvov časopisov možno nájsť na internete. Kvalitné časopisy sú 

monitorované v databázach, čím sa zlepšuje ich prístupnoť čitateľovi. Kvalita časopisov 

sa posudzuje rôznymi spôsobmi, ale najbežnejším je citovanosť článkov v ňom 

publikovaných. Rozhodujúce teda je, koľko ľudí vo svojej práci použije informácie 

publikované v danom článku resp. časopise. Množsvo citácií je vyjadrené číslom 

„impact factor“ - citačný index. Skutočnosť, že časopis je prístupný čitateľovi cez 

známe databázy zvyšuje pravdepodobnosť, že články v ňom publikované budú 

citované, preto sa redakčné rady časopisov usilujú zaradiť svoj časopis do databáz. 

Najvyššie hodnotená a najkomplexnejšia databáza je Current Contens 

prístupná aj cez web stránku Univerzity Komenského: 

http://wok.uniba.sk/ 

Po kliknutí na ikonu ISI web of knowledge v kategórii Products & Features 

vyberieme Current Contents Connect a následne Start môžeme vyhľadávať podľa 

rôznych kritérií. 

Aj web stránka Web of Knowledge umožňuje vybrať si, či sa ďalšie vyhľadávanie 



 34

v tejto databáze uskutoční podľa autorov článku alebo kľúčových slov. Je možné 

dozvedieť sa tu, aký ohlas mal konkrétny článok (t.j. koľkokrát bol citovaný v prácach 

iných autorov) a je tiež možné po kliknutí na ikonu Journal Citation Report a potom 

Search for a specific journal zistiť skratku názvu časopisu monitorovaného touto 

databázou a jeho citačný index. Čím je vyšší citačný index, tým je časopis kvalitnejší. 

Najprestížnejšie vedecké časopisy sú Nature a Science. Dokážete zistiť aký je ich 

impact factor? 

Pravdepodobne najpoužívanejšia databáza v biologických vedách je 

prevádzkovaná National Library of Medicine USA – s názvom MEDLINE alebo 

PubMed, ktorú možno zdarma navštíviť na web stránke: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

Ako je zrejmé z názvu, možno tu nájsť predovšetkým články týkajúce sa 

medicínskeho výskumu a v značnej miere články využívajúce experimentálne modely s 

možnosťou extrapolácie výsledkov na človeka (teda najmä cicavce). Ak výskumník 

pracuje na bezstavovcoch alebo sa venuje komparatívnej fyziológii, táto databáza nie 

je najvhodnejšou voľbou. Vo väčšine prípadov však poskytuje obrovské množstvo 

ľahko dostupných údajov, často aj s prístupom k plnotextovým zdrojom.  

Skratku časopisu je možné zistiť výberom Journal Database a po zadaní plného 

názvu sa zobrazí oficiálna skratka aj vydavateľské údaje o časopise. 
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Metodologická časť 
 

Metodologickú časť venujeme vysvetleniu zásad práce v laboratóriu z pohľadu 

experimentálneho fyziológa študujúceho regulačné procesy v organizme na všetkých 

úrovniach. V žiadnom prípade nemáme ambíciu pokryť celý rozsah experimentálnych 

prístupov v živočíšnej fyziológii. Vypichnuté sú techniky, ktoré sú v súčasnosti v centre 

pozornosti z hľadiska integračnej experimentálnej fyziológie a nie sú obsiahnuté v 

iných ľahko dostupných a zrozumiteľných zdrojoch. Nasledovné kapitoly nenahrádzajú 

manuály, ale v prípadoch najbežnejších metodík vysvetlíme ich princíp a poradíme ako 

ich implemetovať, ak ešte nie sú rutinne zabehnuté. Naším cieľom nie je dať presný 

návod na to, čo robiť, chceme skôr vysvetliť existujúce možnosti a poradiť ako sa 

vyvarovať najčastejších chýb. 

 

6. Zásady správneho pipetovania 
 

Používanie mikropipety s nastaviteľným objemom a jednorázovými špičkami je 

dnes každodennou nevyhnutnosťou v práci experimentálneho vedca. Mikropitepety 

preto dostávajú názvy ako „labmate“ (implikujúc, že je to náš hlavný pracovný nástroj a 

druh v jednom) alebo „labstar“ či „biohit“ (naznačujúc, že s touto pipetou zaručene 

všetko napipetujeme s maximálnou presnosťou). Reklamný marketing teda neobišiel 

ani výskumné laboratóriá, ale aj v týchto tvrdeniach sa nájde povestné zrnko pravdy. 

Je pravda, že sme na mikropipety odkázaní väčšinu času, ktorý trávime v laboratóriu a 

aj od nich závisí, či budeme v práci úspešní alebo nie.  

Akokoľvek kvalitné sú však naše pipety, keď ich kúpime, bez dodržiavania 

správnych zásad pipetovania môžu byť zničené už na konci prvého dňa. Preto túto 

kapitolu venujeme zásadám správneho pipetovania a poskytneme niektoré riešenia, čo 

robiť, keď sa vyskytne problém. 

Blok 8 - Zásady správneho pipetovania s mechanickými pipetami 

1) Všimneme si, rozsah pipety a nikdy ho neprekročíme  
- škála väčšinou umožňuje nastaviť aj o niečo vyšší či nižší objem ako je rozsah 
pipety, mechanike pipety to však výrazne neprospieva (nehovoriac o tom, že 
pipetovanie mimo rozsah je nepresné) 

2) Používame vhodné špičky (podľa objemu aj typu pipety) 
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- väčšina dodávateľov pipiet dodáva aj špičky a presviedča výskumníka, že jedine 
s nimi bude pipeta pipetovať presne (niekedy je to aj pravda). Vo väčšine prípadov 
sa však dajú použiť univerzálne typy špičiek na rôzne typy pipiet.  

3) Dbáme na to, aby špička bola vždy dobre nasadená na konus pipety 
- zle nasadenú špičku spoznáme podľa toho, že z nej vykvapkáva pipetovaný 
roztok, alebo tak, že v priebehu opakovaného pipetovania nenaberáme rovnaký 
objem. Ak na dobré nasadenie špičky musíme vyvinúť extrémne veľkú fyzickú silu, 
je pravdepodobné, že používame nesprávny typ špičiek. 

4) Ovládacím piestom pohybujeme pomaly a rovnomerne 
- pri niektorých typoch pipiet je to extrémne dôležité. Vo všeobecnosti však platí, že 
piest pipety treba uvoľňovať pomaly, inak hrozí nebezpečenstvo vystreknutia 
tekutiny do konusu pipety. 

5) Pipetu držíme pri práci kolmo (maximálne prípustná odchýlka od zvislej polohy je 
15°) 
- pri pipetách s objemom 1000 µl je bežné, že keď pipetu otočíme špičkou nahor, 
roztok stečie do konusu. Pri prudkom pohybe pipety môže časť roztoku vystreknúť 
von. 

6) Na pipetovanie používame výlučne objem vymeniteľnej špičky, nikdy nie 
konus pipety 
- väčšina ľudí spontánne pochopí, že by nemala na pipetovanie roztokov používať 
objem konusu, napriek tomu sa konus zvykne kontaminovať.  
Stáva sa to vtedy, keď použijeme nesprávne špičky, nastavíme si výšší objem ako 
maximálny, prudko uvoľníme piest pipety a roztok vystrekne do pipety alebo 
použijeme pipetu ako ukazovátko a roztok sa vyleje zo špičky do konusu (toto sa 
stáva najmä s pipetami s objemom do 1000 µl).  
Všetky tieto prípady sú trestuhodným nedodržaním bodov 1-5 a ťažko sa dajú 
ospravedlniť. 
Ďalšia možnosť ako zakontaminovať konus je pipetovanie roztoku, ktorý nie je 
homogénny t.j. obsahuje malé čiastočky, ktoré zapchajú otvor špičky, ale pri 
podtlaku vyvolanom pohybom piestu sa otvor špičky uvoľní a roztok vystrekne do 
pipety. Skúsený výskumník túto situáciu predvída. Ak nie je dôležitá presnosť a 
sterilita pipetovania, je možné nožnicami odstrihnúť vrcholček špičky alebo 
pipetovať obzvlášť pomaly a pri zapchaní špičky okamžite prestať uvoľňovať piest.  
Ak došlo ku kontaminácii konusu, je potrebné informovať človeka 
zodpovedného za prevádzku laboratória (a to aj vtedy, ak je to spojené s istými 
rizikami – ak na to totiž príde sám bude to oveľa horšie...). 
Riziká spojené s kontamináciou konusu totiž znášajú všetci, ktorí pipety zdieľajú. V 
prvom rade je tu možnosť, že tekutinou, ktorá sa dostala do pipety, sa budú pri 
pipetovaní kontaminovať ďalšie chemikálie a roztoky. Následky môžu byť veľmi 
negatívne a doplatiť na to môže ktokoľvek, ale najpravdepodobnejšie všetci. 
Dekontamináciu by mal robiť skúsený výskumník, ktorý je schopný opätovne 
okalibrovať pipetu. Preto sa rozhodne nedoporučuje, aby pipety čistili za trest tí, 
ktorí ich kontaminovali. 

7) Jednorázové špičky vymieňame zakaždým, keď ideme pipetovať nový roztok 
resp. vzorku, alebo keď dôjde ku kontaminácii špičky akoukoľvek látkou (pozri bod 
10). Jednorázové špičky sú dnes už cenovo tak dostupné, že sa neoplatí šetriť 
nimi na nesprávnom mieste. 
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Body 1-7 sú základy, ktoré musí mať študent zautomatizované, aby mohol 
pracovať samostatne. 
V ďalšej časti uvádzame pravidlá, ktoré sú dôležité na zlepšenie presnosti 
práce. 
 

8) Špičku nenamáčame do pipetovanej tekutiny príliš hlboko 

9) Povrch špičky zmáčame pipetovanou tekutinou pred samotným pipetovaním 
tým, že túto tekutinu nasajeme do špičky a vzápätí ju z nej vytlačíme. Toto 
zopakujeme 2 až 3 krát. 

10) Pri pipetovaní sa snažíme vypustiť celý objem roztoku na dno skúmavky. Toto 
je kritické najmä pri pipetovaní malých objemov. Pri pipetovaní veľmi malých 
objemov dokonca doporučujeme vypláchnuť špičku do mixu (alebo tlmivého 
roztoku), ktorý sa už v skúmavke nachádza.  

 

 

7. Fotometrické metódy 
 

Fotometrickým metódam venujeme pozornosť, lebo sa používajú nielen v 

bežných stanoveniach, ale sú implementované aj v najnovších metodikách formou 

prípravných meraní. Častokrát sú práve tieto prípravné merania kľúčové a závisí od 

nich úspech nasledujúcich finančne náročných metodík. Pojem fotometrické metódy 

zahŕňa súbor analytických metód, ktorých spoločným znakom je meranie intenzity 

svetla.  

Fotometria a spektrofotometria 
Fotometria a spektrofotometria sú absorpčné fotometrické metódy. Využívajú sa 

pri stanovení látok, ktoré absorbujú vlnenie určitých vlnových dĺžok zo spojitého 

žiarenia, t.j. žiarenia zloženého z rozličných vlnových dĺžok od 185 do 40 000 nm. 

Fotometria sa používa na meranie vo viditeľnej oblasti (400–750 nm). 

Spektrofotometricky možno stanoviť látky nielen v oblasti viditeľnej, ale aj 

v neviditeľnej, t.j. ultrafialovej (185–400 nm) a infračervenej (750–40 000 nm). 

Celá škála spojitého žiarenia vo viditeľnej oblasti sa javí ako biele svetlo. 

Jednotlivé časti jeho vlnových dĺžok vníma ľudské oko ako konkrétnu farbu. Svetlo 

určitej vlnovej dĺžky sa preto nazýva monochromatické svetlo. Rozložené biele svetlo 

(hranolom, mriežkou) tvorí spektrum farieb. 

Ak roztok absorbuje žiarenie v určitom rozsahu vlnových dĺžok, prevláda  

intenzita lúčov ostatnej časti spektra, roztok má určitú farbu. Táto farba je doplnkovou 

farbou k farbe absorbovaného žiarenia. Ak absorbuje roztok napríklad lúče žltého 

svetla (vlnová dĺžka 435–480 nm), javí sa ako modrý (prevládne farba vlnovej dĺžky 

580–495 nm). Naopak, ak roztok absorbuje svetlo v modrej oblasti, javí sa ako žltý. 
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Takúto dvojicu farieb nazývame doplnkové (komplementárne) farby. Najväčšia 

absorpcia je v oblasti doplnkovej farby k farbe, ktorú má roztok. 

 

Fotometre a spektrofotometre 

Meranie sa robí vo fotometroch alebo spektrofotometroch. Ako zdroj svetla sa 

používa volfrámová žiarovka (meranie vo viditeľnej oblasti) alebo vodíková výbojka, 

prípadne deutériová lampa (pre UV oblasť). Svetlo sa mení na monochromatické 

pomocou farebných filtrov alebo monochromátora. 

Prístroje so súpravou farebných filtrov sa nazývajú fotometre. Môžu sa použiť 

len na meranie vo viditeľnej oblasti. Vložením určitého farebného filtra sa časť 

viditeľného svetla absorbuje a prepustí sa len vlnová dĺžka doplnkovej farby (farby 

filtra). 

Prístroje s monochromátorom, spektrofotometre, sa používajú na meranie vo 

viditeľnej, prípadne aj v UV oblasti. Svetlo prichádza do monochromátora vstupnou 

štrbinou, kde sa pomocou disperznej sústavy t.j. hranola alebo sklenej mriežky, rozloží 

na spektrálne línie. Z nich sa vhodným natočením hranola alebo mriežky regulačnou 

skrutkou vyberá pomocou úzkej výstupnej štrbiny na meranie vhodná hodnota 

vlnových dĺžok. Šírka vstupnej štrbiny určuje rozsah pásu vlnových dĺžok, pri ktorých sa 

meria. Prístroje s užšou výstupnou štrbinou vymedzujú užší pás vlnových dĺžok, 

súčasne však vyžadujú veľmi citlivý fotočlánok. 

Monochromatické žiarenie vychádzajúce z výstupnej štrbiny monochromátora 

alebo prepustené farebným filtrom prechádza kyvetou so stanoveným roztokom. 

Veľkosť kyvety sa volí podľa koncentrácie roztoku. Na koncentrovanejšie roztoky sa 

používajú užšie kyvety, na veľmi zriedené roztoky širšie. Najčastejšie sa používajú 1 

cm kyvety. Kyvety na meranie v UV oblasti musia byť z kremenného skla. Časť 

žiarenia prepustená roztokom dopadá na fotočlánok, ktorý mení žiarenie na elektrický 

prúd. Po zosilnení sa prúd zmeria mikroampérmetrom, ktorého stupnica udáva hodnoty 

absorbancie. 

Meranie sa robí proti slepému pokusu (blank, porovnávací roztok). Prístroj sa 

nastaví na nulovú hodnotu absorbancie (100% transmitancia) pri prechode svetla danej 

vlnovej dĺžky kyvetou s porovnávacím roztokom. Porovnávací roztok obsahuje 

rozpúšťadlo a všetky skúmadlá použité pri spracovaní vzorky (okrem meranej látky). 

Tým sa z vlastného stanovenia odpočíta hodnota absorbancie vyplývajúca z 

chemických vlastností rozpúšťadla a použitých činidiel. 
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Blok 9 - Zákonitosti absorpcie žiarenia 
 
Ak prechádza vhodné monochronatické žiarenie absorbujúcim prostredím (farebným 
roztokom), nastáva jeho zoslabenie, ktoré charakterizuje hodnota nazývaná 
transmitancia (priepustnosť) T. Ak sa intenzita žiarenia dopadajúceho na roztok označí 
ako Φ2 a intenzita jeho prepustenej časti Φ, transmitancia je daná vzťahom: 
                           T = Φ/Φ2 

Transmitancia môže nadobudnúť hodnoty od 0 až po 1 (priepustnosť 0 až 100%). Ak 
prostredie vôbec neprepúšťa dané monochromatické svetlo, transmitancia  je nulová 
(T=0). Ak všetko prepustí, neabsorbuje, transmitancia je stopercentná (T=1).  
Hodnota transmitancie závisí od vlastností absorbujúcej látky, jej koncentrácie, hrúbky 
vrstvy, cez ktorú musí svetlo prejsť a vlnovej dĺžky použitého žiarenia. 
Závislosť transmitancie od koncentrácie a hrúbky vrstvy roztoku inak v rovnakých 
podmienkach a pri určitom monochromatickom svetle vyjadruje Lambert–Beerov 
zákon, ktorý je daný vzťahom: 
                           T= 10 –a.c.l 

a – absorpčný koeficient daný podmienkami stanovenia 
c – koncentrácia rozpustnej látky 
l – hrúbka vrstvy roztoku 
 
Pretože závislosť transmitancie od koncentrácie a hrúbky vrstvy je, ako je zrejmé 
z uvedenej rovnice, exponenciálna a v grafickom stvárnení má tvar hyperboly, nie je 
najvhodnejšia na analytické stanovenia. Preto sa zaviedla hodnota nazvaná 
absorbancia A. Absorbancia je záporný logaritmus transmitancie. 
A = – log T 
po dosadení:  A = – log 10 –a.c.l 

                       A = a.c.l  
Absorbancia je priamo úmerná koncentrácii a hrúbke vrstvy. Lineárna závislosť 
absorbancie od koncentrácie pri rovnakej hrúbke vrstvy umožňuje jej použitie 
v kvantitatívnej analýze. 
Fotometria i spektrofotometria sú založené na meraní absorbancie stanoveného 
roztoku vzorky a jej porovnávaní s absorbanciou štandardných roztokov so známou 
koncentráciou. Niektoré farebné (alebo aj bezfarebné) látky, ktoré absorbujú žiarenie 
v ultrafialovej alebo infračervenej oblasti, možno stanovovať priamo, iné až po 
predchádzajúcej reakcii s vhodnými činidlami, ktoré ich prevedú na farebné. 
 
Pri meraní je dôležitá voľba vhodnej vlnovej dĺžky monochromatického žiarenia. Možno 
ju určiť z absorpčnej krivky stanovenej látky. Absorpčná krivka znázorňuje závislosť 
absorbancie danej látky od vlnovej dĺžky. Zostrojí sa z hodnôt absorbancií roztoku 
danej látky nameraných pri rozličných vlnových dĺžkach. Absorpčná krivka každej látky 
má svoje maximum, keď je absorpcia žiarenia najväčšia a minimum, keď je najmenšia. 
Na meranie je najvhodnejšia vlnová dĺžka maxima. Pri tejto hodnote je najväčšia 
absorpcia danej látky a aj nepatrná zmena koncentrácie spôsobuje merateľnú zmenu 
absorbancie. Zároveň to však znamená, že merané roztoky musia mať nízku 
koncentráciu, pretože koncentrovanejšie roztoky by pri vlnovej dĺžke maximálnej 
absorpcie prakticky svetlo neprepúšťali. Zvyčajne sa pracuje s hodnotami mmol/l, 
prípadne g alebo mg/l. 
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Blok 10 - Meranie absorbancie DNA a RNA 

 
Koncentrácie nukleových kyselín sa bežne stanovujú spektrofotometricky. Vhodne 
nariedená koncentrácia (t.j. koncentrácia v meracom rozsahu prístroja – väčšinou stačí 
5-10 µl celkovej vyizolovanej RNA na 1 ml vody) sa rozpustí v destilovanej vode podľa 
objemu kremíkových kyviet.  
Spektrometer sa nechá zahrievať 15 min a vynuluje sa na kyvetu s rovnakým objemom 
destilovanej vody, v akom sú rozpustené vzorky. 
Odmeria sa absorbancia pri vlnovej dĺžke 260 a 280 nm. Pomer absorbancií 260/280 
by mal byť čo najbližšie k hodnote 2. Nižší pomer signalizuje kontamináciu proteínmi. 
Ak je pomer A260/A280 v rozsahu 1,75 – 2,1 považujeme čistotu vzoriek za 
uspokojivú.  
V prípade, že je vypočítaná hodnota výrazne mimo rozsahu otestujeme, či dôvodom 
nie je nízka hladina vzorky v kyvete. Výška stĺpca nariedenej vzorky musí byť 
dostatočne vysoká, aby roztokom prechádzal celý svetelný lúč spektrofotometra. V 
mnohých prípadoch sa na meranie koncentrácie použie viac vyizolovanej vzorky ako 
na meranie expresie génov – preto existuje výrazná snaha minimalizovať množstvo 
vzorky minuté na zistenie koncentrácie (čo však nesmie spôsobovať artefakty pri 
meraní). 
Ak je čistota vzoriek uspokojivá, môžeme vypočítať koncentráciu RNA alebo DNA. Na 
výpočet použijeme údaj získaný pri vlnovej dĺžke 260 nm. 

A260 x koeficient (ng/µl) x faktor zriedenia = koncentrácia ng/µl 
koeficient pre dvojvláknovú DNA = 50 ng/µl 
koeficient pre RNA = 40 ng/µl 
faktor zriedenia: ak sme rozpustili 5 µl vzorky v 1000 µl destilovanej vody, vypočítame 
ho 1000/5=200 
Príklad: 
Absorbancia vzorky RNA pri 260 nm bola 0,5 a faktor zriedenia bol 200. Výslednú 
koncentráciu dostaneme po dosadení do rovnice: 
0,5 x 40 ng/µl x 200 = 4000 ng/ul resp. 4 µg/µl 

 

 

8. Rádioimunoanalytické metódy 
 

Podstatou rádioimunoanalytických metód je vzájomná reakcia špecifickej 

väzbovej látky (binder) s látkou, ktorej koncentráciu určujeme (ligand). Podľa typu 

väzbovej látky sa rozlišujú na tri skupiny metód využívajúcich väzbu ligandu: 

a) metódy receptorovej analýzy, v ktorých sú špecifickou väzbovou látkou tkanivové 

hormonálne receptory, napríklad estrogénové a progesterónové receptory v tkanive 

karcinómov mliečnej žľazy, 

b) metódy kompetitívnej väzby na sérové proteíny, v ktorých sú väzbovou látkou 

proteíny transportujúce rôzne látky v cirkulácii, napríklad tyroxín viažuci globulín, 
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c) imunologické metódy, v ktorých sú väzbovou látkou špecifické protilátky získané 

imunizáciou zvierat príslušnými antigénmi. 

Prvá kategória metodík využíva väzbu na naznačený ligand. V prevažnej časti 

metód využívajúcich väzbu ligandu neprebieha jednoduchá reakcia väzbovej látky s 

ligandom, ale kompetitívna reakcia neznačeného a indikátorom označeného ligandu na 

obsadenie obmedzeného počtu väzbových miest na väzbovej látke. Nazývajú sa preto 

kompetitívne metódy využívajúce väzbu ligandu. Keďže pri vlastnom určení množstva 

naviazaného značeného ligandu musia byť všetky väzbové miesta obsadené ligandom, 

označujú sa spoločným názvom saturačné metódy. Použitie ligandu značeného 

indikátorom potom umožňuje určiť množstvo ligandu. Najčastejšie sa na označenie 

ligandu používajú rádionuklidové indikátory a vtedy hovoríme o rádioimunoanalýze 

(RIA) alebo rádioreceptorovej analýze (RRA). Ak sa na označenie ligandu použije 

enzým, hovoríme o enzymoimunoanalýze (EIA, ELISA) alebo enzymoreceptorovej 

analýze (ERA). Pri fluoroimunoanylýze (FIA), sa ligand označuje intenzívne 

fluoreskujúcimi látkami, pri luminiscenčnej imunoanalýze (LIA) luminiscenčnými látkami 

(napr. derivátmi luminolu) a pri spinovej imunoanalýze (SIA) voľnými stabilnými 

radikálmi.  

Druhá kategória imunologických metód využíva naznačené protilátky. Pri 

označení protilátky rádionuklidom sa hovorí o imunorádiometrickej analýze (IRMA), pri 

jej označení enzýmom o imunoenzymometrickej analýze (IEMA) a podobne. Prehľad 

metód in vitro, ktorých podstatou je väzba ligandu, je uvedený na obr. 2. 

Obr. 2 
Rozdelenie metodík využívajúcich špecifickú väzbu podľa typu bindera a ligandu. 
 

 



 42

 
Z uvedených metód sa vo výskume najviac uplatňujú RIA a IRMA metódy, ktoré 

majú nasledovné výhody: 

a) majú vysokú citlivosť a umožňujú merať až femtogramové (10-15 g) koncentrácie 

látok,  

b) sú vysoko špecifické a umožňujú priamo určovať koncentrácie meraných látok aj 

v prítomnosti oveľa vyšších koncentrácií štrukturálne príbuzných látok, 

c) vďaka ich jednoduchému a technicky nenáročnému postupu sa dajú merať 

koncentrácie veľkých skupín vzoriek. 

Určitou nevýhodou metód RIA a IRMA je to, že obsahujú rádioaktívnu zložku, 

a preto sa môžu používať len v osobitných laboratóriách, kde sa musia dodržiavať 

prísne hygienické a bezpečnostné predpisy. Pri určovaní koncentrácií niektorých látok 

sa tomu dá vyhnúť pomocou metód EIA, ktoré nemajú rádioaktívne značkovanie (pozri 

kapitola 9. ELISA).  

Princíp RIA: RIA je kompetitívna metóda využívajúca väzbu ligandu, v ktorej 

dochádza ku kompetitívnej reakcii konštantného množstva značeného antigénu a 

rôzneho množstva neznačeného antigénu v neznámych vzorkách na obsadenie 

obmedzeného počtu väzbových miest protilátky pri tvorbe rozpustného komplexu 

antigén-protilátka. Množstvo značeného antigénu naviazaného na protilátku je 

nepriamo úmerné množstvu značeného antigénu. Čím väčšie množstvo neznačeného 

antigénu vstupuje do reakcie, tým menšie množstvo značeného antigénu sa naviaže 

na protilátku. Po dosiahnutí rovnovážneho stavu reakcie sa na protilátku naviazaná (B-

bound) a voľná (F-free) antigénová frakcia od seba oddelia a množstvo voľnej alebo na 

protilátku naviazanej rádioaktivity je mierou koncentrácie neznačeného antigénu 

v meranej vzorke.  

 

Obr. 3 
Voľná a viazaná frakcia v 
rádioimunoanalýze. Ag* - značený 
ligand, Ag - neznačený ligand, Ab – 
špecifická protilátka. Značený aj 
neznačený ligand kompetitujú o 
obmedzené množstvo väzobných 
miest na protilátke.  
Po oddelení voľnej (F) a viazanej 
frakcie (B) dokážeme podľa 
kalibračnej krivky vypočítať, koľko 

značeného ligandu bolo vytesného neznačeným ligandom v kompetícii o väzobné 
miesta protilátky. Keďže poznáme množstvo protilátky aj značeného ligandu v eseji, 
môžeme vypočítať koncentráciu neznačeného ligandu vo vzorke.  
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V závere analýzy je kritické odmerať množstvo indikátora obsiahnutého či už vo 

voľnej alebo viazanej frakcii. Na oddelenie voľnej frakcie (najčastejšie sa jedná o 

nízkomolekulové hormóny) sa často používa vychytávanie an absorbent napr. aktívne 

uhlie, pričom viazaná frakcia zostáva v roztoku. Po oddelení oboch fáz centrifugáciou 

sa odmeria intenzita signálu v supernatante (viazaná frakcia) a podľa kalibračnej krivky 

sa kvantifikujú kocentrácie v neznámych vzorkách. V tomto prípade je závislosť medzi 

intenzitou signálu a prítomnosťou nenaznačeného ligadnu vo vzorke nepriama, t.j. čím 

vyššia intenzita, tým menej väzobných miest obsadil nenaznačený ligand.  

Oddelenie viazanej frakcie sa využíva častejšie. Imunoglobulíny s naviazaným 

ligandom sa zrážajú pomocou etanolu, síranu amónneho či sodného, ale najčastejšie 

polyetylénglykolom s molekulovou hmotnosťou 6000, ktorý vo výslednej koncentrácii 

10-25% kvantitatívne zráža túto frakciu. Po centrifugácii sa roztok nenaviazaného 

indikátora odsaje a meria sa signál zrazeniny. V tomto prípade je teda závislosť medzi 

intenzitou signálu a prítomnosťou ligandu vo vzorke tiež nepriamo úmerná. 

Oddelenie naviazanej frakcie sa dá urobiť aj pomocou druhej protilátky, ktorou 

vyzrážame primárnu špecifickú protilátku aj s naviazaným ligandom. Takto je možné 

dosiahnuť úplnú precipitáciu prvej protilátky a po centrifugácii je možné oddeliť voľnú a 

viazanú frakciu a následne kvantifikovať intenzitu signálu naznačeného ligandu v 

komplexe s primárnou a sekundárnou protilátkou. 

Komponenty popísaných kompetitívnych saturačných metód môžu byť 

rozpustené v roztoku a potom celá esej záleží najmä na kvalite práce pri pipetovaní, 

alebo môžu byť viazané na pevnú fázu, napr. stenu skúmavky. Metodický postup je 

potom omnoho jednoduchší, lebo centrifugáciu nahradí dekantovanie a odpadá 

pipetovanie zložky reakcie, ktorá je naviazaná na pevnú fázu, najčastejšie primárna 

protilátka.  

 
8.1 Monoklonové a polyklonové protilátky 

 

Metódy popísané v predchádzajúcej kapitole využívajú schopnosť špecifických 

protilátok naviazať sa na ligand aj v prítomnosti veľkého počtu molekúl s podobnými 

fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Vieme, že proteíny sú determinované primárnou 

štruktúrou, t.j. sekvenciou aminokyselín pospájaných peptidovou väzbou. Vďaka 

rôznorodým aminokyselinovým sekvenciám nadobúdajú rozličnú sekundárnu a 

terciálnu štruktúru a v dôsledku toho má každý proteín charakteristickú povrchovú 

topografiu chemických skupín.  
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Biologické vlastnosti molekuly proteínu závisia od ich fyzikálnych interakcií s 

inými molekulami. Schopnosť proteínu viazať sa selektívne a s veľkou afinitou k 

ligandu pramení z vytvárania nekovalentných väzieb. Každá jednotlivá väzba je slabá, 

preto je na účinnú interakciu potrebné vytvorenie veľkého množstva týchto väzieb. Je 

to možné len vtedy, keď sa povrchové kontúry ligandu dokonale zhodnú s proteínom a 

zapadnú do seba ako kľúč do zámky. Oblasť proteínu, ktorá asociuje s ligandom sa 

nazýva väzobné miesto. 

Všetky proteíny musia byť schopné viazať špecifické ligandy ak majú vykonávať 

nejakú funkciu. Väzobná kapacita je najviac vyvinutá u proteínov vytváraných 

imunitným systémom ako odpoveď na cudzorodé molekuly. Takéto proteíny sa 

nazývajú protilátky a rozpoznávajú svoje ciele (antigény) s pozoruhodnou 

špecifickosťou. Po väzbe na antigén protilátka buď priamo inaktivuje jeho nositeľa 

alebo ho označí za účelom deštrukcie iným obranným mechanizmom.  

Schopnoť živočíchov vytvárať špecifické protilátky sa využíva v experimentálnej 

vede na prípravu protilátok, ktoré potom slúžia ako prostriedok na meranie expresie 

proteínov.  

Zjednodušene možno tento proces popísať v nasledovných krokoch: 

 laboratórnemu zvieraťu (najčastejšie je to myš, králik, ovca alebo koza) sa injikuje 

antigén, proti ktorému chceme pripraviť protilátku 

 každý týždeň sa aplikácia opakuje (opakovaná imunizácia) 

 v krvi živočícha sa postupne vytvorí množstvo protilátok voči antigénu 

nasyntetizovaných veľkým počtom B-buniek, ktoré síce sú podobné, ale nie úplne 

identické. Týmto spôsobom sa dajú pripraviť polyklonové protilátky. Každá takto 

pripravená protilátka bude viazať antigén trochu iným spôsobom, pretože nebola 

nasyntetizovaná jedným klonom lymfocytov. 

 

 na to, aby sme pripravili monoklonové protilátky, je potrebné fúzovať B-bunky z 

imunizovaného zvieraťa s nádorovými bunkami. 

 analyzovať vyselektované varianty 

 rozmnožiť požadovaný klon v in vitro podmienkach 

 výsledný klon hybridných buniek si ponecháva schopnosť nádorovej bunky 

neobmedzene sa deliť aj schopnosť tvoriť protilátku pôvodného B-lymfocytu 

izolovaného z krvi imunizovaného zvieraťa. Takáto nesmrteľná (imortalizovaná) línia 

buniek bude syntetizovať identické protilátky – monoklonové protilátky. 
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9. ELISA 
 

Pod pojmom ELISA (enzyme linked imunosorbent assay) v širšom zmysle 

slova rozumieme súbor enzymoimunoanalytických metodík (EIA), ktoré vznikli v 60. 

rokoch minulého storočia ako mutácia rádioimunoanalytických metód. Hlavnou 

modifikáciou bola výmena rádioaktívneho indikátora za indikátor s enzymatickou 

aktivitou a časté využitie techniky pevnej fázy, vychádzajúc z poznania, že aj protilátka 

naviazaná na stenu skúmavky je stále schopná špecificky viazať antigén a vice versa. 

V priebehu nasledujúcich desaťročí sa vďaka vysokej efektivite a presnosti stanovenia 

týchto metodík vyšpecifikovali modifikácie optimalizované pre konkrétne účely a dnes 

pojem ELISA zahŕňa celú škálu postupov. 

Existujú dva základné typy enzymoimunoanalytických metód, a to homogénne a 

heterogénne. V homogénnych metódach sa neoddeľuje voľný a viazaný antigén, ale 

pri väzbe značeného antigénu s protilátkou sa mení enzýmová aktivita indikátora.  

V heterogénnych metódach sa musí oddeliť voľný a viazaný značený antigén 

najčastejšie pomocou pripojenia primárnej protilátky na pevnú fázu. Antigén sa naviaže 

na primárnu protilátku a nenaviazaný ligand sa odstráni následným premývaním 

skúmaviek. Detekcia viazanej frakcie sa potom môže uskutočniť sekundárnou 

protilátkou konjugovanou s enzýmom, ktorý má schopnosť katalyzovať premenu 

bezfarebného substrátu na farebný. Nadbytok sekundárnej protilátky sa po inkubácii 

vymyje podobne ako nenaviazaný antigén. Stanovenie sa ukončí spektrofotometrickým 

meraním farebných roztokov v jednotlivých skúmavkách, ktorých intenzita je priamo 

úmerná pôvodnému množstvu antigénu. Výhodou týchto metód je ich nenáročnosť na 

vyšetrovacie a meracie zariadenia, ako aj dostupnosť potrebných reagencií. 

Nevýhodou heterogénnych enzymoimunoanalytických metód je to, že výsledky 

imunologickej reakcie sa nemerajú priamo, ale až po pridaní chromogénneho (farebnú 

rekciu produkujúceho) alebo iného substrátu (napr. chemiluminiscenčného), čím 

čiastočne trpí citlivosť určovania.  

Homogénne aj heterogénne varianty môžu byť kompetitívne, alebo 

nekompetitívne. V kompetitívnej eseji známe množstvo naznačeného ligadnu a 

neznačeného ligandu zo vzorky kompetitujú o obmedzený počet väzobných miest na 

protilátke. Nekompetitívne eseje využívajú sekundárnu protilátku, ktorá sa viaže na 

primárnu protilátku. V tomto prípade, je väzbových miest primárnej protilátky nadbytok 

čím sa zvyšuje citlivosť stanovenia. 

Aj keď optimalizácia jednotlivých komponent reakcie je veľmi dôležitá, 
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najdôležitejší faktor determinujúci senzitivitu a špecifickosť eseje je výber protilátok. V 

závislosti od konkrétnych podmienok je možné použíť monoklonové aj polyklonové 

protilátky. 

 

 

10. Štúdium expresie génov 
 

Hlavný dôvod, prečo živočíšni fyziológovia investujú nemalé úsilie a finančné 

prostriedky do aplikácie existujúcich technológii založených na popísaní procesov 

transkripcie, translácie a klonovania, je štúdium expresie génov. Keď si predstavíme 

modelovú situáciu štúdia procesu regulovaného proteínovým hormónom pomocou 

techník analyzujúcich expresiu génov, môžeme zistiť, či sú hladiny hormónu 

regulované na úrovni transkripcie, translácie alebo prostredníctvom 
postranslačných úprav. Samozrejme na to, aby akýkoľvek hormón mohol byť účinný, 

musí sa naviazať na receptor, ktorý býva tiež (aspoň sčasti) proteínovej povahy. 

Uvedené techniky môžeme teda použiť aj na štúdium  expresie proteínovej zložky 

receptora pre daný hormón buď na úrvoni transkripcie mRNA, translácie a maturácie 

proteínovej zložky alebo dynamiky zabudovávania a degradácie receptora v 

cytoplazmatickej membráne. K štúdiu funkcie proteínových hormónov možno pribrať 

ľubovoľný enzým alebo štrukturálny proteín, ktorý by potenciálne mohol regulovať, so 

známou kódujúcou sekvenciou DNA a sledovať, na akej úrovni (transkripcia, translácia, 

postranslačné úpravy) reguluje hormón tieto látky. V prípade, že chcem študovať látky 

proteínovej povahy, ktorej sekvencia nie je známa, zo sekvencie aminokyselín je 
možné spätne odhadnúť štruktúru mRNA. 

Dá sa teda povedať, že experimentálne možnosti v štúdiu mechanizmov 

fyziologických procesov za ostatných 10 rokov exponenciálne vzrastajú. Firmy sa 

predbiehajú v ponuke produktov, ktoré uľahčujú prácu a minimalizujú množstvo 

teoretických vedomostí z molekulárnej biológie, takže základné techniky sú v podstate 

prístupné pre každého, kto vie presne pipetovať malé objemy. Pravdou totiž je, že 

objemy reagencií v ependorfkách (skúmavky sú už minulosťou) klesajú priamo úmerne 

k ich narastajúcej cene  

Možnosti manipulácie s genetickou informáciou obsiahnutou v bunke sú dnes už 

veľké. Je možné geneticky modifikovanú líniu živočíchov alebo buniek objednať vo 

firme, ale techniky využívajúce dočasné alebo ireverzibilné utlmenie expresie 

konkrétnej mRNA a tým aj fyziologického procesu sprostredkovaného ňou kódovaným 

proteínom sú už metodicky zvládnuté na takej úrovni, že ich možno robiť v každom in 
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vitro laboratóriu. Podobne je možné vložiť vektor nesúci nukleovú kyselinu kódujúcu 

proteín do bunky primárnej kultúry a sledovať efekt zvýšenia expresie tohto proteínu 

na sledovaný parameter.  

Napriek ich dostupnosti, spomínané techniky patria k pokročilým metódam v 

experimentálnej fyziológii a väčšina prác začiatočníkov je založená na izolácii RNA a 

odmeraní, či je expresia kódujucej mRNA po experimentálnom zásahu alebo v 

dôsledku ochorenia zmenená. Ďalším logickým krokom je potom štúdium proteínového 

produktu mRNA. Táto časť bola čiastočne vysvetlená v kapitole o rádioimunoanlýze a 

ELISA, aj keď existuje veľa techník, ktoré sa tu dajú uplatniť (napr. Western blot). 

Nasledovné kapitoly pojednávajú o technikách, ktoré sú nevyhnutným základom 

pri experimentálnej práci zameranej na štúdium expresie génov. Tu by sme chceli 

pripomenúť rozdiel medzi štúdiom genomickej DNA a sledovaním expresie génov na 

úrovni mRNA. Genetická informácia obsiahnutá vo všetkých bunkách živočíšneho 

organizmu je totožná a jej nositeľom je DNA, ktorá tvorí genotyp bunky resp. jedinca. 

Napriek tomu je aj pri makroskopickom pozorovaní zrejmé, že všetky bunky 

živočíšneho tela nie sú rovnaké. Dochádza k tomu tak, že nie všetky gény sú 

exprimované vo všetkých bunkách rovnako. V dôsledku toho v bunkách vznikajú 

odlišné enzýmy katalyzujúce odlišné biochemické cesty a rôznorodé tkanivovo 

špecifcké štruktúry. 

Štúdium genomickej DNA je zvyčajne v centre pozoronosti vednej oblasti 

genetika. Experimentálna fyziológia sa zaujíma najmä o to, prečo jednotlivé gény nie 

sú exprimované rovnako a kauzálnou analýzou tohto procesu, t.j. čím je to spôsobené 

a aké to má dôsledky pre organizmus. Žiadna kapitola tejto knižky sa nezaoberá 

izoláciou jadrovej DNA. Naopak, kontaminácia genomickou DNA je pre nás problém, 

ktorému sa chceme vyhnúť. V centre pozornosti nie sú procesy, ktorými sa genetická 

informácia dostala do bunky, ale ako s ňou bunka zaobchádza. Nesústreďujeme sa 

teda na DNA, ale na mRNA. Na úrovni mRNA sa sledujú len tie gény, ktoré sú v bunke 

v danom čase aktívne v dôsledku fyziologického procesu, vývinového štádia, 

patofyziologického stavu a pod.   

Prvým krokom pri štúdiu expresie génov je izolácia RNA z buniek alebo tkanív, 

kde je potrebné čeliť všade prítomným a obdivuhodne odolným RNAzam degradujúcim 

mRNA (aj DNAzy sú všade prítomné, ale sú oveľa menej stabilné). Keďže RNA je 

veľmi ľahko degradovateľná, je potrebné okamžite ju “zakonzervovať”. Toto 

dosiahneme prepisom RNA na cDNA. cDNA je oveľa stabilnešia ako RNA a v 

mrazničke môže počkať na analýzu celé roky (cDNA nie je totožná s genomickou DNA, 

je to len komplementárny reťazec ku mRNA poskladaný z deoxyribonukleotidov). RNA 

aj DNA možno efektívne študovať pomocou tzv. hybridizačných techník. Sú založené 
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na tom, že vzorka sa elektroforeticky rozdelí, prenesie sa z gélu na membránu a 

membrána sa inkubuje v roztoku obsahujúcom špecifickú sekvenciu nukleotidov (tento 

proces sa nazýva hybridizácia). Po vhodnej vizualizácii, ktorá závisí najmä na tom, 

akým spôsobom bola pripravená próba, sa dá určiť veľkosť mRNA, ktorá s próbou 

zhybridizovala a kvantifikovať intenzitu signálu. Druhý spôsob ako kvantifikovať 

expresiu génov je polymerázová reťazová reakcia (PCR) optimalizovaná a 

nadizajnovaná špeciálne pre tento účel, čím sa trochu odlišuje od bežnej PCR reakcie. 

Molekulovú veľkosť sa dozvieme, len vtedy, ak po PCR reakcii urobíme ešte aj 

dodatočné elektroforetické delenie produktu PCR reakcie. Detaily, výhody aj nevýhody 

spomínaných metodických prístupov sú popísané v nasledovných kapitolách. 

 

 

10.1 Izolácia RNA 
 

Práca s RNA je veľmi náročná, pretože RNA je ľahko degradovateľná všade 

prítomnými enzýmami, tzv. RNAzami. RNAzy sa nachádzajú na pokožke aj na 

miestach, ktorých sa často dotýkame a prenášajú sa aj prostredníctvom bakteriálnej 

infekcie. Je takmer nemožné RNAzy úplne inaktivovať alebo odstrániť a môžu sa 

dostať do vzoriek a roztokov v ktoromkoľvek štádiu práce. Preto je nevyhnutné 

pracovať v latexových rukaviciach a vyhýbať sa potenciálne kontaminovaným plochám 

(klávesnice počítačov, kľučky, perá). Doporučuje sa dokonca určiť sadu pipiet výlučne 

na prácu s RNA a PCR (oboje sa pipetuje v rukaviciach, v podmienkach v mnohých 

aspektoch pripomínajúcich sterilné podmienky). 

Ako bežný spotrebný laboratórny materiál sa používajú jednorázové plasty, s 

ktorými sa manipuluje výlučne v rukaviciach. Na skutočnosť, že tkanivá budú použité 

na izoláciu RNA treba myslieť už pri odbere, disekcie tkaniva robiť vysterilizovanými 

nástrojmi a v rukaviciach, tkanivá ukladať do sterilných RNAzami nekontaminovaných 

ependorfiek a vzorky okamžite zamraziť v tekutom dusíku. Niektoré tkanivá totiž 

obsahujú také vysoké endogénne koncentrácie enzýmov štiepiacich RNA, že už 

niekoľko minút po usmrtení zvieraťa môže byť vzorka zničená. 

Na izoláciu RNA existuje mnoho prípravkov, ktoré značne skracujú čas a 

náročnosť práce a tým aj eliminujú možnosť kontaminácie a degradácie RNA vo 

vzorke. Vhodný a cenovo dostupný kompromis medzi pôvodnou fenol-chloroformovou 

extrakciou a kitmi na izoláciu RNA predstavuje extrakcia pomocou Tri-reagentu. Presný 

návod neuvádzame, lebo táto technika si vyžaduje zaškolenie a skúsenosti, ale pre 

prípad veľkého záujmu o túto metodiku uvádzame web stránku odkiaľ je možné 

manuál stiahnuť: 
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http://www.mrcgene.com/tri.htm 

Pri štúdiu expresie génov je nevyhnutné myslieť aj na možnosť kontaminácie 

genomickou DNA. Klasická fenol-chloroformová extrakcia, ako aj izolácia s využitím 

Tri-reagnetu, nezabránia možnej kontaminácii DNA v prípade, ak práca nebola 

vykonaná dostatočne precízne. DNA je možné eliminovať zo vzorky pôsobením DNAáz 

alebo pomocou vhodného dizajnu primerov (pozri kapitola 10.4.3). 

Problémy s degradáciou RNA v podstate existujú vždy. Preto sa doporučuje na 

prácu vyhradiť priestor, ktorý sa používa výlučne na tento účel. Aj napriek tomu sa 

často po odpipetovaní alikvótu na stanovenie koncentrácie doporučuje aj 

elektroforeticky skontrolovať integritu vyizolovanej RNA. Týmto spôsobom je možné 

skontrolovať aj kontamináciu DNA. Je veľmi nesprávne na reverznú transkripciu použiť 

degradovanú RNA, pretože výsledky by nemali žiadnu výpovednú hodnotu (hlavným 

rizikom je, že aj z degradovanej vzorky je možné nasyntetizovať cDNA, ale nie je 

možné povedať, do akej miery by takto získané výsledky korešpondovali so 

skutočnosťou). Podobne ako izolácia RNA, aj denaturačný gél na kontrolu integrity 

RNA patrí do kategórie metodík pre pokročilých, preto nebudeme uvádzať detaily 

metodiky. Väčšina techník zameraných na expresiu génov, vrátane elektroforetického 

rozdelenia RNA, sa dá nájsť vo svetoznámom trojzväzkovom manuáli autorov 

Sambrook a Russell (2001) „Molecular Cloning: a laboratory manual“ alebo na web 

stránke: http://www.molecularcloning.com/ 

Obr. 4  
Na obrázku sú znázornené 4 vzorky RNA vyizolované pomocou Tri-
reagentu s odlišnou mierou zachovanej integrity RNA (po dlhom hľadaní 
sa nám podarilo násť v našej databáze aj niekoľko degradovaných 
vzoriek....).  
Alikvóty vyizolovanej RNA boli rozdelené na 1% denaturačnom géli 
obsahujúcom formaldehyd. Gél bol zafarbený etidium bromidom a 
nukleové kyseliny boli zviditeľnené v UV svetle a nasnímané CCD 
kamerou.  
Vzorky č. 2 a 3 majú uspokojivú kvalitu a je možné použiť ich na reverznú 
transkripciu. Je to zrejmé z toho, že oba pásiky obsahujúce ribozomálnu 
RNA (ktorej je v bunkách najviac a je preto najlepšie viditeľná na géli) sú 
výrazné a zreteľne oddelené a na spodnom konci gélu (tam sa z 
konvenčných dôvodov zobrazuje čelo gélu) nie je vidieť silný signál z 
nízkomolekulových nukleových kyselín (ktoré tam sú vtedy, ak rRNA 
degraduje).  
Vzorka č. 4 predstavuje prechod medzi vzorkami č. 2 a 3 a vzorkou č. 1.  
Ribozomálne RNA už nie sú viditeľné ako oddelené pásiky a na konci 
gélu vidieť silný signál z degradovanej RNA.  
Vzorka č. 1 je úplne degradovaná. Vzorky č. 1 a 4 rozhodne nie je možné 

použiť na reverznú transkripciu. Žiadna vzorka nebola kontaminovaná DNA (bola by viditeľná v 
blízkosti štartu, kde ostáva kôli svojej veľkosti). rRNA okrem indikácie o integrite celkovej 
vyizolovanej RNA môžu poslúžiť aj ako interný marker molekulovej hmotnosti.  
U jednotlivých živočíšnych druhov existujú isté rozdiely v molekulovej veľkosti rRNA a preto je 
potrebné overiť si ju.  

 1    2    3    4 
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Blok 11 - Elektroforéza 
 
Elektroforézu – z gréckeho – „nosenie elektrinou“ – môžno definovať ako migráciu 
nabitých častíc v roztoku vplyvom elektrického poľa. Pri rozptýlení vo vodnom 
rozpúšťadle získajú prakticky všetky látky buď kladný alebo záporný náboj. Tieto nabité 
častice vznikajú najmä úplnou alebo čiastočnou ionizáciou látky, adsorpciou iónov 
alebo nabitých zlúčenin v roztoku na dispergovaných tuhých časticiach, prípadne 
tvorbou iontových párov.  
Hybnou silou, ktorá spôsobuje pohyb nabitých častíc je intenzita elektrického poľa E, 
vyjadrená spádom napätia v jednotkách V.ml-1. Každá nabitá častica sa pohybuje 
pozdĺž gradientu elektrického poľa rýchlosťou, ktorá je funkciou jej náboja, veľkosti 
a tvaru. Po uplynutí určitého času sa nabité častice rozdelia do viacerých skupín podľa 
pohyblivosti a vytvoria oddelené zóny. Poloha výsledných zón sa pozoruje a 
vyhodnocuje vhodnými metódami. V zásade môžeme elektroforetické delenie používať 
pre ľubovoľnú zmes, ktorej zložky majú náboj alebo majú rozdielnu pohyblivosť v 
elektrickom poli.  
 
Je však potrebné zdôrazniť, že dve zložky, ktoré majú rovnakú migračnú rýchlosť, 
nemusia byť identické. 
 
Zonálna elektroforéza 
V bežnej praxi najčastejšie používame elektroforetické delenie na nosičoch (t.j. zonálnu 
elektroforézu). Ako stabilizačný nosič sa používa agarózový alebo polyakrylamidový 
gél. Nosič je uložený v tanku obsahujúcom vhodný elektrolyt (obvykle tlmivý roztok) 
tak, aby jeho hladina bola o 2 mm vyššie ako horná rovina gélu. Tekuté vzorky sa 
nanesú do jamiek na štarte. Keďže vzorky sú väčšinou bezfarebné, nanášací pufor 
obsahuje aj farbičku s malou molekulovou hmotnosťou, ktorá signalizuje rýchlosť 
migrácie častíc. Po pripojení regulovateľného zdroja s jednosmerným elektrickým 
prúdom ku tanku obsahujúcemu elektrolyt, začnú sa molekuly nesúce elektrický náboj 
pohybovať. Každá molekula rýchlo dosiahne konštantnú rýchlosť v stabilizujúcom 
prostredí (objem a zloženie elektrolytu, ako aj vonkajšia teplota musia byť také, aby 
boli podmienky konštantné v priebehu celého delenia). Pôvodná štarovacia zóna sa 
rozdelí na niekoľko oddelených zón, v ideálnom prípade každá zložka pôvodnej zmesi 
vytvorí jednu zónu. Po skončení delenia ostávajú elektroforetické zóny ďalej v nosiči (v 
prípade gélu však mierne difundujú do okolia) a možno ich detekovať vhodným 
zariadením. 
 
Prístroje potrebné na elektroforézu sú: nádoba s platinovými elektródami vhodnej 
veľkosti, vanička na prípravu gélu a hrebene na vytvorenie jamiek v štartovej zóne, 
vrchnák elektroforetickej nádoby, ktorý zabráni odparovaniu elektrolytu, chladiace 
zariadenie – niekedy je súčasťou elektroforetickej nádoby, niekedy postači ľadový 
kúpeľ. V niektorých prípadoch si krátke elektroforézy s malými gélmi chladenie 
nevyžadujú. 
 
Nádoby na elektroforézu môžu byť horizontálne alebo vertikálne. Horizontálne 
elektroforézy sa používajú napr. pri delení RNA alebo PCR produktov. Vertikálne 
systémy sa používajú na delenie proteínov pri aplikáciách ako je Western blot. 
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10.2 Reverzná transkripcia 
 

V prípade, že sme úspešne vyizolovali RNA, je potrebné pomocou reverznej 

transkriptázy (enzým, ktorý využívajú vírusy na konvertovanie ich genomickej RNA na 

DNA v hostiteľských bunkách) nasyntetizovať cDNA (cDNA je anglická skratka pre 

výraz complementary DNA). Na produkt reverznej transkripcie sa používa tiež výraz 

first strand DNA. Oba výrazy dobre popisujú proces reverznej transkripcie, kde sa DNA 

neamplifikuje, len sa nasyntetizuje DNA vlákno komplementárne k RNA. V prípade, že 

expresiu génov budeme chcieť neskôr kvantifikovať, je potrebné do reakcie na 

reverznú transkripciu poskytnúť rovnaké množstvo celkovej RNA (pozri kapitola 7, blok 

10). Výhodou cDNA oproti RNA je, že je oveľa stabilnejšia a vhodne uskladnená vydrží 

celé roky.  

Reverzná transkripcia je in vitro reakcia, na zostavenie ktorej potrebujeme 

vhodný tlmivý roztok, nukleotidy na syntézu cDNA, reverznú transkriptázu, templát 

(RNA) a primery.  

Ako primery môžeme použiť: 

 špecifické primery (podobne ako pri PCR sú umelo nasyntetizované 

oligonukleotidy komplementárne voči templátu), ktoré prepíšu len tú časť RNA, 

ktorá kóduje nimi determinovanú sekvenciu. Keďže tento spôsob neponúka 

možnosť normalizácie expresie na konštitutívne exprimovaný gén, nie je vhodný, 

keď je cieľom kvantifikácia. 

 náhodné hexaméry (umelo nasyntetizované šestice náhodných nukleotidov), ktoré 

prisadajú na templát bez ohľadu na to, či sa jedná o rRNA alebo mRNA. S ich 

použitím je možné prepísať všetku RNA, ktorá sa nachádza vo vzorke. Je to 

vhodná voľba aj vtedy, ak máme podozrenie, že RNA môže byť mierne 

degradovaná. 

 oligo(dT)n primery (umelo nasyntetizované reťazce 15-20 tymínov) prisadajú na 

3’polyA koniec mRNA. Zabezpečíme tým, že prepísaná bude len mRNA a 

obohacujú tak výslednú cDNA o DNA kódujúcu proteínové produkty. Zároveň sa 

znižuje riziko nešpecifického prisadania primerov v PCR. Ak vieme, že 

použijeme oligo(dT)n primery na syntézu cDNA, je vhodné dizajnovať primery v 

blízkosti 3’konca pôvodnej mRNA. Tento spôsob je výhodný, ak nemienime 

normalizovať expresiu sledovaného génu na rRNA a sme si istí dobrou integritou 

vyizolovanej RNA. 
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10.3 Metódy založené na hybridizácii 
 

Princíp techník založených na hybridizácii je spoločná inkubácia elektroforeticky 

rozdelených a imobilizovaných vzoriek s próbou alebo protilátkou naznačenou 

izotopom alebo enzymaticky.  

Existujú tri hlavné techniky využívajúce hybridizáciu: 

- southern blot – vzorkou je DNA naštiepená endonukleázami, sonda je nami 

vybraný špecifický úsek DNA 

- northern blot – vzorkou je RNA, próba je nami vybraný špecifický úsek DNA alebo 

RNA 

- western blot – vzorkou je proteín a hybridizuje sa s naznačenou špecifickou 

protilátkou 

Je potrebné zdôrazniť, že hybridizácia musí byť špecifická (t.j. sonda prisadá 

len na ten úsek DNA alebo RNA, ktorý je komplementárny). Komplementarita oboch 

vlákien umožňuje vznik stabilných vodíkových mostíkov medzi sondou a nukleovou 

kyselinou zo vzorky. Samozrejme dvojvláknové nukleové kyseliny sa musia pred 

hybridizáciou denaturovať. 

Ďalšou vlastnosťou hybridizácie je, že prebieha v prítomností veľkého počtu 
podobných, ale nie identických molekúl. To znamená, že sonda dokáže „nájsť“ 

komplementárny úsek vo vzorke spomedzi miliónov podobných, ale nie dokonale 

komplementárnych molekúl. Tento proces si však väčšinou vyžaduje optimalizáciu 

inkubačných podmienok. Na stabilitu vodíkových mostíkov má vplyv teplota a 

koncentrácia iónov. Čím bude teplota a koncentrácia iónov v hybridizačnom roztoku 

nižšia, tým ľahšie budú molekuly hybridizovať (je tu ale väčšie riziko nešpecifickej 

väzby). Pokiaľ bude teplota alebo koncentrácia solí vyššia, bude hybridizácia prebiehať 

pomalšie a znižuje sa riziko nešpecifickej väzby. Na druhej strane je tu 

nebezpečenstvo, že tepelná energia a ióny úplne zabránia vzniku stabilných mostíkov 

a nebudeme detekovať žiadny signál. Odhad vhodných podmienok hybridizácie možno 

urobiť na základe vedomostí o teplote topenia sondy. Teplota topenia (Tm) je daná 

množstvom energie (tepla), ktoré je potrebné dodať na uvoľnenie vodíkových mostíkov 

spájajúcich vlákna konkrétnych DNA molekúl, a preto pochopiteľne závisí na dĺžke 

molekuly a na pomere G-C a A-T párov. G-C bazy sú spojené tromi vodíkovými 

mostíkmi, kým v sekvencii A-T sú len dva. Z toho vyplýva, že G-C páry relatívne 

zvyšujú Tm molekuly voči A-T párom. Existuje viacero vzorcov na výpočet Tm teploty, 

ale často je výpočet potrebné upresniť empiricky. 

Na detekciu vzniku komplementárneho komplexu nukleovej kyseliny vo vzorke 

sa využíva sonda, ktorá môže byť naznačená izotopom alebo enzýmom. Značenie 
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izotopom zvyčajne priebieha počas in vitro syntézy sondy z DNA vlákna známej 

sekvencie v prítomnosti naznačeného nukleotidu. Počas inkubácie sonda zhybridizuje 

s komplementárnou molekulou a po odmytí a imobilizovaní komplexu možno signál 

detekovať autorádiograficky (priložením senzitívneho fotografického filmu k membráne 

s rádioaktívnym indikátorom) alebo pomocou špeciálneho scannera tzv. fosfoimagera 

snímajúceho signál prostredníctvom opakovane použiteľných screenov, ktoré v tomto 

prípade nahrádzajú film. 

Sondy môžu byť označené aj molekulou antigénu a potom detekcia prebieha 

pomocou protilátky, ktorá je upravená tak, aby bola detekovateľná chemickou reakciou. 

Týmto spôsobom je možné vyhnúť sa práci s rádioaktívnym materiálom, nevýhodou je 

nižšia presnosť a citlivosť. 

Základné princípy techník sú uvedené v bloku 12: 

Blok 12 - Prehľad techník založených na hybridizácii 
 

Southern Blot Northern Blot Western Blot 
1) extrakcia DNA z buniek 1) extrakcia RNA z buniek 1) extrakcia proteínov z 

buniek 
2) štiepenie restrikčnými 
endonukleázami 

  

 2) denaturácia 
formaldehydom 

2) denaturácia s SDS 

3) elektroforetické 
rozdelenie na agarózovom 
géli 

3) elektroforetické 
rozdelenie na agarózovom 
géli v denaturačných 
podmienkach 

3) elektroforetické 
rozdelenie na 
polyacrylamidovom géli 
SDS-PAGE 

4) denaturácia DNA v 
alkalickom prostredí 

  

5) transfer DNA na 
membránu (zvyčajne 
kapilárnym prenosom) 

5) transfer RNA na 
membránu (zvyčajne 
kapilárnym prenosom) 

5) transfer proteínov na 
membránu (zvyčajne 
elektroforetickým 
prenosom) 

6) zablokovanie 
nešpecifickej väzby 
nadbytkom nešpecifickej 
DNA 

6) zablokovanie 
nešpecifickej väzby 
nadbytkom nešpecifickej 
DNA 

6) zablokovanie 
nešpecifickej väzby 
nadbytkom nešpecifických 
proteínov 

7) hybridizácia s 
naznačenou DNA próbou 

7) hybridizácia s 
naznačenou DNA alebo 
RNA próbou 

7) hybridizácia s 
naznačenou protilátkou 

8) odmytie nenaviazanej 
próby 

8) odmytie nenaviazanej 
próby 

8) odmytie nenaviazanej 
protilátky 

9) detekcia 
autorádiografiou alebo 
fosfoimagerom 

9) detekcia 
autorádiografiou alebo 
fosfoimagerom 

9) detekcia podľa 
naznačenia próby – 
autorádiografia alebo  
chromogénny substrát 
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dostali sme: 
- restrikčnú mapu 
 

zistili sme: 
- mieru akou je gén 
exprimovaný 
- veľkosť mRNA 

zistili sme: 
- mieru akou je proteín 
exprimovaný 
- aká je molekulová 
hmotnosť daného 
proteínu 

 

 

10.3.1 DNA-microarrays 
Táto metodika je svojím princípom podobná postupom založeným na hybridizácii, 

svojou efektívnosťou a technickým prevedením (a je potrebné podotknúť, že aj cenou) 

ich však predbehla o niekoľko rádov. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že na membráne 

nie sú imobilizované nukleové kyseliny neznámych vzoriek, ale sondy (špecifické próby 

pre jednotlivé gény). Špecifické sondy sa nanášajú na malé platničky alebo membrány 

automatizovanými systémami s veľkou presnosťou, čo umožňuje naniesť veľké 

množstvo sond na malú plochu. Odtiaľ pochádza názov microarrays – voľný preklad do 

slovenčiny by mohol byť DNA-čipy .  

V neznámej vzorke môžeme teda pomocou DNA-čipu detekovať 

semikvantitatívnym spôsobom expresiu mnohých génov naraz. Je to veľká výhoda 

oproti štandardným metodikám (Northern a Southern blot), ktoré umožňujú 

charakterizovať maximálne 5 génov na jednej membráne (a aj to značne závisí od ich 

molekulovej hmotnosti a spôsobe, ako boli pôvodne rozdelené na géli). Detekcia 

signálu sa robí pomocou špeciálneho scannera schopného zaznamenať emisiu 

žiarenia fluorescenčnej farbičky, ktorou je naznačená vzorka, v závislosti od miery 

hybridizácie špecifických sond s nukleovými kyselinami vo vzorke. Predpokladá sa, že 

DNA-čipy bude možné využiť v medicíne, kde by pomohli identifikovať zmenenú 

expresiu mnohých génov súvisiacich s komplexne regulovanými ochoreniami ako sú 

hypertenzia alebo pri multiplexovej identifikácii markerov napr. pri diagnostike 

onkologických ochorení. 

 

  

10.4 PCR 
Skratka PCR pochádza z anglického výrazu polymerase chain reaction - 

polymerázová reťazová rakcia. Podstatou PCR je opakujúca sa enzýmová syntéza 

nových reťazcov vybraných úsekov dvojvláknovej deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). 

Kostrou štruktúry DNA je súvislý reťazec molekúl deoxyribózy navzájom spojených 

fosfátovými skupinami. Toto spojenie zabezpečuje 3´,5´-fosfodiesterová väzba medzi 

3´ hydroxylovou skupinou deoxyribózy jedného nukleotidu a 5’ hydroxylovou skupinou 
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nasledujúceho nukleotidu. Všetky fosfodiesterové väzby v jednom reťazci DNA majú 

rovnakú orientáciu. Preto sa jeden koniec reťazca označuje ako 3´-koniec a je tvorený 

OH-skupinou na 3´-uhlíku deoxyribózy a druhý je označovaný ako 5´-koniec a je 

tvorený fosfátovou skupinou na 5´-uhlíku deoxyribózy. Transkripcia (prepis) vlákna 

DNA prebieha vždy v smere 5’  3’. Z tohto dôvodu sa na označenie časti reťazca 

DNA smerom k 5’ koncu od začiatku transkripcie zaužíval názov „upstream“ časť a  na 

označenie časti reťazca DNA smerom k 3’ koncu reťazca názov „downstream“. 

Podobne zápis postupnosti nukleotidov DNA podľa konvencie je v smere 5’  3’, to 

znamená, že 5’ koniec vlákna DNA je vždy na ľavej strane. 

Kľúčovým enzýmom pri amplifikácii DNA je termostabilná Taq-polymeráza 

izolovaná a pomenovná podľa baktérie Thermus aquaticus prežívajúcej v extrémnych 

podmienkach. Kým neboli komerčne dostupné termostabilné polymerázy, enzým bol 

vždy po denaturácii templátu deaktivovaný. Taq-polymeráza dokáže katalyzovať 

reakciu (aj keď s istou stratou aktivity) počas 35-40 cyklov (t.j. aj po 35-40 zahriatiach 

reakčnej zmesi na 94 oC).  

Polymeráza na syntézu komplementárnych vlákien denaturovaného templátu 

potrebuje krátky existujúci úsek dvojvláknovej DNA. K vytvoreniu dvojvláknovej DNA 

dochádza po pripojení dvoch primerov (pozri kapitola 10.4.3) viažúcich sa na 

protiľahlé reťazce DNA tak, že ich 3´konce smerujú proti sebe. Ako primery sa obvykle 

používajú dva umelo pripravené krátke oligonukleotidy o dĺžke približne 18-30 báz, 

odvodené od sekvencie DNA určenej na amplifikáciu. Po pridaní nukleotidov prebieha 

vo vhodnom prostredí syntéza nových reťazcov na obidvoch matricových reťazcoch v 

protismere.  

Syntéza DNA prebieha v troch krokoch, ktoré sa opakujú 30-40 krát v závislosti 

od miery expresie mRNA skúmaného génu prepísaného do cDNA v reverznej 

transkripcii (obr. 5): 

Denaturácia dvojreťazcových molekúl DNA (94°C) 

- počas denaturácie dochádza k oddeleniu vlákien DNA v dôsledku pôsobenia vysokej 

teploty. V tomto kroku sa tiež zastavia všetky enzymatické procesy z predchádzajúcich 

cyklov, napr. polymerizačná reakcia. Úplne na začiatku PCR reakcie sa zvyčajne 

zaraďuje jedna 2-5 minútová inkubácia (tzv. inicializačná denaturácia) kôli dokonalej 

denaturácii templátu, ktorým je zvyčajne dlhé vlákno DNA. V nasledujúcich cykloch 

takáto dlhá denaturácia nie je potrebná, lebo sa prepisujú len úseky ohraničené 

primermi. 

Annealing – (anelácia) pripojenie primerov k oddeleným DNA-reťazcom (30-65°C)  

- prisadanie špecifických primerov ku komplementárnym vláknam jednoreťazcovej 

DNA. Návrhom špecifických primerov sa zaoberá kapitola 10.4.3. Primery na 
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templátovu DNA nasadajú v protismere. Teplota, pri ktorej prebieha tento krok, musí 

byť často optimalizovaná empiricky, ale je odvodená od teploty topenia (Tm) 

jednotlivých primerov pripojených ku jednoreťazcovému templátu. Keďže syntéza na 

jednotlivých reťazcoch musí prebiehať pri rovnakej teplote, je potrebné aj primery 

navrhnúť tak, aby mali rovnakú teplotu topenia. 

Extension – polymerizačná reakcia (65-75°C)  

- v tomto cykle dochádza ku samotnej syntéze komplementárneho vlákna. V prvom 

cykle sa prepíše celé vlákno DNA smerom ku 5´koncu templátu, v neskorších cykloch 

vznikajú predovšetkým úseky determinované pozíciou oboch primerov (obr. 5). 

Reakcia prebieha pri teplote optimálnej pre aktivitu enzýmu (Taq-polymeráza síce 

dokáže tolerovať teplotu denaturácie templátu, nie je to však teplota kedy dosahuje 

maximálnu aktivitu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 
Schéma PCR reakcie. Každý cyklus pozostáva z troch fáz. Šipky znázorňujú primery, 
oranžový úsek znázornňuje amplifikovanú časť DNA. Prvým krokom je denaturácia 

dvojvláknová DNA 

1. cyklus 
denaturácia 

95oC 

extension 
syntéza nových reťazcov 

72 oC 

annealing 
pripojenie primerov 

50 oC 

2. cyklus 
denaturácia 

95oC 

annealing 
pripojenie primerov 

50 oC 

extension 
syntéza nových reťazcov 

72 oC 
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vlákna DNA pôsobením vysokej teploty. V ďalšej fáze (annealing) dochádza k 
prisadnutiu špecifických primerov navrhnutých podľa sekvencie DNA tak, aby sme v 
optimálnom prípade dostali len jeden produkt. Teplota, pri ktorej prebieha tento krok je 
odvodená od Tm primeru a úseku komplementárnej DNA, na ktorú sa bude viazať. Ak 
zvolíme príliš nízku teplotu, primery budú prisadať nešpecificky a polymeráza bude 
syntetizovať aj rôzne nešpecifické produkty. Ak zvolíme privysokú teplotu, zabránime 
tvorbe vodíkových mostíkov medzi nukleotidmi primerov a DNA a nedostaneme žiadny 
produkt. Optimalizácia reakčných podmienok annealingu býva najkomplikovajší bod 
optimalizácie PCR. Tretím krokom je dosyntetizovanie komplementárnych úsekov 
DNA. Syntéza prebieha smerom od 5´konca primera. To znamená, že časť DNA pred 
5´koncom primera sa neprepíše. Keďže podobne sa zredukuje aj komplementárne 
vlákno DNA, na konci PCR reakcie dostaneme milióny kópíí dvojvláknovej DNA 
predpokladanej dĺžky (v druhom cykle sú zatiaľ dve). 
 

PCR reakcie prebiehajú v prístroji nazývanom termocyklér, v ktorom sa teplota 

automaticky mení v naprogramovaných časových intervaloch. Presné hodnoty teploty a 

dobu trvania jednotlivých krokov je potrebné optimalizovať podľa dĺžky amplifikovaného 

úseku DNA a konkrétnej sekvencie primerov. Na začatie reakcie stačí veľmi malé 

množstvo kópií dvojvláknovej DNA (teoreticky stačí jediná molekula).  

 V bloku č. 13 je znázornený spôsob, akým pribúdajú kópie DNA v priebehu 

jednotlivých cyklov. Keďže v ideálnom prípade sa v každom cykle počet kópií 

zdvojnásobí, možno pozorovať exponenciálny nárast počtov úsekov DNA 

ohraničených pozíciou pripojenia primerov. Týmto spôsobom dostaneme po 35 cykloch 

34359738368 kópií jedinej molekuly dvojvláknovej DNA. Ako bolo konštatované 

v predchádzajúcich častiach, každý fragment DNA bol 

denaturovaný mnohokrát bez degradácie. Týmto by 

sme chceli dať do pozornosti možnosť kontaminácie 

PCR reakcie koncovým produktom. Keďže na začiatku 

reakcie máme na konci jedinú molekulu a po 35 

cykloch 34 biliónov prakticky nezničeteľných kópií, je 

kritické presne definovať spôsob pipetovania vzoriek 

na začiatku a na konci polymerázovej reakcie. Vždy sú 

oddelené miesta, kde sa pipetuje PCR a kde sa 

manipuluje s amplifikovanými vzorkami, často sa 

používajú odlišné sady pipiet alebo špičky s filtrami.  

Musíme však tiež upresniť, že amplifkácia 

neprebieha vždy so 100% účinnosťou. Reakcia tak ako 

je znázornená v bloku č. 13 je len teoretickým 

odhadom. V skutočnosti má PCR 3 fázy: 

 

Blok 13 - Amplifikácia 
cyklus 
PCR počet kópií 

1 2 
2 4 
3 8 
4 16 
5 32 
6 64 
7 128 
8 256 
9 512 

10 1024 
15 32768 
20 1048576 
25 33554432 
30 1073741824 
35 34359738368 
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- Exponenciálna fáza – každá molekula sa v jednom cykle amplifikuje presne 2 

krát. Je veľmi dôležité, aby v tejto fáze primery prisadali skutočne špecificky. 

Kvantifikácia v tejto fáze je veľmi presná, ale často pod prahom 

detekovateľnosti bežných elektroforézou končiacich metodík. 

- Lineárna fáza – komponenty reakcie sa začínajú spotrebovávať a vzájomné 

pomery ich koncentrácií sa menia, reakcia sa spomaľuje a produkt sa už 

neamplifikuje so 100% účinnosťou. Klesá pravdepodobnosť správnej detekcie 

rozdielov medzi jednotlivými vzorkami (aj v súvislosti s počiatočným množstvom 

templátu a v dôsledku odlišnej dynamiky reakcie v jednotlivých vzorkách). 

- Plató (end-point) – reakcia sa zastavila v dôsledku spotrebovania niektorej 

reagencie a zníženia aktivity polymerázy. 

V prípade, že nemáme v úmysle kvantifikovať PCR produkt, môžeme reakciu 

nechať pokračovať až do dosiahnutia plató. V každom prípade je však po ukončení 

všetkých cyklov PCR potrebné skontrolovať, či reakcia prebehla v súlade s naším 

očakávaním. Preto musíme otestovať: 

 či sa v PCR nasyntetizoval jeden alebo viacero produktov (väčinou je naším 

cieľom amplifikovať jeden konkrétny úsek DNA, v tom prípade prítomnosť 

viacerých produktov predstavuje problém). Celkovo sa dá zovšeobecniť, že ak 

máme na konci reakcie viacero produktov ako sme očakávali, je potrebné 

pozastaviť analýzy, pokým sa nevysvetlí dôvod. 

 v prípade, že máme len jeden produkt, musíme overiť, či je to ten, ktorý sme 
mali v úmysle amplifikovať. Toto môžeme urobiť viacerými spôsobmi: 

- stanovením ich veľkosti elektroforézou v polyakrylamidovom alebo agarózovom 

géli (pozri kapitola 10.4.4) 

- môžeme použiť restričkné endonukleázy na fragmentáciu produktu a 

elektroforeticky ich rozdeliť. Keďže sekvencia amplifikovaného úseku DNA bola 

známa, na základe vedomosti o sekvencii, použitých enzýmoch a veľkosti 

produktov po štiepení, môžeme veľmi jednoducho a presne zistiť, či amplifikácia 

bola špecifická. 

- southernovou hybridizáciou so značenou sondou komplementárnou k časti 

sekvencie amplifikovaného úseku (pozri kapitola 10.3) 

- stanovením sekvencie DNA 

Polymeráze môže poslúžiť ako templát aj DNA, ak sú ňou vzorky kontaminované. 

V kapitole 10.1 obr. 4 sme popísali ako môžeme kontamináciu genomickou DNA 

rozpoznať a v kapitole 10.4.3 sú rady, ako je možné eliminovať artefakty z prítomnosti 

genomickej DNA pri kvantifikácii expresie génov. O tom, či sú vzorky RNA 

kontaminované malým množstvom DNA je možné presvedčiť sa tak, že do niekoľkých 
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ependorfiek nepridáme reverznú transkriptázu, ale inak zachováme kompletný postup 

ako pri štandardnej syntéze cDNA. Bez enzýmu nie je možné nasyntetizovať cDNA z 

RNA, takže ak v týcho vzorkách pomocou PCR detekujeme signál, tento musí 

pochádzať z genomickej DNA. 

 

10.4.1 Modifikácie PCR 
Okrem štandardného prevedenia existuje celý rad modifikácií PCR, z ktorých 

uvádzame nasledovné: 

Multiplexová PCR – v tejto PCR metóde sa používa viac ako jeden pár primerov. 

Cieľom je amplifikovať viacero fragmetov DNA súčasne, a tým ušetriť templát, čas aj 

finančné prostriedky. Je možné použiť až 8 párov primerov, je však veľmi ťažké 

zabehnúť takúto reakciu, pretože je problematické optimalizovať podmienky pre 

viaceré páry primerov (niekedy je to problém aj pre jeden pár primerov). Často sa 

stáva, že čo amplifikácii jedného produktu pomôže, inému neprospeje. Každý primer je 

totiž iná molekula s inou Tm a sekvenciou. Navyše je potrebné zabezpečiť, aby 

nasyntetizované produkty mali takú veľkosť, aby sa dali elektroforeticky rozlíšiť. 

Obrátená alebo inverzná PCR (IPCR) – umožňuje amplifikovať úseky DNA s 

neznámou sekvenciou, ktorá ohraničuje na oboch koncoch známu sekvenciou DNA. 

Prvým krokom je štiepenie DNA v mieste neznámych sekvencií a cirkularizácia 

vniknutého fragmentu. Potom sa DNA linearizuje v mieste známej sekvencie (tým sa 

neznáma sekvencia, ktorá bola pôvodne v strede, dostane ku okrajom) a navrhnú sa 

špecifické primery tak, aby sa amplifikoval úsek medzi teraz už dvoma úsekmi známej 

sekvencie. Po pripojení primerov bude amplifikovaný vnútorný úsek vzniknutý spojením 

sekvencií neznámej DNA. 

Asymetrická PCR – využíva preferenčne jeden primer. Primery sa pridajú do 

reakcie v pomere 100:1 a nasyntetizuje sa tak veľké množstvo jednovláknovej DNA v 

smere determinovanom primerom, ktorý bol vo väčšej koncentrácii. Využíva sa pri 

automatickom sekvenovaní. 

Nested PCR – je esej, v ktorej sa syntetizuje jeden produkt dvoma pármi 

primerov, pričom druhý pár je navrhnutý tak, aby umožnil amplifikáciu časti produktu, 

ktorý vznikol za pomoci prvého páru primerov. Odtiaľ pochádza aj anglický názov 

odvodený od slova nest – hniezdo. Táto esej môže byť použitá aj na verifikáciu 

produktu prvej PCR, pretože s druhým párom primerov prebehne syntéza jedine v tom 

prípade, že prvá esej bola špecifická.  

Hot start PCR – je založená na tom, že enzým sa pridá do reakčnej zmesi až 

potom, keď je zahriata na takú teplotu, že už nemôže prebehnúť nešpecifické  

prisadanie primerov, t.j. po iniciálnej denaturácii. V súčasnosti je možné zakúpiť tzv. 
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hot-start polymerázu, ktorá je chemicky modifikovaná a aktivuje sa až po zahriatí. 

Vďaka tomu sa výrazne eliminovalo riziko kontaminácie a vnášania variability do eseje 

tým, že sa po iniciálnej denaturácii museli ependorfky s reakčnou zmesou opätovne 

otvárať kvôli pridaniu štandardnej polymerázy. 

Touchdown PCR – umožňuje optimalizovať výťažok DNA v prípadoch, keď nie 

je známa Tm primerov a korešpondujúcich sekvencií DNA. Dôvodom môže byť 

skutočnosť, že primery boli odhadnuté na základe aminokyselinovej sekvencie, alebo 

keď je templát izolovaný z iného živočíšneho druhu než na aký boli primery navrhnuté. 

V týchto prípadoch je možné očakávať, že primery nebudú dokonale komplementárne 

voči vláknam DNA a chceme tolerovať aj nedokonalé prisadnutie primerov (mismatch, 

t.j. niektoré bázy nebúdú spárované správne). Na druhej strane chceme dostať len 

jeden špecifický produkt a minimalizovať nešpecifickú transkripciu ďalších produktov. 

Touchdown PCR nevyužíva jednu teplotu anelácie, ale celý rozsah teplôt. V praxi to 

znamená, že v prvom cykle sa naprogramuje teplota 3o C nad predpokladanou Tm a 

potom sa znižuje o 1o C po každých ďalších dvoch cykloch. Zvyčajne sa takto 

postupuje v rozsahu 10o C v priebehu prvých 20 cyklov a potom sa pokračuje ďalších 

10 cyklov pri poslednej teplote anelácie. Keďže množstvo PCR produktu sa amplifikuje 

exponenciálne, je veľmi dôležité, koľko nešpecifických úsekov DNA sa nasyntetizuje v 

prvých cykloch. Týmto spôsobom sa zabepečí, že produkty DNA, ktoré sa budú 

amplifikovať počas všetkých cyklov, sa prepíšu vtedy, keď bolo prisadnutie primerov čo 

najdokonalejšie (t.j. pri najvyšších počiatočných teplotách v druhom kroku PCR). 

In situ PCR - umožňuje amplifikovať špecifické sekvencie nukleových kyselín 

priamo v bunkách alebo v cytologických preparátoch tkanív. Produkty reakcie možno 

vizualizovať špecifickou sondou metódou hybridizácie in situ alebo imunochemicky. 

Metóda má podobné uplatnenie ako hybridizácia in situ. Jej citlivosť je však 

mnohonásobne vyššia, lebo pri nej dochádza k amplifikácii cieľových sekvencií. Možno 

ňou preto identifikovať aj sekvencie vyskytujúce sa v niekoľko málo kópiách. 

Celkove môžeme povedať, že techniky založené na PCR našli v biomedicínskych 

a veterinárnych vedách široké uplatnenie vďaka svojej jednoduchosti a citlivosti. 

Používajú sa pri vyhľadávaní a izolácii špecifických sekvencií, pre detekciu mutácií a 

markerov ochorení, indifikovanie bakteriálných a vírusových patogénov a pri štúdiu 

expresie ľubovoľného génu so známou sekvenciou, ktorý hrá dôležitú úlohu vo 

fyziologickom procese, na ktorý je zameraná naša práca. 

 

10.4.2 Kvantitatívna PCR 
V experimentálnej fyziológii len zriedkavo stačí skonštatovať, či je daný gén 

exprimovaný alebo nie. Väčšinou je potrebné expresiu sledovaného génu kvantifikovať. 
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Kvantifikácia expresie génov môže byť absolútna a relatívna. Cieľom absolútnej 

kvantifikácie je zistiť presnú koncentráciu PCR produktu vo vzorke, zatiaľ čo relatívna 

kvantifikácia popisuje len to, či je v niektorých vzorkách viac PCR produktu ako v iných. 

Pre oba typy kvantifikácie platí, že vzorky na elektroforetické rozdelenie a kvantifikáciu 

musia byť odobraté pred dosiahnutím fázy plató, najlepšie v exponenciálnej fáze. Oba 

prístupy majú tiež spoločné to, že si vyžadujú koamplifikáciu ešte jedného génu alebo 

umelo nasyntetizovaného štandardu. 

Absolútna kvantifikácia je metodicky náročnejšia, pretože kvantifikácia génu, 

ktorý nás zaujíma (gén X) si vyžaduje prípravu externého štandardu (nazývaného tiež 

kompetitor). Najčastejšie je to amplifikovaný úsek génu X, z ktorého sa časť vyštiepi 

alebo sa doň krátky úsek DNA vloži. Tento postup zabezpečí, že výsledný produkt 

amplifikácie kompetitora bude mať inú veľkosť ako gén X, bude sa prepisovať 

rovnakými primermi a bude mať veľmi podobnú dynamiku amplifikácie. Okrem týchto 

podmienok pri absolútnej kvantifikácii musí byť zabezpečné, že bude v každej eseji 

konkrétna a vždy rovnaká koncentrácia externého štandardu – táto podmienka nie je 

elementárna, keď uvážime, že z jednej kópie génu sa ich amplifikuje niekoľko miliónov. 

Preto väčšina výskumníkov volí cestu relatívnej kvantifikácie, ktorá neurčí koncentráciu 

PCR produktu, len stanoví, či je ho vo vzorke A viac ako vo vzorke B. 

Relatívna kvantifikácia môže byť založená na viacerých princípoch.  

 multiplexová PCR – využíva viacero párov primerov. Môžeme použiť jeden pár 

primerov, ktorým sa amplifikuje úsek house keeping génu a ďalší pár primerov, 

ktorý amplifikujú úsek génu X. House keeping gén je gén, ktorý sa prirodzene 

nachádza vo vzorke (interný štandard) a je konštitutívne exprimovaný. Jeho voľba 

závisí aj od podmienok konkrétneho experimentu, pretože jeho expresia nesmie 

byť ovplyvnená experimentálnym zásahom ani ďalšími procesmi ako sú bunkový 

cyklus (ak sa odoberajú vzorky v priebehu dlhšieho času) a pod. Po nanesení PCR 

produktov na gél predpokladáme, že house keeping gén bol vo všetkých vzorkách 

prítomný rovnako a expresiu génu X vyjadríme ako pomer intenzity signálu génu X 

a house keeping génu. Podmienkou multiplexovej reakcie je, že amplifikácia oboch 

produktov musí mať podobnú dynamiku a produkty musia byť na géli odlíšiteľné. 

Proces vydelenia intenzity génu X a house keeping génu nazývame aj 

normalizácia, pretože vďaka nemu dokážeme eliminovať rozdiely vzniknuté 

pipetovaním a nanášaním vzoriek na gél. 

 kompetitívna PCR – využíva len jeden pár primerov, ktorým sa amplifikuje úsek 

génu X aj externý štandard (kompetitor). Kompetitor je pripravený v podstate 

podobne ako pri kvantitatívnej PCR. Zachovaná je tiež podmienka, že ho musí byť 

v esejách, ktorých výsledky chceme porovnať, rovnaké množstvo. Kritickým 
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rozdielom je, že jeho koncentrácia nemusí byť známa. Musí len byť optimalizovaná 

tak, aby amplifikácia úseku génu X aj kompetitora prebiehali rovnako.  

  Kompetitívna PCR môže využívať aj nehomológne kompetitory, t.j. kompetitory, 

ktoré nie sú odvodené od sekvencie génu X. V tomto prípade môže mať externý 

štandard rovnakú veľkosť ako amplifikovaný produkt génu X, ale oba úseky musia 

obsahovať jedno restrikčné miesto pre konkrétnu endonukleázu, ktorá ich rozštiepi 

na nerovnaké fragmenty. Tieto je potom možné rozdeliť elektroforeticky a po 

digitalizácii signálu kvantifikovať. 

  Zatiaľ čo pri multiplexovej reakcii v ideálnom prípade stačí urobiť jednu reakciu pre 

každú vzorku, v prípade exogénnych štandardov je na kvantifikáciu jednej vzorky 

potrebných niekoľko reakcií s odlišnými koncentráciami kompetitora. Závislosť 

medzi známymi koncentráciami kompetitora (v prípade relatívneho stanovenia 

vieme len pomery medzi jednotlivými riedeniami) a intenzitou signálu vynesieme 

do grafu a vložíme doň regresný lineárny trend (pozri kapitola 3.2, blok 5). Po 

dosadení hodnoty charakterizujúcej intenzitu signálu génu X do rovnice dostaneme 

absolútnu alebo relatívnu koncentráciu génu X. 

 

Všetky vyššie popísané postupy môžu fungovať veľmi dobre, ale zavedenie 

takýchto esejí si vyžaduje skúseného laboratórneho pracovníka. Navyše eseje 

obsahujúce externý kompetitor sú pracné, keďže každá vzorka sa meria v štyroch 

opakovaniach. Preto boli vyvinuté cyklery, ktoré okrem rýchleho striedania teploty 

dokážu aj detekovať fluorescenčný signál farbičky, ktorá sa pridá do reakcie. Takýmto 

spôsobom je možné monitorovať celý priebeh reakcie a až po jej dobehnutí určiť, v 

ktorom cykle bude prebiehať kvantifikácia. Táto metodika sa nazýva real time PCR a 

dôvodom je, že intenzita signálu v priebehu reakcie je automaticky meraná a 

zaznamenávaná v reálnom čase a okamžite po skončení rekacie je možné vyhodnotiť 

výsledky. Nevýhodou oproti štandardnej PCR je niekoľkonásobne vyššia cena prístroja 

aj reagencií a fakt, že takýto PCR produkt (keďže má zvyčajne zabudovanú 

fluorescenčnú farbičku) už nie je možné použiť na nič iné. 

 
Real time PCR 

Zatiaľ čo štandardná PCR reakcia umožňuje presné meranie v rozsahu približne 

dvoch logaritmických riedení, senzitivita nových prístrojov s fluorescenčným 

detektorom umožňuje meranie v rozsahu 6-7 logaritmických riedení. Je to z časti 

spôsobené tým, že detektory sú omnoho senzitívnejšie a umožňujú meranie signálu 

počas väčšej časti exponenciálnej fázy amplifikácie. Okrem toho je real time PCR 

reakcia menej citlivá na rozdiely v efektívnosti amplifikácie produktu. Na 
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minimalizovanie rozdielov pri pipetovaní sa do reakčného mixu často pridáva kontrolná 

fluorescenčná farbička, ktorá sa nezabudováva do DNA čím umožňuje kontrolu chýb 

pri pipetovaní reakčného mixu. 

Primery pre real time PCR sa navrhujú tak, aby výsledný produkt mal 150-200 

bp. Optimalizáciu reakčných podmienok je potrebné urobiť pre real time osobitne, 

chemizmus reakcie totíž ovplyvňuje prítomnosť fluorescenčných farbičiek. Na rozdiel 

od štandardnej PCR sa v real time PCR využíva preferenčne hot start polymeráza t.j. 

chemicky modifikovaná polymeráza, ktorá je aktívna až po iniciácii vysokou teplotou. 

Výrazne to napomáha špecifickosti eseje. 

Existuje mnoho modifikácii esejí real time PCR. V princípe ich možno rozdeliť na 

metódy, kde amplifikácia prebieha len s pomocou primerov alebo či sa do reakcie 

pridáva aj špecifická próba. Najbežnejší spôsob je detekcia dvojvláknovej DNA 

pomocou fluorescenčnej farbičky Sybr green I.  

Sybr green I sa viaže len na dvojvláknovú DNA a signál sa meria po ukončení 

tretej fázy PCR (extension – polymerizácia). V priebehu reakcie je možné sledovať 

narastanie intenzity signálu (obr. 6). Keďže máme záznamy z celej amplifikácie, 

nemusíme ju zastavovať v exponenciálnej fáze. Naopak, v real time PCR je 
nevyhnutné nechať dobehnúť reakciu až do fázy plató, inak sa výsledky nedajú 

vyhodnotiť.  

Pomocou kalibračnej krivky, ktorú pripravíme logaritmickým riedením vzorky, v 

ktorej očakávame najvyššiu expresiu génu X, vypočítame relatívnu expresiu vo 

vzorkách experimentálnej skupiny aj kontroly (obr. 7). Normalizácia sa robí tak, že v 

paralelnej sade reakcií odmeriame expresiu house keeping génu, ktorá bude mať svoju 

vlastnú kalibračnú krivku. Po vyčíslení relatívnej expresie génu X aj house keeping 

génu, expresiu génu X normalizujeme pomerom intenzity signálu X a house keeping 

génu.  

Táto esej je teda potenciálne zaťažená chybou pipetovania medzi dvoma sadami 

reakcií, z ktorých jedna slúži na odmeranie génu X a druhá na odmeranie interného 

štandardu. Interný štandard (house keeping gén) sa musí merať osobitne (a chybu, 

ktorá tým vzniká nie je možné skontrolovať), pretože pomocou Sybr green I je možné 

merať expresiu len jedného génu. Polymeráza zabudováva Sybr green I do každej 

dvojvláknovej molekuly a signál je preto nešpecifický. Špecifickosť eseje sa 

zabezpečuje výlučne primermi a optimalizáciou podmienok reakcie. 

 Keďže fluorescenčný signál Sybr green I je nešpecifický, musíme sa na konci 

eseje presvedčiť, že sa amplifikoval len jeden a ten správny produkt (v prípade, že boli 

produkty dva alebo viac, sú výsledky bezcenné). Toto je možné skontrolovať pomocou 

melting curve analysis (analýza pomocou krivky teploty topenia) priamo v cykleri a 
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býva to súčasťou merania ako posledný bod. Ako už bolo spomenuté, Sybr green I sa 

viaže na dvojvláknovú DNA. Melting curve analysis je proces, v ktorom sa teplota 

postupne zvyšuje, počínajúc od teploty polymerizácie a končiac pri teplote denaturácie. 

Teplota topenia (Tm) amplifikovaného úseku dvojvláknovej DNA závisí od množstva 

vodíkových mostíkov v molekule a teda je priamo úmerná dĺžke reťazca. Keď teplota v 

cyklery dosiahne teplotu Tm, dvojvláknové vlákno sa rozpadne a detektor zaznamená 

pokles emitovaného žiarenia. V prípade, že v reakcii bolo viac ako jeden amplifikovaný 

produkt, detektor zaznamená dva poklesy, pričom teplota, pri ktorej nastali, bude 

indikovať dĺžku reťazcov (obr. 8). 

V prípade, že melting curve analysis dokáže amplifikáciu dvoch produktov, treba 

zistiť, či išlo o kontamináciu (podľa signálu v negatívnej kontrole), nešpecifickú reakciu 

alebo primer-dimery (pozri kapitola 10.4.3). V každom prípade, však esej bude 

potrebné zopakovať tak, aby sa amplifikoval len jeden produkt.  

 

 

 
 
Obr. 6 
Na obrázku je znázornený priebeh amplifikácie od prvého cyklu po 50. cyklus. V real 
time PCR je potrebné nechať dobehnúť reakciu do fázy plató, inak sa výsledky nedajú 
kvantifikovať. Dve spojnice, ktoré ostali v priebehu amplifikácie koštantné, znázorňujú 
signál negatívnej kotnroly. Na grafe je zaznamenaný signál zo vzoriek aj z kalibračnej 
krivky, ktorá musí byť nariedená osobitne aspoň z dvoch vzoriek. Je to užitočné v 
prípade, ak vzorka, kde sme očakávali vysokú expresiu v skutočnosti takú expresiu 
nemala. V tom prípade môžeme použiť kalibračnú krivku nariedenú z inej vzroky. Aj v 
real time PCR totiž platí, že signál meraný vo vzorkách by mal byť v rozsahu 
kalibračnej krivky. 
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Obr. 7 
Na obrázku je znázornená kalibračná krivka pripravená logaritmickým nariedením vzorky, v 
ktorej sa predpokladala najvyššia expresia sledovaného génu. Korelačný koeficient R2 vyjadruje 
v percentách na koľko reálne nameraná fluorescencia zodpovedá regresnému trendu 
predstavujúcemu kalibračnú krivku. Hodnota 99% je veľmi priaznivá. Slope (deskriptívny 
štatistický parameter kalibračnej krivky – v preklade sklon) sa môže použiť na výpočet účinnosti 
amplifikácie. V ideálnom prípade, by sa v každom cykle nasyntetizovala kópia ku každému 
existujúcemu dvojvláknu. V tom prípade by bola účinnosť amplifikácie 100%. Reálne však 
reakcia nikdy neprebieha so 100% účinnosťou. Reakcia môže byť optimalizovaná zmenou 
koncentrácií primerov, templátu alebo iných kompotentov reakcie. Účinnosti reakcie 100% 
zodpovedá slope –3,332. Ak je slope < -3.332 (napr. -3.8), znamená to, že účinosť amplifikácie 
bola menšia ako 100%. Ak je slope > -3.332 (napr. 3), znamená to, že účinosť amplifikácie bola 
väčšia ako 100%. Na rozdiel od opačného prípadu (môžeme akceptovať do istej rozumnej 
miery zníženú účinnosť amplifikácie), touto situáciou sa musíme zaoberať. Z teórie PCR totiž 
vyplýva, že za normálnych okolností pri amplifikácii jedného úseku DNA nemôže nastať a je tu 
nezanedbateľné riziko amplifikácie viac ako jedného produktu. 
 

Obr. 8 
Obrázok znázorňuje grafické 
vyjadrenie melting curve analysis. Na 
x osi je znázornéná teplota a na y osi 
zmeny v intenzite signálu (derivácia 
intezity signálu).  Najväčšia zmena v 
intenzite signálu (z teórie vieme, že 
pokles) nastala pri 85oC, kedy došlo k 
denaturácii jediného produktu 
reakcie. Prítomnosť primer-dimerov v 
reakcii by sa prejavila ešte jedným 
vrcholom pri nižšej teplote. V 
ependorfkách s negatívnou kontrolou 
sa žiadny produkt nevytvoril (obr. 6) a 
teda ani nerozpadol, preto tu nie sú 
rozdiely v zmene intenzite signálu. 
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Pri použití Sybr green I ako fluorescenčnej farbičky je nevyhnutné merať interný 

štandard v osobitnej sade reakcií. Ak sa chceme tomuto javu vyhnúť, môžeme zvoliť 

inú z bohatého spektra stratégií, ktoré boli pre real time PCR vyvinuté. Jednou z nich je 

použitie špecifických prób, pričom každá z nich je naznačená inou fluorescenčnou 

farbičkou a teda aj emituje svetlo pri inej vlnovej dĺžke. Limitujúcim faktorom je cena 

syntézy takejto próby. 

 

10.4.3 Návrh špecifických primerov   
Primery sú krátke umelo nasyntetizované oligonukleotidy, ktoré po denaturácii 

templátu prisadajú k antiparalelným vláknam DNA, takže sú orientované v opačných 

smeroch. Ich sekvencia je komplementárna ku korešpondujúcemu vláknu templátu a je 

vybraná tak, aby vo vlákne templátu existovalo len jedno miesto špecificity. Na 

zabezpečenie špecifity stačí dĺžka reťazca pozostávajúca z cca 20 nukleotidov. 

 

Blok 14 - Dizajn primerov 
 obsah bázových párov (bp) vytvorených cytozínom a guanínom by mal byť medzi 40-60% 

a mali by byť rovnomerne distribuované pozdĺž celého reťazca oboch primerov. Je to tak 
preto, lebo guanín (G) s cytozínom (C) vytvárajú 3 vodíkové mostíky zatiaľ čo adenín (A) s 
tymínom (T) len 2 vodíkové mostíky. Priveľa CG párov v jednej časti primeru alebo ich 
odlišné percentuálne zastúpenie medzi jednotlivými primermi, by malo za následok rozdiely 
v Tm. 
 primery by mali mať dĺžku 18-25 nukleotidov. Dva primery jedného páru by sa nemali líšiť v 

dĺžke o viac ako 3 nukleotidy. 
 primery by nemali obsahovať úseky, ktoré sa opakujú a sú dlhšie ako 3 bp. 
 primer by nemal mať vo svojej štruktúre komplementárne sekvencie (môžu vytvoriť pomocou 

vodíkových mostíkov spoje a znemožniť prisadane primeru k templátu). 
 3´ konce primerov by nemali byť komplementárne, môžu iniciovať dosyntetizovanie reťazcov 

a vytvorenie tzv. primer-dimerov. Odčerpávajú sa tým primery z reakčnej zmesi a ovplyvňuje 
to dynamiku amplifikácie. V real time PCR je to navyše fatálna chyba pri kvantifikácii. 
 dva primery jedného páru by mali mať čo najpodobnejšiu Tm (rozhodne by sa nemala 

odlišovoť o viac ako 5oC). 
 3´koniec primerov nesmie obsahovať 3 alebo viac C ani G. Keďže sa párujú s 

komplementárnou bázou pomocou troch vodíkových mostíkov, prispieva to ku tvorbe primer-
dimerov. 
 posledná báza na 3´konci primerov by nemala byť T, má tendenciu k nešpecifickému 

párovaniu. 
 pri dizajne primerov je potrebné zohľadniť spôsob akým bola nasyntetizovaná cDNA. Ak sme 

použili hexaméry je jedno v ktorej časti vlákna budú primery prisadať. Ak sme však použili 
oligo(dT)n je vhodné dizajnovť primery z cDNA nachádzajúcej sa blízkosti 3’konca pôvodnej 
mRNA. 
 je dobré vedieť štruktúru exónov a intrónov v géne. Ak nadizajnujeme primery tak, že 

prisadajú na miesto spojenia dvoch exónov, zabránime prepisu genomickej DNA. Ak 
nadizajnujeme primery tak, že každý prisadá v inom exóne, môžeme zase pri 
elektroforetickom delení zistiť, či sme pri izolácii kontaminovali vzorku genomickou DNA – 
okrem produktu z mRNA tam totiž uvidíme ešte jeden, ktorého molekulová hmotnosť bude 
väčšia o veľkosť intrónu medzi spomínanými exónmi. 
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Pri návrhu špecifických primerov sa musíme riadiť viacerými pravidlami (blok 14). 

Najdôležitejšie pravidlo však je dať si záležať na výbere sekvencie. Zatiaľ čo primery 

dnes už väčšinou dizajnujú programy, o tom ktorú sekvenciu si vyberieme na dizajn 

primerov, sa musíme rozhodnúť sami. Častokrát bol jeden gén naklonovaný viacerými 

skupinami alebo boli v génovej banke zaregistrované viaceré neúplné sekvencie. 

Sekvencie želaného génu možno vyhľadať v génovej banke na nasledujúcej web 

stránke: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

Ak sa nám zdá byť web stránka povedomá, je to preto, lebo už sme sa s ňou 

stretli v kapitole 5.3 o vyhľadávaní literárnych prameňov. Ak chceme nájsť sekvenciu 

génu, v políčku vedľa search musíme vybrať možnosť nucleotide. Do susedného 

políčka vpíšeme názov génu alebo číslo pod akým bola sekvencia v génovej banke 

zaregistrovaná (accesion number). V prípade, že accesion number ešte nevieme a 

musíme vyhľadávať len podľa názvu génu, môžeme sa stretnúť s viacerými 

ťažkosťami, napr. ak zadáme vyhľadávanie sekvencie hodinového génu per2, program 

nám poskytne 160 možností. Ak obmedzíme výber živočíšnym druhom, u ktorého 

chceme expresiu merať (príkladom bude potkan), je dôležité, či výber upresníme 

anglickým výrazom „rat“, latinským výrazom „rattus“ alebo skratkou živočíšneho druhu 

pred názvom génu „rper2“. Vo všetkých troch prípadoch dostaneme mierne odlišné 

výsledky vyhľadávania. Na konečný výber sekvencie je potrebné mať dobré vedomosti 

o práci v danom smere a pristupovať k nemu zodpovedne, pretože nesprávne 

rozhodnutie môže mať ďalekosiahle následky. 

Keď si vyberieme sekvenciu (ako príklad použijeme sekvenciu kódujúcu per2 s 

číslom AB016532), získame kompletný záznam, kde sa dozvieme, kto sekvenciu v 

génovej banke zaregistroval, kde ju publikoval, môžeme si pozrieť abstrakt a v tomto 

prípade aj celý článok. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=3845582 

Vysvetlenie jednotlivých záznamov možno nájsť na web stránke: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Sitemap/samplerecord.html 

Ak chceme získať sekvenciu bez medzier a čísel na začiatku riadku, musíme ju 

stiahnuť vo FASTA formáte. Vedľa nápisu Display zvolíme FASTA a klikneme na 

Display. Zobrazí sa nám záznam sekvencie, ktorý je vhodný na skopírovanie do 

programu na dizajn primerov. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&qty=1&c_start=1&list_ui

ds=3845582&dopt=fasta 

Program, pomocou ktorého možno dizajnovať primery sa dá nájsť na web 

stránke: 
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http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi 

Vidíme, že program nám poskytuje veľa možností, pri výbere kritérií a čoskoro 

uvidíme aj to, že nám poskytne veľa možností, z ktorých si budeme musieť vybrať. 

Preto je potrebné (aj napriek tomu, že sa dizajnuje pomocou programu) poznať 

pravidlá, ktorými sa pri dizajnovaní treba riadiť (pozri blok 14). 

 
10.4.4 Elektroforéza DNA 

 

Každá PCR reakcia väčšinou končí elektroforetickým rozdelením PCR produktu. 

V prípade štandardnej PCR je dôvodom verifikácia veľkosti a prítomnosti produktu, v 

kvantitatívnej PCR reakcii je to dôležité kôli vizualizácii PCR produktu a kvantifikácii 

signálu a dokonca aj v real time PCR sa často PCR produkt elektroforeticky rozdelí 

kvôli validácii špecifickosti eseje. 

Elektroforetické rozdelenie (pozri blok 11) je najbežnejší spôsob analýzy DNA 

vďaka metodickej nenáročnosti a efektivite. V závislosti od veľkosti amplifikovaného 

produktu sa pripraví 0.8-3% gél z agarózy. Na zviditeľnenie DNA fragmentov sa do 

gélu pridáva fluorescenčná farbička. Najčastejšie používaná farbička je etidium bromid, 

ktorý je možné skladovať v tme pri laboratórnej teplote niekoľko rokov. Alternatívou je 

Sybr green I, ktorý sa používa aj v real time PCR. Napriek tomu, že farbenie pomocou 

Sybr green I je oveľa senzitívnejšie a má menšie pozadie, tento spôsob sa využíva 

menej. Dôvodmi sú najmä relatívne rýchla expirácia a tiež skutočnosť, že Sybr green je 

potrebné skladovať pri –20oC.  

Keďže DNA vo viditeľnom svetle nie je detekovateľná, na zvýraznenie putovania 

čela sa do vzoriek prídava nanášacia farbička, ktorá často obsahuje brómfenolovú 

modrú. 

Na to, aby bolo možné po skončení elektroforézy zistiť veľkosť fragmentov, do 

každého radu jamiek sa pridáva marker molekulovej hmotnosti. Väčšinou sú to 

komerčne dostupné vhodne skombinované úseky DNA so známymi veľkosťami. 

Po zviditeľnení DNA v UV svetle a zázname gélu na film alebo digitálne médium, 

môžeme dostať podobný obrázok ako je obr. 9. 

Obr. 9 
Na obrázku je znázornené elektroforetické 
rozdelenie PCR produktov amplifikovaných s 
jedným párom primerov. Jamky č. 1 a 8 sú 
prázdne. V jamke č. 4 je molekulový marker s 
veľkosťami (zoradené od štartu k čelu) 1000, 
750, 500, 300, 150, 50 bp. Vidíme, že vzniknutý 
produkt má veľkosť medzi 300 a 150 bp. V jamke 
č. 5, kde bola nanesená negatívna kontrola (t.j. 

1 2 3 4 5 6 7 8
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do reakcie nebol pridaný templát) vidíme slabý pásik vo výške 50 bp. Jedná sa o signál 
z primer-dimerov, ktoré sa amplifikovali v neprítomnosti templátu. Nepozorujeme tu 
žiadny produkt nešpecifického prisadania ani kontamináciu genomickou DNA, ktorá by 
bola viditeľná v blízkosti štartu. 

 

10.5 Využitie genetických manipulácií v experimentálnej 

fyziológii 
Metodologicky táto kapitola už pravdepodobne presahuje náplň predmetu 

Metódy a metodológia fyziológie živočíchov a človeka, ale ideovo je nepochybne 

potrebná. Aj keď metódy založené na manipulácii s genetickou informáciou priamo 

nerobíme, fyziologické články, ktoré ich využívajú, sa v databázach objavujú tak často, 

že sa jednoducho musíme pokúsiť porozumieť im. 

V predchádzajúcich častiach sme si vysvetlili, ako môžeme študovať expresiu 

génu, keď už vieme, že tento gén je pre daný fyziologický proces dôležitý. Nasledujúce 

odstavce budeme venovať situácii, keď ešte nevieme, ktorý gén je pre nás zaujímavý.  

Differential display - Prvým krokom je dizajn pokusu, ktorý zabezpečí, že zmeny 

študovaného fyziologického procesu budú výrazné a dobre definované z fyziologického 

hľadiska a budeme mať spoľahlivú kontrolu (resp. kontrolné fázy). Ako splniť všetky 

tieto podmienky je vysvetlené v Teoretickej časti. 

Po správnom ukončení pokusu a získaní vzoriek, vyizolujeme RNA z tkanív, 

ktoré nás zaujímajú (pozri kapitola 10.1) a nasyntetizujeme cDNA pomocou oligo(dT)n 

primerov (pozri kapitola 10.2). Amplifikujeme cDNA fragmenty za prítomnosti izotopom 

naznačeného adenínu pomocou nešpecifických primerov (v tomto prípade chceme 

prepísať všetkú cDNA). Vzniknuté PCR produkty rozdelíme na polyakrylamidovom géli 

a porovnaním vzoriek získaných z kontrolnej a experimetálnej skupiny zistíme, ktoré 

gény boli odlišne exprimované po experimentálnom zásahu. Tieto gény nás budú 

zaujímať, lebo môžu zohrávať dôležitú úlohu vo fyziologickej reakcii organizmu. Menej 

optimistická možnosť by bola, že sú jednoducho len jej dôsledkom. Za účelom 

posúdenia kauzality javu bude možno potrebné znovu nadizajnovať nový pokus, ale je 

možné, že identifikácia odlišne exprimovaných génov nám pomôže pri riešení tejto 

dilemy. 

Sekvenovanie - Za účelom identifkácie génu so zmenenou expresiou 

vyizolujeme cDNA z gélu a re-amplifikujeme ju vhodným postupom. Amplifikovanú 

sekvenciu môžeme osekvenovať (zistiť poradie nukleotidov) a sekvenciu porovnať s 

existujúcimi záznamami v génovej banke. V prípade, že už taká sekvencia je známa, 

dozvieme sa, expresia, ktorého génu bola zmenená a môžeme implikovať jeho funkcie 

v študovanom procese. Ďalší pokus už môže byť zameraný cielene na tento gén. 
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Rekombinantná DNA - Amplifikovanú DNA môžeme tiež vložiť do vhodného 

vektora (takto dostaneme rekombinantnú DNA) s regulačnými oblasťami umožňujúcimi 

iniciovať alebo pozastaviť transkripciu a transláciu inzertu. Vektor potom prenesieme 

do hostiteľských buniek - najlepšie primárnej bunkovej kultúry, lebo imortalizované línie 

buniek často strácajú svoje charakteristické fyziologické vlastnosti. Po namnožení 

buniek môžeme počas ich inkubácie prostredníctvom vektora riadiť expresiu inzertu. 

Na kvantifikáciu odpovede buniek na zmenenú expresiu inzertu môžeme v prípade 

endokrinných buniek použiť ich hormónálne produkty (pozri kapitola 8) vylučované do 

média, môžeme sledovať ich životaschopnosť za rozličných experimentálnych 

podmienok alebo z nich môžeme izolovať RNA a sledovať odpoveď ďalších génov na 

experimentálny zásah. 

 

Samozrejme táto sumarizácia predstavuje len veľmi zjednodušený náčrt 

skutočných postupov a techník, ktoré by výskumník musel ovládať, aby tieto pokusy 

mohol rutinne vykonávať. Chceli sme však ukázať akým efektívnym spôsobom sa 

tradičné a v súčasnosti implementované metodiky môžu dopĺňať pri riešení podstaty 

ľubovoľného fyziologického mechanizmu. 

Iste by bolo možné pokračovať v písaní tejto učebnice veľmi dlho a všetky 

štandardné aj tie novátorské prístupy by stále neboli dostatočne pokryté. Je dokonca 

pravdepodobné, že v súčasnosti vývin technológií napreduje tak rýchlo, že by sme sa 

dostávali stále do väčšieho časového sklzu oproti realite. Cieľovou skupinou pre tento 

učebný text sú študenti špecializovaní na fyziologické disciplíny, ktorí sú len na 

začiatku svojho odborného rastu a preto sme sa rozhodli skončiť tu, tesne pred 

otvorenými dverami, za ktorými sa ponúka nekonečne veľa možností, z ktorých si 

môžu sami vybrať. 
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