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Abstrakt 
 
SLEZÁK, Peter. Vplyv skladovania izolovaných membrán erytrocytov pri rôznych 
teplotách na ich fluiditu a peroxidáciu [Diplomová práca].  
Univerzita Komenského. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Katedra jadrovej 
fyziky a biofyziky. Školiteľ: Prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD. Bratislava: FMFI UK, 
2009. Počet strán: 57. 
 

Merali sme vplyv uskladnenia vzoriek pri rozdielnych teplotách uskladnenia 

(približne: +4°C, -30°C, -196°C), v tme po dobu dvoch dní, na fluiditu plazmatických 

membrán izolovaných z ľudských erytrocytov. Izolácia erytrocytových membrán bola 

uskutočňovaná štandardnou metódou podľa Hanahana a Ekholma s drobnými úpravami. 

Vplyv na fluiditu membrán erytrocytov bol študovaný meraním anizotropie fluorescencie 

sondy difenylhexatriénu (DPH). Cieľom práce bolo určiť najvhodnejšiu metódu 

uskladnenia, ktorá zaručí reprodukovateľnosť výsledkov meraní membránovej fluidity na 

uskladnených membránach v porovnaní s čerstvými vzorkami. Hodnotili sme 

trojparametrové celkové skóre CS(vývoj anizotropie), ktoré v jednej hodnote obsahovalo 

informáciu o všetkých parametroch popisujúcich vývoj stacionárnej anizotropie 

fluorescencie a tiež jednotlivé parametre (anizotropiu v čase nula r0, anizotropiu 

v ustálenom čase r∞, konštantu zabudovávania k) osobitne. 

Výsledky: zo sledovaných metód uskladnenia sa štatisticky signifikantne 

v hodnote celkového skóre odlišuje, v porovnaní s kontrolou, ktorú predstavovala čerstvá 

vzorka, skladovanie pri teplote +4°C, tým pádom ho neodporúčame používať. Vzorky 

skladované zvyšnými dvoma spôsobmi sa od kontrolných vzoriek štatisticky významne 

neodlišovali ani v jednom sledovanom parametri. Avšak z dôvodu príliš veľkej 

interindividuálnej variability dát by bolo vhodné experiment doplniť o ďalšie merania. 

 

Kľúčové slová: erytrocytová membrána, DPH, anizotropia fluorescencie, 

kryopreservácia, uskladnenie. 
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Predslov 
 

Predkladaná práca nadväzuje na výskumné úlohy riešené na Oddelení 

biomedicínskej fyziky Katedry jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) Fakulty matematiky 

fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK), ktoré sa zaoberali štúdiom 

dynamickej zmeny usporiadania membrán, membránovou fluiditou, buniek 

a subbunkových štruktúr erytrocytov, spôsobených rôznymi patologickými stavmi alebo 

farmakologicky zaujímavými látkami  v spolupráci s Lekársku Fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave (LFUK). 

V laboratóriu fotobiofyziky na KJFB som sa stretol s úlohami, pri ktorých 

merania prebiehali na krvi, prípadne krvných derivátoch, čo mňa/nás stavia pred otázku, 

do akej miery vplýva uskladnenie týchto vzoriek na nami sledované procesy, deje, prip. 

vplyvy, ktoré pri meraniach sledujeme. V mojej predkladanej práci sa zameriavam na 

izolované membrány erytrocytov, pretože počas meraní, ktoré boli uskutočňované 

v našom laboratóriu na izolovaných membránach erytrocytov (ghosts), autori zistili, že 

izolované membrány mohli byť skladované max. 40 hod. (+4°C, chladnička), lebo po 

tejto dobe bolo zistené  prudké zhoršenie ich kvality, ktoré sa  prejavovalo 

nereprodukovatelnosťou výsledkov (Cabánik, 2000), autor preto odporúča ďalšie 

experimenty, ktoré by sa zamerali na skladovateľnosť vzoriek ghost. Okrem vyššie 

spomínaného spôsobu skladovania používame v laboratóriu aj iné spôcoby uskladňovania 

izolovaných membrán erytrocytov a to v mraze pri teplote –30 až -40°C (Kaššák, 2002, 

Slezák, 2008), avšak nikdy nie dlhšie ako 2 dni.  
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1. Úvod 
 

Bolo vypracovaných niekoľko štúdií, ktoré skúmali vplyv uskladnenia na  celú 

krv poprípade  erytrocyty. Sledovali vplyv na elektrické vlastnosti membrány 

(Kriebaedis, 2007), biofyzikálne, morfologické a reologické zmeny (Lererierre et. al., 

1983), (Ülgen, 1997), (Wolkers et. al., 2002). Taktiež sa študoval vplyv uskladnenia na 

iné druhy biologických membrán, napríklad plazmatických membrán spermií (Wang et. 

al., 1999).  Avšak zatiaľ sa nám nepodarilo v literatúre objaviť článok, ktorý by sa 

venoval uskladneniu izolovaných membrán erytrocytov.  Vo všeobecnosti je pritom 

plazmatická membrána kľúčovým elementom bunky, ktorý hrá dôležitú úlohu v otázke 

poškodenia buniek a ich prežívania pri nízkych teplotách a pri ich zmrazovaní. 

K samotnému poškodeniu membrán  počas skladovania môže dochádzať dvoma 

základnými spôsobmi. A to chemickými reakciami, ktoré na uskladnenej vzorke 

prebiehajú, hlavne oxidácia membránových lipidov, lipoperoxidácia. Druhá príčina 

poškodenia vzorky je spôsob akým vzorku z pôvodnej teploty (laboratórnej) dostaneme 

na teplotu, pri ktorej budú membrány skladované a následne spôsob akým sa vzorka späť 

ohreje na laboratórnu teplotu. 

 Samotné merania hodnôt anizotropie fluorescencie s pohľadu kryoprezervácie má 

význam, a má zmysel ho sledovať, ako ukázal Giuard s kolegami v práci (Giuard, 2000), 

kde merali membránovú fluiditu spermií pred a po kryoprezervácii. Prišli k záveru, že z 

hodnôt anizotropie fluorescencie pred zmrazením je možné predpovedať odpoveď buniek 

na ich zmrazenie, čiže je možné predpovedať viabilitu spermijí po ich zmrazení.  

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 10

2. Teoretický úvod, sú časný stav problematiky 
 
 

 
Obr. 1 Na obrázku je znázornený fázový diagram hypotetického roztoku. Môžme vidieť závislosť 
fyzikálnych prechodov od koncentrácie a teploty roztoku. Tm – je teplota topenia (tuhnutia) roztoku, krivka 
Th charakterizuje teplotu homogénnej nukleácie, Tg reprezentuje krivku teploty skleného prechodu (glass 
transition temperature), Td je devitrifikačná teplota. Obrázok prevzatý z (Fahy et al, 1984). Ďalšie 
informácie v texte. 
 

Fázový diagram hypotetického vodného roztoku je znázornený na obrázku (Obr. 

1), je ním popísaná väčšina fyzikálnych prechodov, ktoré nastávajú ako následok 

znižovania teploty. Teploty fázových prechodov, sú závislé od prítomnosti a koncentrácie 

rozpustených látok v roztoku. Tm – je teplota topenia (tuhnutia) roztoku. Z obrázka 

vyplýva, že so zvyšujúcou sa koncentráciou rozpustených látok, teplota Tm klesá. Je to 

dôsledok koligatívnych vlastností rozpustených látok. Krivka Th charakterizuje teplotu 

homogénnej nukleácie, ktorá je definovaná ako nukleácia kryštálov ľadu pri absencii 

kryštalizačných jadier (nucleation agents). Vodné roztoky obvykle zamŕzajú pri teplotách 

vyšších ako je Th, je to dôsledok nečistôt, ktoré sú v roztoku prítomné a pôsobia ako 

kryštalizačné jadrá. Napríklad, čistá voda nezamŕza/(nemusí zamŕzať, jedná sa totiž 

o stochastické procesy) až do teploty -39°C (Fahy, 1984),  -41°C (Muldrew, 1997), tento 

stav popisuje krivka Th – krivka homogénnej nukleácie. Dôvod prečo môže voda ostať 

tekutá aj pod bodom mrznutia (topenia) je preto, lebo vytvorenie kryštálu ľadu je spojené 
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s vytvorením rozhrania kvapalina (voda) - pevná látka (kryštál ľadu), ktoré je asociované 

s povrchovou voľnou energiou. Veľkosť termodynamicky stabilného kryštálu je závislá 

na teplote (malé kryštály sú stabilnejšie pri nižších teplotách). Zároveň, tak ako klesá 

teplota, rastie pravdepodobnosť formovania stabilných kryštálov až do okamihu 

dosiahnutia krivky Th, kde sa pravdepodobnosť vytvorenia stabilného kryštálu rovná 1 

(Fahy et al., 1984). Tg reprezentuje krivku teploty skleného prechodu (glass transition 

temperature), pri dosiahnutí tejto teploty tekutý roztok vitrifikuje. Ak sa podarilo navodiť 

vitrifikáciu roztoku, zabránilo sa tvorbe kryštálov, kryštalizácii, tieto sa avšak môžu stále 

vytvoriť počas spätného ohrievania roztoku. Teplota, pri ktorej nastáva tento jav je 

popísaná krivkou Td, ktorá reprezentuje devitirifikačnú teplotu. V zásade, môžeme 

povedať, že v oblasti medzi Tg a Tm je roztok bez prítomnosti ľadu v metastabilnom 

stave, pretože roztok už nie je vitrifikovaný, nie je už dlhšie v skupenstve skla (sklo sa 

„rozpúšťa“ na nezamrznutú kvapalinu), takže môže dôjsť k nukleácii a tvorbe ľadu počas 

spätného ohrievania roztoku.  

 

Keď dochádza k zamŕzaniu vodného roztoku, proces vytvárania ľadu prebieha 

tak, že do vznikajúcej kryštalickej mriežky ľadu sa zabudovávajú len molekuly vody. 

Následkom čoho je, že všetky ostatné zložky roztoku ostávajú v zvyšnom roztoku a tým 

pádom sa zvyšuje ich koncentrácia. Keď sa opäť pozrieme na graf na obrázku č. 1, 

vidíme, že sa po krivke Tm postupne posúvame k nižším teplotám mrznutia 

zostávajúceho, koncentrovanejšieho roztoku. 

Keď zamŕza suspenzia buniek, tak dochádza k sekvestrovaniu buniek do kanálov 

koncentrovaného nezamrznutého média. Vysoká koncentrácia nezamrznutého roztoku 

vedie k vytvoreniu koncentračného gradientu na membránach buniek, ktorý vedie k toku 

vody z  intracelulárneho do extracelulárneho priestoru. Ak sa takáto suspenzia buniek 

nachádza pod Tm, tak cytoplazma buniek je v podchladenom stave. Avšak dostatočne 

pomalým ochladzovaním vzorky, takým, že voda difúziou dokáže dostatočne rýchlo 

vyrovnávať koncentrácie v extra- a intracelulárnom priestore, môžeme navodiť situáciu, 

ktorá vylúči tvorbu ľadu vo vnútri buniek. Ak je však ochladzovanie vzorky dostatočne 

rýchle na to, aby voda nedokázala dostatočne rýchlo vyrovnávať koncentrácie na 

obidvoch stranách membrány, dochádza k podchladeniu cytoplazmy a koncentračná 
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rovnováha môže byť dosiahnutá sformovaním ľadu vo vnútri bunky. Formovanie 

vnútrobunkového ľadu je obvykle pre bunku letálne (Mazur, 1984), (Acker, 2001). 

Z uvedeného vyplýva, že prežívanie buniek bude čiastočne závislé od permeability 

bunkovej membrány pre vodu (v závislosti od rýchlosti ochladzovania vzorky) Obr. 2. 

Miera priepustnosti membrán pre vodu sa mení podľa typu buniek. Napríklad, 

permeabilita pre vodu ľudských erytrocytov (Terwilliger a Solomon, 1981) je približne 

o rád vyššia ako u ľudských oocytov (Hunter et al., 1992). Keďže formovanie 

intracelulárneho ľadu závisí od miery podchladenia cytoplazmy, rýchlosť ochladzovania, 

ktoré vedie k vzniku vnútrobunkového ľadu sa mení v závislosti na type buniek. Bola 

vytvorená teória bunkovej smrti spôsobenej vnútrobunkovým ľadom, ktorý sa formuje 

v závislosti na rýchlosti ochladzovania a strate vody bunkou (Mazur, 1963; Mazur, 2004). 

 

 
Obr. 2 Závislosť prežívania (survival) myšacích kmeňových buniek (Steam cells), kvasiniek (yeast),  
myšacích spermií (sperm) a ľudských erytrocytov (RBC) ako funkcia rýchlosti zmrazovania (cooling rate). 
Môžeme pozorovať priebeh funkcie prežívania, ktorý pripomína tvar obráteného písmena „U“ (Mazur, 
2004). Viac informácií v texte. 
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Obr. 3  Schematické znázornenie príčin poškodenia buniek a oblasť optimálnych podmienok (z pohľadu 
rýchlosť zmrazovania (cooling rate)) pre prežívanie buniek. Viabilita buniek klesá jednak s nárastom 
rýchlosti (čiastočne vysvetlenie je tvorba intracelulárneho ľadu pri týchto rýchlostiach ochladzovania) 
a taktiež s poklesom rýchlosti ochladzovania vzorky (všetky príčiny nie sú doteraz úplne známe). Prevzaté 
z (Muldrew a kol., 2004) 
 

Prítomnosť ľadu v cytoplazme bunky nie je nevyhnutne pre bunku poškodzujúce 

(Shimada, Asahina, 1975). V tejto práci bola naznačená pozitívna korelácia medzi 

veľkými ľadovými kryštálmi vo vnútri bunky a smrťou bunky. Avšak podľa novších 

štúdii, vytvorenie malých kryštálov môže byť pre bunku dokonca prospešné a môže 

pozitívnym spôsobom prispievať k bunkovému prežívaniu (Acker a McGann, 2003). 

Tento fakt môže byť vysvetlený znížením hladiny osmotického stresu, ako následok 

pôsobenia malých ľadových kryštálov v cytoplazme bunky. 

 

Veľká pozornosť bola v minulosti venovaná formovaniu vnútrobunkového ľadu 

pre jeho dôležitosť v otázkach poškodenia buniek počas pôsobenia nízkych teplôt. Bolo 

navrhnutých niekoľko teórii, podľa ktorých je viacero mechanizmov a spúšťačov jeho 

tvorby. Ako prvá bola už v roku 1936 uvedená teória, ktorá tvrdí, že intracelulárny ľad 

môže vznikať ako dôsledok kritického podchladenia cytoplazmy (Levit, 1936). Mazur vo 

svojej práci (Mazur, 1965) navrhol hypotézu, podľa ktorej sa ľadové kryštály môžu 

propagovať do vnútrobunkového priestoru prostredníctvom proteínových kanálov a 

pórov ako napríklad akvaporíny, gap junction a ďalšie. Toner s kolegami vo svojej práci 

(Toner et al., 1990) uviedol myšlienku, že intracelulárny ľad vzniká následkom 
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štrukturálnych zmien vnútorného membránového povrchu bunky, ktorý následne pôsobí 

stimulujúco na tvorbu ľadu tým, že zvyšuje efektívnosť nukleácie kryštálov ľadu. 

V prácach (Muldrew a McGann, 1990, 1994) bol podaný iný pohľad na danú 

problematiku. Autori predpokladajú, že tvorba vnútrobunkového ľadu je „len“ následok 

poškodenia membrány osmotickým tlakom vody unikajúcej von z bunky cez plazmatickú 

membránu do extracelulárneho prostredia.   

 

 
Obr. 4 Ľudské erytrocyty po pomalom zmrazení v izotonickom roztoku na -4°C. Hematokrit suspenzie 
buniek bol ~20% v ľavo a ~4% v pravo. Bunky sa nachádzajú v nezamrznutých kanáloch medzi ľadovými 
kryštálmi (Mazur, 2004). 
 

Závislosť prežívania buniek ako funkcia rýchlosti ochladzovania (cooling rate) 

vynesená na grafe vytvára krivku tvaru obráteného písmena „U“ Obr. 2, Obr. 3., kde pík 

reprezentuje optimálnu rýchlosť ochladzovania vzorky s pohľadu zachovania viability 

buniek. Viabilita buniek klesá jednak s nárastom rýchlosti (čiastočne vysvetlenie je 

tvorba intracelulárneho ľadu pri týchto rýchlostiach ochladzovania) a taktiež s poklesom 

rýchlosti ochladzovania vzorky (všetky príčiny nie sú doteraz úplne známe a objasnené). 

Niekoľko faktorov má príspevok k poškodeniu buniek ako dôsledok mrznutia vzoriek 

ako napríklad formácie ľadových kryštálov, ktoré môžu mať škodlivý mechanický účinok 

na bunky v suspenzii alebo aj v tkanivách (Muldrew a McGann, 1990). 

Zvýšená koncentrácia vzorky (vplyvom vytvorených kryštálov ľadu) spôsobuje, 

ako už bolo uvedené vyššie, zmenšenie objemu bunky vplyvom vyrovnávania rozdielu 

koncentrácii roztokov na stranách plazmatickej membrány. Poškodenie buniek môže byť 

spôsobené jednak ako dôsledok vysokej koncentrácie solí alebo samotnou redukciou 

objemu bunky (Williams a Shaw, 1980) a taktiež môže ísť o interakciu obidvoch faktorov 

súčasne. Iná zaujímavá hypotéza bola predložená v prácach Mazura, ktorý skúmal spolu 
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s kolegami efekt nezamrznutej frakcie roztoku na poškodenie buniek (Mazur a 

Cole, 1985) (Mazur a Cole, 1989) hovorí, že keď sa nezamrznutá frakcia zmenšuje, 

poškodenie buniek môže byť spôsobené mechanickým pôsobením ľadu a tesním 

priložením (zoskupením) buniek navzájom vedľa seba. Ďalší dôvod kryopoškodenia 

buniek môže byť zapríčinený indukciou apoptózy (Baust et al., 2000). Avšak od 

dôkladného pochopenia tohto mechanizmu (apoptózy po zmrazení bunky), ktorý vedie ku 

kryopoškodeniu sme ešte ďaleko. 

 

Doteraz som písal o poškodeniach, ktoré vznikajú pri prítomnosti ľadu vo vzorke. 

Avšak aj bez prítomnosti ľadu pri teplotách nižších ako sú fyziologické dochádza 

k negatívnym vplyvom na bunkové membrány (aj celé bunky). Keď je membrána 

ochladzovaná, dochádza k fázovému prechodu jednotlivých lipidov a to z fázy tekutej do 

fázy gélovej, kedy sa molekuly usporiadajú do kryštalickej formy s charakteristickou 

hexagonálnou štruktúrou. Kryštalizácia v membráne prebieha procesom, ktorý by sa dal 

jednoducho popísať ako pomalá laterálna separácia membránových lipidov do domén. 

Takéto preusporiadanie membránových komponent môže mať vplyv aj na funkcie, ktoré 

biologická membrána vykonáva. Teplota, pri ktorej k fázovému prechodu dochádza 

závisí od niekoľkých faktorov ako napríklad: dĺžka uhľovodíkového reťazca lipidov, 

prítomnosť nenasýtených väzieb v tomto reťazci, prítomnosť katiónov v roztoku 

(polyvalentné katióny zvyšujú teplotu fázového prechodu a monovalentné katióny, 

naopak teplotu fázového prechodu znižujú), prítomnosť cholesterolu v membráne atď. 

Niektoré lipidy inklinujú k agregovaniu do domén počas fázových zmien a ako následok 

to môže viesť k tvorbe invertovaných micél vo vnútri dvojvrstvy (Quinn, 1985). 
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2.1. DMSO (dimetylsulfoxid) 
 
 

Obr. 5 chemická štruktúra molekuly DMSO (dimetylsulfoxid). 
Obrázok je prevzatý z wikipedia.org 
 

 
 

Kryoprotektanty (CPA - cryoprotectants) sú z pohľadu funkcie definované ako 

látky, ktoré dovoľujú vyšší stupeň prežívania buniek počas mrznutia ako pri ich 

neprítomnosti (Fuller, 2004). Vedomosti ohľadom účinkov a pôsobenia CPA sú stále 

nekompletné, pravdepodobne sa tu jedná o multifaktoriálne pôsobenie.  CPA rozdielnych 

druhov (alkoholy, cukry, veľké polyméry ...) môžu pôsobiť rôznymi mechanizmami 

(Acker, 2007). 

DMSO je široko používaná látka v odvetví bunkovej biológie, ktorá sa využíva 

ako kryoprotektant, bunkový fuzogén, modulátor membránovej permeability 

(Gurtovenko, 2007). Jedná sa o efektívny kryoprotektant (Rall, 1985), ktorý interaguje 

s membránou nešpecificky, má schopnosť prenikať do vnútra bunky, teda jedná sa 

o intracelulárny CPA, ktorý zabraňuje intracelulárnej kryštalizácii ľadu (Kasai, 2002). 

Používa sa na uskladnenie širokého spektra rozdielnych typov buniek ako napríklad 

kmeňové bunky, oocyty, krv a jej rôzne deriváty (Berz, 2007).  

 

2.2. Mechanizmy pôsobenia CPA. 
 

Koligatívne zníženie teploty mrznutia a súčasné zníženie koncentrácie solí 

v roztoku (keď pri danej teplote ešte nedochádza k precipitácii ľadu). Týmto 

mechanizmom bol prvý krát vysvetlený protektívny mechanizmus pôsobenia glycerolu 

na erytrocyty (Lovelock, 1953), (Pegg a Diaper, 1988). Ďalším predpokladaným 

mechanizmom účinku CPA je interakcia s molekulami vody a spôsobenie zmien 

v štruktúre a usporiadaní jej molekúl v roztoku a zníženie schopnosti molekúl vody 

pripájať a viazať sa ku kryštalickej fáze ľadu (Korber et al., 1982). 
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Bolo ukázané, že CPA jednak priamo interagujú s povrchom lipidových 

dvojvrstiev alebo proteínov ale taktiež, že sú prednostne mimo týchto povrchov. Obidva 

spôsoby pôsobenia môžu byť užitočné z hľadiska stabilizovania týchto štruktúr aj napriek 

tomu, že si na prvý pohľad navzájom odporujú. Bolo tiež zistené, že  trehalóza a prolín 

môžu predchádzať mrznutím indukovanej fúzii lilpidových vezikúl (Acker, 2007). 

2.3. Membrána erytrocytu 
 

 
 
Obr. 6 Schematické znázornenie membrány erytrocytu aj s proteínmi cytoskeletu (Luna, 1991). 
 
 Bunkový kortex ľudských erytrocytov (obrázok č. 6) je pomerne jednoduchou 

a pravidelnou štruktúrou. Jeho hlavnou zložkou je proteín spektrín – tenké ohybné vlákno 

asi 100 nm dlhé (Alberts a kol., 1998), ktorý má dve izoformy – alfa a beta, ktoré spolu 

vytvárajú závitnicu. Dve takéto alfa-beta závitnice sú koncami k sebe pripojené a tvoria 

jednoduchý tetramér. Z celkového pohľadu môže pozorovať usporiadanie sepektrínu do 

sieťovitej štruktúry, ktorá je pripojená k ankyrínu a pomocou proteínov band 3 a band 4.2 

aj k samotnej membráne. Ďalšie spojenie s membránou je sprostredkované 

glykoforínom C. Štruktúra lipidovej dvojvrstvy je z pohľadu cytoskeletu dôležitá, pretože 

transmembránové proteíny vyžadujú špecifické prostredie, kvôli zachovaniu ich stabilnej 

konformácie. Zastúpenie lipidov v membráne červených krviniek je v tabuľke č. 1.  
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Pre bližšie informácie o zložení a usporiadaní  membrán a lipidových dvojvrstiev, 

mozaikovom modeli membrán ich funkcii atď., je dostupné veľké množstvo literatúry, 

jednou z nich je napríklad (Alberts a kol., 1998). 

 

Cholesterol 40%  (25)        fosfolipidy 50%           glykolipidy 10% 

Rozdelenie medzi vnútornou 
a vonkajšou časťou membrány fosfolipidy % 
vonkajšia vnútorná 

Fosfatidylcholín 30 (25) 66 33 

Fosfatidyletanolamín 27 (22) 15 85 

Fosfatdylserín 10 (10) 15 85 

Fosfatidylinozitol 3 20 80 

sfinfomyelín 25 (18) 80 20 

Lysolecitín 1-2   

Fosfatidová kyselina 1-2   

Diacylglycerol 0,5   
 
Tab. 1 Lipidové zloženie membrány ľudských erytrocytov. (Leterrier a kol., 1983) údaje v zátvorke sú z 
(Gennis, 1989).  

3. Fluorescencia 
 

Fluorescencia je emisia žiarenia z excitovaného stavu jedným alebo viacej 

spontánnymi energetickými prechodmi. Teda je to spinovo dovolený žiarivý prechod, 

obvykle z rovnovážnej vibračnej hladiny stavu S1
 
do niektorej z vibračných hladín 

základného stavu S0. Fluorescenciu pozorujeme behom budenia, doba dohasínania je 

rádovo 10
-8
s).  

3.1. Polarizovaná fluorescencia 
 

Charakteristiky emitovaného svetla sú dané stupňom polarizácie P a anizotropiou 

fluorescencie r. Polarizáciu definujeme ako časť svetla, ktorá je lineárne polarizovaná.  

 

)(

)(

⊥ΙΙ

⊥ΙΙ

Ι+Ι
Ι−Ι

=P                                                   (1)   
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Anizotropia svetelného zdroja je definovaná ako pomer polarizovaného 

komponentu svetla k celkovej intenzite svetla. 

    
)2(

)(

⊥ΙΙ

⊥ΙΙ

Ι+Ι
Ι−Ι

=r                                                   (2) 

kde III a I⊥ sú zložky intenzity fluorescencie orientované rovnobežne, resp. kolmo 

k smeru polarizácie budiaceho svetla. 

Polarizácia je veličina, ktorá je vhodná na popis fluorescencie v určitom smere. 

Vtedy môžeme súčet III + I⊥ považovať za celkovú intenzitu v danom smere. Polarizácia 

fluorescencie v sebe obsahuje lineárnu charakteristiku vyžarovania svetla. 

Anizotropia predstavuje podiel polarizovaného svetla voči celkovej intenzite 

fluorescencie III + 2I⊥, je vhodná na opis zdroja, ktorý vysiela svetlo symetricky okolo 

vertikálnej osi (fluorofor). Anizotropia fluorescencie v sebe obsahuje priestorovú 

charakteristiku vyžarovania svetla.  

Pri excitovaní vzorky veľmi krátkym pulzom možno časový priebeh fluorescencie 

vyjadriť vzťahom:  

( ) ∞
Φ

−

∞ +−= rerrtr
t

0)(                                                                       (3) 

kde Φ je rotačný korelačný čas, ktorý popisuje rýchlosť reorientácie fluoroforu, 

r0 = r(0) t.j. anizotropia v čase t = 0 

r∞ = lim t→∞ r(t) t.j. anizotropia po dostatočne dlhom čase   

Pre dokonale pohyblivý fluorofor r∞ = 0 a pre celkom nepohyblivý r∞ = r0. 

Z časovo rozlíšeného experimentu možno získať informácie o statickej zložke 

(rozsah pohybu) aj o dynamickej zložke (rýchlosť pohybu) fluoroforu (PROSSER a 

kol, 1989). 

Parameter usporiadania (S) sa dá priamo odvodiť z hodnôt r0 a r∞ ako: 

0r

r
S ∞=                                                       (4) 

Parameter S je recipročný statickej zložke fluidity a teda vysoká hodnota S korešponduje 

so stavom nízkej fluidity a naopak. 
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Merania časovo-nerozlíšenej anizotropie fluorescencie (stacionárna fluorescencia)  

prebiehajú pri kontinuálnej excitácii a emisii, pri takomto meraní teda získame časovo 

strednú hodnota anizotropie r , ktorá je rovná priemeru r(t) váženému funkciou Ic(t) : 

sr

dttIc

dttIctr

r ==

∫

∫
∞

∞

0

0

)(

)()(

                                                      (5) 

 kde Ic(t) je celková intenzita fluorescencie. 

Dosadením (3) a Ic(t) = exp (-t/τ), kde τ – doba života do (5) dostávame: 
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vypočítaním príslušných jednoduchých integrálov dostávame: 

( ) 






Φ+
Φ−+= ∞∞ τ

ττ
τ

rrrrs 0

1
 

po úprave: 

∞
∞ +

Φ
+

−
= r

rr
rs τ

1

0                                                 (6) 

kde Φ je rotačný korelačný čas a τ je doba dohasínania fluorescencie. Prvá časť vzorca 

predstavuje kinetický príspevok k stacionárnej anizotropii fluorescencie a druhá časť 

štrukturálny príspevok. Relatívna váha týchto dvoch príspevkov je určená hodnotou r∞ 

a pomerom τ/Φ (Jähnig, 1979). 

 Z tejto rovnice je zrejmé, že pri meraní rs sa nedá oddeliť informácia o dynamike 

od informácie o usporiadaní. Zo vzťahu číslo (6) vidíme, že rs  je funkciou ako Φ tak aj τ. 

Ak je 
Φ
τ

 « 1, t.j. ak je rotačný korelačný čas oveľa väčší ako doba života fluorescencie, 

nedochádza behom doby života fluorescencie prakticky vôbec k depolarizácii a rs = r0. 

Naopak, ak je  
Φ
τ

 » 1, t.j. ak je rotačný korelačný čas krátky v porovnaní s dobou života 

fluorescencie, dôjde k depolarizácii dovolenej rozsahom difúzie až k hodnote r∞ a teda 
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rs = r∞. Vo všetkých ostatných prípadoch, keď je rozdiel medzi  Φ a τ nie príliš veľký, t.j. 

hodnoty sú porovnateľné, leží rs medzi r∞ a r0 (Jarolím, 1986). 

Najdetailnejšie  a najkompletnejšie informácie o pohybe sa získajú teda z časovo 

závislého merania fluorescenčnej anizotropie, kde sa dajú separovať štrukturálne 

a orientačné aspekty  od dynamických aspektov pohybu fluoroforu. Merania stacionárnej 

anizotropie sú jednoduchšie, menej náročné na aparatúru, ale poskytujú limitované 

informácie (Prosser a kol., 1989).  

Zmeraná hodnota rs slúži na aproximatívne určenie parametra usporiadania 

lipidovej dvojvrstvy S. Parameter usporiadania pre fluorofory tvaru tyče, ktoré majú 

absorpčný dipól rovnobežný s emisným (prípad sondy DPH) a rs je z intervalu (0,13 až 

0,28), kde je závislosť rs a r∞  lineárna (táto podmienka je pre biologické membrány 

splnená), a teda vzťah (4) prejde na vzťah: 

0r

r
S S=                                                               (7) 

kde r0 je hodnota anizotropie v neprítomnosti akéhokoľvek rotačného pohybu (hodnota r0 

pre zistená pre sondu DPH je r0 = 0,396) Pre DPH platí semiempirický vzťah 

(Jarolím, 1986):  

396,0

1,0
3

4 −
=

sr
S                                                         (8) 

Predstava existencie jediného parametra, ktorý by popisoval fyzikálny stav membrány 

a teda fluiditu membrány ako takú, je nesprávny (Van der Meer, 1991). 

Medzi modulátory membránovej fluidity patrí: Dĺžka karboxylového reťazca 

lipidov. Pri dlhších reťazcoch dochádza k nárastu hydrofóbnych interakcii medzi 

zvyškami karboxylových kyselín (k.k.) a tým fluidita membrán klesá.  

Reťazce k.k. v lipidoch, s prítomnosťou dvojitých väzieb v cis-konfigurácií, ktorá 

vytvára na reťazcoch ohyb, ktorý bráni tesnému usporiadaniu lipidových molekúl v 

dvojvrstve a fluidita membrán rastie.  

Cholesterol ma dvojaký vplyv na fluiditu membrán, v závislosti od teploty 

fázového prechodu. Pri teplotách pod teplotou fázového prechodu, cholesterol narúša 
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usporiadanie reťazcov k.k. fosfolipidov a tým prispieva k nárastu membránovej fluidity. 

Pri teplotách nad teplotou fázového prechodu, kedy sú medzimolekulové vzdialenosti k.k. 

fosfolipidov v membráne väčšie, vypĺňa tieto medzery, čím membránu stabilizuje a 

prispieva k zníženiu membránovej fluidity. 

Dosiahnutie teploty fázového prechodu, má za následok zvyšovanie 

medzimolekulárnych vzdialeností, zvýšenie pohyblivosti lipidov, možnosť prechodu 

z trans- do cis-konfigurácií a znižovanie špecifickej lipidyckej hustoty. Tieto skutočnosti 

prispievajú k nárastu membránovej fluidity (Shinitzky, 1983).  

3.2. Fluorofory  
 

Látky schopné fluorescencie sa označujú ako fluorofory. Prítomnosť fluoroforov 

v biologickom objekte je nevyhnutná na to, aby bola možná aplikácia luminiscenčnej 

spektroskopie. 

DPH (1,6-difenyl-1,3,5-hexatrién) je fluorescenčná sonda, čo znamená že k biologickej 

vzorke sa viaže nekovalentne, na rozdiel od fluorescenčných značiek, ktoré sa viažu 

kovalentne. Chemická štruktúra DPH a umiestnenie v membráne medzi reťazcami k.k. je 

znázornená na Obr. 7. Molekula DPH je hydrofóbna z čoho vyplýva, že má vysokú 

afinitu k hydrofóbnym častiam lipidov, takže má vhodné vlastnosti na študovanie 

fyzikálnych vlastností hydrofóbnych oblastí membrán Obr. 7 (Hegland, 2002). DPH sa 

excituje najčastejšie svetlom s vlnovou dĺžkou (340 - 380) nm, kde má absorpčné 

maximum. Emitované svetlo je 

registrované najčastejšie pri vlnovej 

dĺžke (420 - 460) nm. 

Obr. 7 Umiestnenie molekuly DPH 
v lipidovej vrstve medzi reťazcami 
karboxylových kyselín lipidov podľa: 
Handbook of Fluorescent Probes and Research 
Products (Hegland, 2002). 

 

Včlenenie DPH do membrány je sprevádzané silným zväčšením jeho 

fluorescencie, zatiaľ čo jeho fluorescencia vo vode je zanedbateľná. Keď ožiarime vzorku 

so začlenenou sondou DPH, svetlo budú absorbovať molekuly DPH, ktorých molekulové 

osi sú orientované paralelne k smeru polarizovaného svetla. Vyžiarené svetlo bude 
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polarizované hlavne rovnobežne so smerom osí molekuly DPH. Ak vzájomná interakcia 

sondy DPH s membránovými fosfolipidmi umožňuje jej voľné rotovanie, v nasledujúcom 

okamihu sa bude orientovať horizontálne. Uvoľnená štruktúra, ktorá umožňuje sonde 

voľne rotovať, má tak za následok stratu fluorescenčnej anizotropie. V membránach je 

pohyb sondy obmedzený postavením fosfolipidov a sonda v nej kmitá  obmedzene spolu 

s membránovými fosfolipidmi a preto sa v značnej miere využíva na meranie fluidity 

(tekutosti) membrán (Shinitzky, 1983).    

4. Metóda FDTD (Finite Difference Time Domain) 
 

Metódu FDTD sme použili pre modelovanie šírenia tepla vo vzorke po jej vložení 

do prostredia tekutého dusíka. Ako základ sme vzali rovnicu vedenia tepla a ako okrajové 

podmienky, pri riešení modelu sme použili Dirichletove okrajové podmienky (okrajové 

podmienky 1. druhu), t.j. na okrajoch vzorky bola stála teplota -196°C (teplota tekutého 

dusíka). 

Rovnica vedenia tepla, jednorozmerný prípad: 
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T – teplota, t – čas, x -  priestorová súradnica 

Použitím Taylorovho rozvoja na funkciu T(x, tn) okolo bodu xi  (xi + ∆x) a s nemeniacou 

sa časovou súradnicou (fixovaním času na tn) dostávame: 
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Posledný výraz je zvyšok, chyba. ξ1 je bod lokalizovaný niekde v intervale (xi, xi + ∆x). 

Podobne urobíme Taylorov rozvoj do bodu xi – ∆x, čas fixujeme na tn: 
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ξ2 je bod lokalizovaný niekde v intervale (xi, xi - ∆x). Sčítaním posledných dvoch 

výrazov dostávame: 
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ξ3 je bod lokalizovaný niekde v intervale (xi  + ∆x, xi - ∆x). Úpravou dostávame:  

 

[ ]2
2

,
2

2

)(
)(

)()(2)(
xO

x

xxTxTxxT

dx

Td

nni ttx

∆+








∆
∆−+−∆+=                 (11) 

 

posledný člen [ ]2)( xO ∆  je zvyšok. Ďalej budeme používať označenie „i“ pre popis 

súradnice polohy a „n“ pre popis časovej súradnice, kde horný index bude predstavovať 

časovú súradnicu a priestorovú súradnica bude popisovaná v dolnom indexe. 
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dosadením (12) a (14) do (9) dostávame 
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dostávame výsledný vzťah: 
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Vzťah (14) je hľadaný výraz pre teplotu v čase n + 1 (Tn+1) vyjadrenej na pravej strane 

rovnice teplotami v čase n (Tn) (výraz je odvodený pre jednodimenzionálny prípad 

analogicky postupujeme aj pre prípady vyšších dimenzií)  
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Rovnica vedenia tepla, 3D prípad: 
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kde, T – teplota, t – čas, x, y, z -  priestorové súradnice 

Predpoklady:  dx = dy = dz = dp 
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Podmienka numerickej stability: 
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V kapitole boli použité informácie z nasledovných zdrojov: (Anderson et al., 1984), 

(Croft a Lilley, 1977), (Taflove, 2000). 

 
Obr. 8 Schematické znázornenie FDTD metódy pre 2D prípad (Anderson et al., 1984) 
 
 
 
 



 26

5. Ciele 
 

Predkladaná práca sa venuje krátkodobému skladovaniu izolovaných membrán RBC 

pri rôznych teplotách skladovania a za týmto účelom sa snaží odpovedať na uvedené 

čiastkové úlohy: 

 

• Odhadnúť (pomocou počítačového modelu) hodnotu rýchlosti ochladzovania 

(cooling rate) vzorky skladovaných membrán pri ich skladovaní v tekutom dusíku 

a porovnať s optimálnymi hodnotami používaných pri uskladňovaní RBC vzoriek. 

 

• Upraviť metódu izolácie erytrocytových membrán (ghosts) s cieľom čo 

najlepšieho odstránenia hemoglobínu. 

 

• Oceniť peroxidáciu membránových lipidov a ohodnotiť jej vplyv na prípadnú 

zmenu membránovej fluidity uskladnených vzoriek izolovaných membrán 

erytrocytov. 

 

• Zmerať časové priebehy stacionárnej anizotropie fluorescencie vzoriek membrán 

erytrocytov uskladnených pri rôznych teplotách, porovnať ich s kontrolnou 

vzorkou neuskladnených, čerstvých membrán a ohodnotiť vplyv skladovania na 

vzorky. 

 

• Zo získaných údajov určiť najvhodnejší spôsob skladovania izolovaných 

membrán po dobu uskladnenia približne dvoch dní. 
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6. Materiál a metódy 

6.1. Luminiscen čný spektrofotometer - Typ LS 45 
 

Je počítačom kontrolovaný spektrofluorimeter schopný merať fluorescenciu alebo 

fosforescenciu, ktorý pracuje pod operačným systémom Microsoft Windows 98 a je 

ovládaný programom FL WINLAB. Jeho parametre sú zhrnuté v tabuľke (Tab. 2). 

 

výbojka Xe  
Zdroj  

výkon 20 kW 

Excitačný monochromátor 
(rozsah) 

λex = 200 – 800 nm 

Emisný monochromátor 
(rozsah) 

λem = 200 – 900 nm 

Šírka štrbiny 
monochromátorov 

10 nm 
 

Presnosť nastavenia 
vlnových dĺžok 

∆λ = ± 1 nm 

Príslušenstvo 

- vývod cez optické vlákno 
- chromatografická kapilára 
- držiak na ploché vzorky 
- tepelne stabilizovaný držiak 

 
Tab. 2  Parametre spektrofluorimetra Perkin Elmer LS 45 (Perkin Elmer, 2000) 

 

6.2. UV-VIS spektrofotometer Shimadzu UV-1700 
 

UV-1700 je počítačom riadený absorpčný spektrofotometer s dvomi detektormi, 

ktorý pracuje v oblasti UV VIS spektra.  Na Obr. 9 je znázornená optická schéma 

spektrometra. Ako zdroj svetla je použitá halogénová (VIS) a deutériová (UV) lampa v 

oblasti 190 – 1100 nm. Lúč sa odráža na zrkadle (M1) a prechádza vstupnou štrbinou 

monochromátora (S). Dopadá na monochromátor, ktorý pozostáva z difrakčnej mriežky 

(900 čiar/mm) s presnosťou ≤ 1 nm (G). Lúč opúšťa monochromátor cez výstupnú 

štrbinu (S2), prechádza cez filter (F) a pomocou zrkadla M2 dopadá na polopriepustné 

zrkadlo (M3), ktoré lúč rozdelí. Lúče pomocou zrkadiel M4 a M5 samostatne 
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prechádzajú cez referenčný a 

vzorkový kyvetový priestor 

(Ref, Sam) a následne sú 

detegované kremíkovou 

fotodiódou (P.D.) 

(SHIMADZU, 2001).  

 

Obr. 9 Optická schéma UV-VIS 
spektrofotometra Shimadzu UV-
1700. Popis schémy na obrázku 
nájdete v texte. (Shimadzu, 2001). 

 

6.3. Izolácia erytrocytových membrán – ghosts 
 

Vzorky krvi boli získané v spolupráci s Oddelením klinickej a experimentálnej 

farmakoterapie SZÚ. Vzorky pochádzali od dobrovoľných neznámych darcov oboch 

pohlaví v rozmedzí 20 – 63 rokov, prepravované boli vo vodnom kúpeli pri teplote 

4°C ± 2°C po dobu 30 min. a následne okamžite spracované podľa postupu uvedeného 

nižšie. 

Chemikálie a roztoky: 

- aminometán (TRIS), (Mr = 121,1) (Serva, Germany) 

- Roztok PBS, pH = 7,4 (145 mmol/l NaCl, 8,1 mmol/l Na2HPO4 . 12 H2O, 1,9 mmol/l 

NaH2PO4 . H2O) (Slavus, Slovakia) 

- 30% kyselina chlorovodíková (HCl) (Slavus, Slovakia) 

- NaCl (Mr = 58,44), NaHPO4 . 12H2O (Mr = 558,14), NaH2PO4 . H2O (Mr = 156,01) 

(Slavus, Slovakia) 

- 20 mmol/l roztok TRIS, pH = 7,4, skladovaný v chlade pri teplote 4°C a jeho 

riedením v pomere 1:1 a 1:2 pripravené roztoky 10 mmol/l a 5 mmol/l. 

- Redestilovaná voda pH = 5,6 ± 0,2 

 
 

Príprava erytrocytových membrán – ghosts, bola uskutočňovaná štandardnou 

metódou podľa Hanahana a Ekholma (Hanahan, Ekholm, 1974) s drobnými úpravami. Po 
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odstránení plazmy a vrstvy trombocytov bola masa erytrocytov zaliata päťnásobným 

množstvom roztoku PBS (pH = 7,4) a centrifugovaná pri 1036 g (3000 ot/min) po dobu 

15 minút. Po centrifugácii bol odstránený supernatant a proces čistenia bol zopakovaný 

ešte raz, čím sa dosiahlo očistenie masy erytrocytov od antikoagulačného roztoku 

a zvyškov plazmy a trombocytov. Následne boli erytrocyty zaliate päťnásobným 

množstvom tlmivého roztoku 20 mmol/l TRIS pH = 7,4 a centrifugované pri 8517 g 

(8 600 ot/min) po dobu 45 minút. Po odobratí supernatantu sa proces opakoval ešte raz. 

Následne dvakrát pre tlmivý roztok o koncentrácii 10 mmol/l a potom dvakrát pre 

5 mmol/l roztok. Vysoké otáčky cenrifugácie a hypotonický charakter tlmivého roztoku 

spôsobili fragmentalizáciu erytrocytových membrán a uvoľnenie hemoglobínu do 

prostredia a jeho následné odstránenie spolu so supernatantom. Každá jedna centrifugácia 

prebiehala pri teplote 4°C. 

Na odstredenie vzoriek bola použitá centrifúga –  HETTICH Zentrifugen UNIVERSAL 

320R. 

6.4. Uskladnenie vzoriek 
 

Odobratá krv bola v deň odberu spracovaná, boli z nej odizolované membrány 

erytrocytov (spôsobom uvedením vyššie). Takto pripravené membrány boli následne 

rozdelené na 4 časti po minimálne 125 µl a rozpipetované do mikroskúmaviek 

eppendorf1. Prvá časť, kontrola, bola v daný deň spracovaná, zmerala sa jej membránová 

fluidita a lipoperoxidácia. Ostatné tri časti boli uskladnené v tme pri rôznych teplotách, 

pri ~ +4°C (v chladničke, teplota kolísala počas celého experimentu v rozsahu hodnôt 

+1°C až +5°C), -30°C (v mrazničke, teplota sa pohybovala počas experimentu v intervale 

-28°C až -33°C). V takýchto podmienkach boli vzorky ponechané približne dva dni 

a následne bola zmeraná ich anizotropia fluorescencie a lipoperoxidácia.  K suspenzii 

membrán, ktorá bola skladovaná pri teplote -196°C, bolo ešte pred jej uskladneným 

pridané DMSO (10% roztok) a následne bola takto upravená vzorka umiestnené do 

tekutého dusíka. S ohľadom na fakt, že k najväčšiemu poškodeniu biologických vzoriek 

skladovaných pri teplotách tekutého dusíka dochádza práve pri ich zmrazovaní 
                                                 
1 
http://www.fisherww.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1926&
category_id=54&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 
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a rozmrazovaní, lepšie povedané počas procesu, ktorým sa vzorka dostane z laboratórnej 

teploty (začiatočnej teploty, v ktorej sa nachádzala pred uskladnením) na konečnú teplotu 

v našom prípade -196°C a počas procesu jej opätovného ohrievania na laboratórnu 

teplotu (teplotu pri, ktorej prebiehajú merania), sme sa 

rozhodli, pre zjednodušenie experimentu a vzorku sme 

„len“ zmrazili na -196°C a následné opätovne ohriali  vo 

vodnom kúpeli na laboratórnu teplotu 22 ± 2°C. Pri tomto 

zjednodušení sme zvážili, že udržovanie vzorky v tekutom 

dusíku nepretržite počas celých dvoch dní by bolo v našich 

podmienkach náročné. 

Použité chemikálie: dimetylsulfoxid (minimum 99,5% 
GC) Sigma-Aldrich, Germany 
 
Obr. 10 schéma uskladňovania vzoriek a znázornenie párovanosti 
získaných experimentálnych dát. 
 

6.5. Meranie stacionárnej anizotropie fluorescencie  

 
Chemikálie: 

DPH – 1,6 – difenyl – 1,3,5 – hexatién (Mr = 232,32) (Serva, Germany) 

Acetón (Lachema) 

Zásobný roztok DPH bol pripravený s koncentráciou 5.10-4 mol/l. Roztok bol 

skladovaný v tme pri 4 °C. Farbiaci roztok bol pripravený zo zásobného jeho zriedením 

1:1000. Takto pripravený zásobný roztok bol následne približne 40 min pretrepávaný. 

Pretrepávaním bolo dosiahnuté odstránenie acetónu z farbiaceho roztoku. Výsledná 

koncentrácia DPH vo vzorke bola 0,5 . 10-7 µmol/l. Koncentráciu izolovaných 

erytrocytových membrán vo vzorke sme stanovovali meraním absorbancie neofarbenej 

vzorky (vzorky bez sondy DPH), absorbanciu sme nastavovali na hodnotu 0,1.  

Na merania sme používali kyvetu z kremenného skla (Suprasil quartz), ktorej vlastnosti 

boli rovnaké ako kivety: Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro2. 

 
                                                 
2 
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?N4=Z600725|SIGMA&N5=SEARCH_CONCAT_
PNO|BRAND_KEY&F=SPEC 
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Meranie stacionárnej anizotropie fluorescencie sondy DPH v membránach 

erytrocytov bolo uskutočňované na spektrofluorimetri Perkin-Elmer LS 45, 

jednokanálovou metódou v L-konformácii. Časový priebeh anizotropie bol 

zaznamenávaný metódou „single read“, ktorý je súčasťou softwarového vybavenia 

programu FL WINLAB. Na začiatku merania bol najskôr zmeraný G – faktor. Tento bol 

určený ako aritmetický priemer z desiatich hodnôt. Samotné meranie anizotropie vzorky 

prebiehalo minimálne 1800 s. Pre merania sme zvolili excitačnú vlnovú dĺžku 360 nm. 

Táto hodnota vlnovej dĺžky odpovedá absorpčnému maximu sondy DPH. Emisný 

monochromátor bol pri meraní nastavený na hodnotu vlnovej dĺžky 430 nm, čo odpovedá 

emisnému maximu sondy DPH (Du a kol., 1998). Všetky merania prebiehali pri izbovej 

teplote (22°C ± 2°C). Hodnota anizotropie fluorescencie bola počítaná 

spektrofluorimetrom podľa vzorca: 

vhvv

vhvv

GII

GII
r

2+
−

=                                                    (19) 

vo vzorci vystupujú štyri rôzne intenzity fluorescencie :  
Ivv – orientácia excitačného aj emisného monochromátora je vertikálna 
Ivh – orientácia excitačného monochromátora je vertikálna a emisného horizontálna 
Ihv - orientácia excitačného monochromátora je horizontálna a emisného  vertikálna 
Ihh - orientácia excitačného aj emisného monochromátora je horizontálna 

G – G faktor, 
hh

hv

I

I
G =  

6.6. Stanovenie peroxidácie lipidov 
 
Chemikálie: 

- kyselina tiobarbiturová (TBA) (Mr = 144,15; SIGMA, Germany) 

- redestilovaná voda  

- kyselina trichlóroctová (CCl3COOH, Mr = 163,39; Merck, Germany) 

TBA test aplikovaný na izolovaných membránach erytrocytov. 0,5 ml vzorky 

izolovaných membrán sme zmiešali s 1,5 ml 10% kyseliny trichloroctovej, ktorá vzorku 

vyzrážala počas 5 minútového trepania. Takto upravená vzorka sa nechala stáť 10 min. 

pri laboratórnej teplote. Následne bola vzorka centrifugovaná po dobu 15 min pri 1036 g  

(3000 ot/min). 1,5 ml supernatantu sa odobralo a zmiešalo s 1,5 ml 0,5 % roztoku TBA 

v sklenenej skúmavke. Roztok bol potom zahrievaný vo vodnom kúpeli po dobu 
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15 minút pri 100˚C (Cabánik, 2001). Sekundárny produkt peroxidacie lipidov, 

malondialdehyd, reaguje s TBA pri vysokej teplote (90-100°C) za vzniku farebného 

produktu s absorpčným maximom pri 532 nm  

Po ukončení zahrievania, vzorka chladla približne 15 min na laboratórnu teplotu 

22 ± 2˚C a zmerali sme jej absorpčné spektrum v rozsahu vlnových dĺžok 350 – 700 nm. 

Zo získaného spektra sme stanovili rozdiel hodnôt absorbancií pri vlnových dĺžkach 

532 nm (A532) a 580 nm (A580) (Kaššák, 2002). 

Používali sme magnetickú miešačku s ohrevom IKA RH basic2 (IKA ®-Werke, Germany). 

Na odstreďovanie bola použitá centrifúga –  HETTICH Zentrifugen UNIVERSAL 320R. 

 

6.7. Štatistické vyhodnocovanie experimentálnych vý sledkov 
 

Na testovanie normality dát sme použili Shapiro-Wilk W test. Na základe jeho 

výsledku sme namerané dáta popisovali buď aritmetickým priemerom a smerodajnou 

odchýlkou (SD) alebo mediánom a hodnotou horného a dolného kvartilu. Grubsnov test 

sme použili pri testovaní prítomnosti extrémnych hodnôt v experimentálnych dátach a na 

zistené extrémne hodnoty sme využili windsorizáciu. Pre testovanie rozdielov medzi 

nameranými párovanými skupinami dát sme použili dvojfaktorovú analýzu variancie 

ANOVA a pre porovnanie jednotlivých  súborov dát s kontrolou sme použili Dunnettove 

viacnásobné porovnania (Dunnett multiple comparisons). Testovali sme na hladine 

významnosti α = 0,05. Používali sme taktiež Znamienkový test na zisťovanie 

kvalitatívnej zmeny nameraných údajov v porovnaní s kontrolou. Vyhodnocovali sme aj 

celkové skóre CS(vývoj anizotropie) (comprehensive score) (Watala, 2006) zo zistených 

experimentálnych údajov podľa vzťahu č. 21. Na vyhodnocovanie asymetricky 

rozdelených dát sme použili Friedmanov test. 

Na získavanie parametrov fitovanej funkcie pre časavoý vývoj stacionárnej 

anizotropie fluorescencie rs(t) sme použili doplnok programu Microsoft Excel 7.0., 

nástroj Solver a použili sme kvázi-Newtonovu metódu v jednotlivých iteráciách na 

určenie smeru vyhľadávania extrému. Na spracovanie výsledkov sme použili softvérové 

nástroje StatsDirect 2.7.2., Microsoft Excel 7.0.  
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7. Výsledky 
 

7.1. Modelovanie rýchlosti zmrazovania (coolig rate ) v programe 
Matlab 6.5 
 

Pri simulácii sme používali metódu FDTD popísanú vyššie. Vychádzali sme 

z jednoduchej rovnice vedenia tepla pre trojrozmerný prípad. Ako okrajové podmienky, 

pri riešení modelu sme použili Dirichletove okrajové podmienky (okrajové podmienky 

1. druhu), t.j. na okrajoch vzorky sme „držali“ v každom časovom kroku stálu, 

konštantnú teplotu -196°C (teplota tekutého dusíka). Počiatočné podmienky boli zvolené 

nasledovne: teplota vzorky bola nastavená na teplotu 20°C (laboratórna teplota) a teplotu 

okolia na -196°C (teplota tekutého dusíka). 

  
Obr. 11 Simulácia vývoja teploty vzorky v čase, po jej umiestnení do tekutého dusíka. Vzorka je 
aproximovaná kvádrom s objemom 125 µl (2,5 mm x 2,5 mm x 10 mm). Obrázok je z času 5 sekúnd po 
umiestnení vzorky do tekutého dusíka. Vzorka je rozdelená na približne 200 000 objemových elementov a 
vývoj teploty je modelovaný metódou FDTD popísanou v kapitole (4. Metóda FDTD (Finite Difference 
Time Domain). Rozsah intervalu zobrazovaných teplôt je zobrazený na obrázku v pravo (20 až -196°C). 
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Obr. 12 Simulácia vývoja teploty vzorky v čase, po jej umiestnení do tekutého dusíka. Vzorka je 
aproximovaná kvádrom s objemom 125 µl (2,5 mm x 2,5 mm x 10 mm). Obrázok je z času 10 sekúnd po 
umiestnení vzorky do tekutého dusíka. Vzorka je rozdelená na približne 200 000 objemových elementov a 
vývoj teploty je modelovaný metódou FDTD popísanou v kapitole (4. Metóda FDTD (Finite Difference 
Time Domain). Rozsah intervalu zobrazovaných teplôt je zobrazený na obrázku v pravo (20 až -196°C). 

 

Našu vzorku sme aproximovali kvádrom s objemom 125 µl. Ako priestorový krok 

bol použitý krok s veľkosťou 0,01 mm, rovnaký vo všetkých smeroch. Časový krok sa 

pohyboval na úrovni 0,01 s. Tieto dva inkrementy boli prepojené podmienkou numerickej 

stability (popísanej v kapitole 4. Metóda FDTD (Finite Difference Time Domain)). 

Model bol navrhnutý tak, aby sme z neho boli schopní získať negatívny odhad skutočnej 

rýchlosti ochladzovania (cooling rate). Samotnú vzorku sme popísali vlastnosťami, ktoré 

má voda, a tým, že sú tieto vlastnosti (vystupujúce vo vzorci pre rovnicu vedenia tepla) 

teplotne závislé, zvolili sme pre jednoduchosť a súčasne aj hardwarovú nenáročnosť 

výpočtu, z literatúry najhoršie získané hodnoty, t.j. také ktoré by nám výslednú veľkosť 

rýchlosti ochladzovania ovplyvnili v zmysle jej najnižšej hodnoty. Pre informácie 



 35

o hodnotách tepelných parametrov vody (tepelná vodivosť, hustota, tepelná kapacita) sme 

využili informácie získané zo stránky: http://www.lsbu.ac.uk/water/data.html. 

Okraj vzorky sme namodelovali ako materiál PP – polypropylén (materiál, 

z ktorého sú vyrobené mikroskúmavky eppendorf, ktoré sme používali na uskladňovanie 

vzoriek). Informácie o týchto hodnotách som čerpal z (Sobotova, 2007) a 3. 

Výsledná priemerná hodnota rýchlosti ochladzovania získaná zo simulácie sa pohybuje v 

intervale 900 – 950 °C/min v závislosti od miesta vo vzorke. Keď to porovnáme s Obr. 2 

vidíme, že sa nachádzame v oblasti píku najvyššieho prežívania buniek erytrocytov. 

 

 
 
Obr. 13 Simulácia vývoja teploty vzorky v čase po, jej umiestnení do tekutého dusíka. Vzorka je 
aproximovaná kvádrom s objemom 125 µl (2,5 mm x 2,5 mm x 10 mm). Obrázok je z času 15 sekúnd po 
umiestnení vzorky do tekutého dusíka. Vzorka je rozdelená na približne 200 000 objemových elementov a 
vývoj teploty je modelovaný metódou FDTD popísanou v kapitole (4. Metóda FDTD (Finite Difference 
Time Domain). Rozsah intervalu zobrazovaných teplôt je zobrazený na obrázku v pravo (20 až -196°C). 

                                                 
3 http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?bassnum=O4700&group=General&ckck=1 
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7.2. Odstránenie hemoglobínu z ghostov 
 

V príprave ghosts podľa metódy Hanaha a Ekholma (Hanahan, Ekholm, 1974), 

boli urobené úpravy s cieľom lepšieho odstránenia hemoglobínu, postup izolácie 

membrán je uvedený v kapitole 6.3.. Hemoglobín bol pri našich meraniach nežiaducim 

elementom, pretože jeho absorpčné spektrum vykazuje v oblasti λ = 400 ~ 450 nm 

absorpčný pás (Soretov absorpčný pás hemoglobínu), ktorý sa prekrýva jednak s nami 

meranou oblasťou absorbancie pre TBA reaktanty (λ = 300 – 650 nm) a tiež s oblasťou 

emisného maxima sondy DPH (Du a kol., 1998). Úpravou postupu izolácie membrán sa 

nám podarilo získavať vzorky, ktoré obsahovali minimálne množstvo hemoglobínu, 

v porovnaní s neupravenou metódou ako ukazuje absorpčné spektrum na grafe (Graf. 1). 

Úprava pozostávala v zmene počtu premývaní membrán v roztokoch TRISu.  
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Graf. 1 Absorpčné spektrum vzorky izolovaných membrán erytrocytov, pripravených podľa upravenej 
metódy izolácie podľa Hanahanu a Ekholma (Hanahan, Ekholm, 1974). V oblasti okolo 415 nm sa 
nachádza Soretov absorpčný pás hemoglobínu. Na grafe je zobrazená vzorka pripravená upravenou 
metódou izolácie membrán (s cieľom čo najlepšieho odstránenia hemoglobínu upravená metóda) 
a neupravenou metódou. 
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7.3. Anizotropie fluorescencie uskladnených izolova ných 
membrán erytrocytov 

 

V experimente sme sledovali zmenu anizotropie fluorescencie sondy DPH 

v membránach erytrocytov spôsobenú uskladnením týchto membrán  pri rôznych 

teplotách v tme po dobu dvoch dní. Týmto spôsobom sme získali rôzne sady meraní:  

1. hodnoty anizotropie fluorescencie sondy DPH v izolovaných membránach 

erytrocytov merané v deň odberu krvi a izolácie membrán – ďalej budú 

označované ako „kontrola“. 

2. hodnoty anizotropie fluorescencie sondy DPH v izolovaných membránach 

erytrocytov uskladnených približne dva dni od odberu krvi a izolácie membrán, 

pri teplote ~(+4°C), ďalej budú označované ako „plus_4“. 

3. hodnoty anizotropie fluorescencie sondy DPH v izolovaných membránach 

erytrocytov uskladnených približne dva dni od odberu krvi a izolácie membrán, 

pri teplote ~(-30°C), ďalej budú označované ako „minus_30“. 

4. hodnoty anizotropie fluorescencie sondy DPH v izolovaných membránach 

erytrocytov uskladnených približne dva dni od odberu krvi a izolácie membrán, 

pri teplote tekutého dusíka -196°C, ďalej budú označované ako „minus_196“. 

 

V experimente sme merali časový vývoj stacionárnej anizotropie fluorescencie sondy 

DPH rs(t), od pridania DPH do vzorky, po dobu 30 minút po jej pridaní. Z časového 

vývoja rs(t) sme určili hodnotu r∞ - hodnotu anizotropie fluorescencie v ustálenom stave, 

hodnotu r0 , ktorá popisuje anizotropiu fluorescencie v oblasti polárnych hlavičiek lipidov 

v membránach a konštantu k, parameter charakterizujúci kinetiku zabudovávania sa 

sondy DPH do membrán. 

Časová závislosť rs(t) sa vyniesla do grafu a preložila analytickou exponenciálnou 

krivkou 1. rádu (ŠIKUROVÁ et al., 1997): 

( ) ∞
−

∞ +−= rerrtr kt
0)(                                             (20) 

Na grafe č. 10 máme znázornené jeden ukážkový graf merania časového vývoja 

stacionárnej anizotropie fluorescencie rs(t), spolu so znázornením fitu podľa modelu vo 

vzorci číslo 20. Na grafe (Graf. 11) je zobrazený časový vývoj jednotlivých intenzít 
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fluorescencie Ivv a Ivh. Môže na ňom sledovať nárast hodnôt intenzít a postupne 

nadobudnutý stav nasýtenia a fázu plató, kde hodnota intenzity fluorescencie už ďalej 

nenarastá. 

V tabuľke Tab. 3 sú zapísané hodnoty stacionárnej anizotropie fluorescencie 

v ustálenom stave ∞r  pre jednotlivé merania rozdelené do skupín podľa teploty, pri ktorej 

boli vzorky pred každým meraním uskladnené, a kontrolná skupina meraní. Všetky dáta 

sú párované. V tabuľke je tiež uvedený aritmetický priemer a smerodajná odchýlka S.D. 

pre jednotlivé skupiny dát. Rovnako usporiadané údaje sú v tabuľke č. 4, pre namerané 

hodnoty r0 stacionárnej anizotropie fluorescencie sondy DPH v membránach erytrocytov. 

Hodnoty konštanty zabudovávania sondy DPH do membrány k/min-1 sú v tabuľke číslo 5 

(Tab. 5), zapísané podobným spôsobom ako  predošlé tabuľky. Dva namerané údaje, 

jeden v skupine kontrola a druhý v skupine minus_30 však boli Grubsnovým testom 

označené ako extrémne hodnoty (p < 0,05) a tak sme pristúpili k windsorizácii a dané 

hodnoty boli nahradené hodnotou najbližšie nameraného údaju. Po windsorizácii boli 

všetky skupiny dát označené Shapiro-Wilk W testom ako nie nenormálne (nie 

asymetricky) rozdelené. 

Na grafoch číslo 2 až 5 máme znázornené časové vývoje všetkých meraní 

stacionárnej anizotropie fluorescencie rozdelené do grafov podľa jednotlivých skupín 

(kontrola, plus_4, minus_30, minus_196) spolu s fitom spriemerizovaného časového 

priebehu zo všetkých meraní (v jednej skupine) aj s parametrami funkcie modelu podľa 

vzťahu č. 20. V grafe (Graf. 6) sú znázornené fity spriemerizovaných priebehov rs(t) pre 

jednotlivé skupiny meraní.  Porovnanie hodnôt stacionárnej anizotropie fluorescencie 

sondy DPH v čase mula - r0 je zobrazené na stĺpcovom grafe č. 8 a hodnôt anizotropie 

fluorescencie v ustálenom stave ∞r  je uvedené na Graf. 7. Pozorovali sme nsignifikantnú 

zmenu sledovaných parametrov v jednotlivých skupinách v porovnaní  s kontrolnou 

skupinou nameraných dát (p > 0,05). Na stĺpcovom grafe č. 9 sú vynesené priemerné 

hodnoty konštánt zabudovávania s chybovými úsečkami (SEM). Nepozorovali sme 

signifikantné zmeny v skupinách v porovnaní s kontrolnou, použitím dvojfaktorovej 

analýzy variancie ANOVA, avšak Znamienkový test poukázal na trend poklesu hodnôt 

konštanty zabudovávania sondy do membrány v skupine plus_4 voči kontrole.  
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vzorka č. kontrola plus_4 minus_30 minus_196 
1 0.290 0.271 0.295 0.259 
2 0.277 0.274 0.306 0.275 
3 0.281 0.242 0.280 0.291 
4 0.283 0.269 0.270 0.283 
5 0.286 0.308 0.302 0.284 
6 0.294 0.309 0.309 0.274 
7 0.267 0.283 0.272 0.257 
8 0.292 0.290 0.288 0.250 
9 0.289 0.269 0.286 0.266 

10 0.308 0.296 0.296 0.285 
11 0.291 0.300 0.285 0.291 
12 0.255 0.290 0.303 0.260 

priemer   0,284  0,283  0,291 0,273  
SD. 0,0137 0,0194 0,0130 0,0140 

 
Tab. 3 prehľad nameraných hodnôt anizotropie fluorescencie sondy DPH v suspenzii erytrocytových 
membrán v ustálenom stave r∞. Vzorky od 12 ľudí rozdelené do skupín (kontrola, plus_4, minus_30, 
minus_196) podľa spôsobu uskladnenia. V spodných dvoch riadkoch je uvedený aritmetický priemer spolu 
s prislúchajúcimi hodnotami smerodajných odchýlok SD. 
 

vzorka č. kontrola plus_4 minus_30 minus_196 
1 0.389 0.380 0.463 0.311 
2 0.366 0.374 0.371 0.373 
3 0.352 0.337 0.390 0.384 
4 0.328 0.289 0.305 0.359 
5 0.428 0.399 0.415 0.393 
6 0.428 0.351 0.369 0.366 
7 0.306 0.295 0.340 0.307 
8 0.375 0.327 0.342 0.296 
9 0.371 0.364 0.355 0.346 

10 0.455 0.387 0.363 0.403 
11 0.308 0.503 0.466 0.308 
12 0.325 0.449 0.492 0.292 

priemer   0.369 0,371  0,389  0,345  
SD. 0,0488 0,0607 0,0579 0,0401 

 
Tab. 4 v tabuľke sú zobrazené získané hodnoty r 0 s priemermi a smerodajnými odchýlkami pre jednotlivé 
skupiny meraní (kontrola, plus_4, minus_30, minus_196) podľa spôsobu uskladnenia. V spodných dvoch 
riadkoch je uvedený aritmetický priemer spolu s prislúchajúcimi hodnotami SD. 
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vzorka č. kontrola plus_4 minus_30 minus_196 

1 0.27447 0.25391 0.27721 0.13200 
2 0.19879 0.17477 0.13825 0.22032 
3 0.18375 0.05978 0.18841 0.17227 
4 0.25407 0.17097 0.23368 0.29252 
5 0.26310 0.33464 0.22906 0.25056 
6 0.27950 0.31463 0.13957 0.31144 
7 0.23312 0.04926 0.32169 * 0.35684 
8 0.25011 0.07790 0.21727 0.21175 
9 0.28131 0.19341 0.08981 0.15056 

10 0.43332 * 0.30333 0.32169 0.29961 
11 0.13991 0.32521 0.26736 0.13990 
12 0.43332 0.21115 0.20634 0.25942 

Priemer   0.26873  0.20575  0.21920  0.23310 
S.D. 0.08793 0.10404 0.07246 0.07413 

 
Tab. 5 v tabuľke sú zobrazené widsorizované hodnoty konštanty zabudovávania sa sondy DPH do 
membrány erytrocytu  k/min -1  s aritmetickým priemerom a smerodajnou odchýlkou S.D. pre jednotlivé 
skupiny meraní (kontrola, plus_4, minus_30, minus_196). Hodnoty označené “ * “, boli upravené 
windsorizáciou (boli nahradené najbližšou nameranou hodnotou), keď bol predtým vykonaný test na 
extrémne hodnoty (Grubsnov test) (Windsorizáciou upravené hodnoty: prvá hodnota pôvodná, druhá 
hodnota upravená 0.98626/0.32169; 0.62270/0.43332). 
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Graf. 2 Na grafe je znázornení fit spriemerovaného časového vývoja anizotropie fluorescencie sondy DPH 
v suspenzii membrán rs(t) pre kontrolnú  skupinu meraní. Parametre fitovacej rovnice (20) pre 
spriemerované hodnoty časového vývoja kontrolnej skupiny meraní (n = 12 meraní) r0 = 0.367, 

∞r  = 0.285, k = 0.27709 min-1. 
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Graf. 3 Na grafe je znázornení fit spriemerovaného časového vývoja anizotropie fluorescencie sondy DPH 
v suspenzii membrán rs(t) pre plus_4 skupinu meraní. Parametre fitovacej rovnice (20) pre spriemerované 

hodnoty časového vývoja kontrolnej skupiny meraní (n = 12 meraní) r0 = 0.364 , ∞r  = 0.286, 

k = 0.20528 min-1. 
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Graf. 4 Na grafe je znázornení fit spriemerovaného časového vývoja anizotropie fluorescencie sondy DPH 
v suspenzii membrán rs(t) pre minus_30 skupinu meraní. Parametre fitovacej rovnice (20) pre 
spriemerované hodnoty časového vývoja kontrolnej skupiny meraní (n = 12 meraní) r0 = 0.382, 

∞r  = 0.292, k = 0.20006 min-1. 
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Graf. 5 Na grafe je znázornení fit spriemerovaného časového vývoja anizotropie fluorescencie sondy DPH 
v suspenzii membrán rs(t) pre minus_196 skupinu meraní. Parametre fitovacej rovnice (20) pre 
spriemerované hodnoty časového vývoja kontrolnej skupiny meraní (n = 12 meraní) r0 = 0.344, 

∞r  = 0.273, k = 0.22781 min-1. 
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Graf. 6 spriemerované časové vývoje (n = 12 meraní) rs(t) pre jednotlivé merané skupiny popísané v grafe. 

Jednotlivé parametre rovníc fitu pre jednotlivé skupiny: kontrola - r0 = 0.367,  ∞r = 0.285,  

k = 0.27709 min-1  , plus_4 - r0 = 0.364 ,  ∞r = 0.286, k = 0.20528 min-1, minus_30 - r0 = 0.382,  ∞r = 0.292, 

k = 0.20006 min-1, minus_196 - r0 = 0.344 ,  ∞r = 0.273, k = 0.22781 min-1. 
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Graf. 7 stĺpcové grafy priemerov stacionárnych anizotropií fluorescencie sondy DPH v suspenzií membrán 
r0 pre jednotlivé skupiny (kontrola, plus_4, minus_30, minus_196). Hodnoty sú uvedené spolu s 
chybovými úsečkami (SEM). Priemery sú vypočítané z n = 12 meraní (pre jednotlivé hodnoty meraní pozri 
Tab. 4). Štatisticky nesignifikantné rozdiely medzi skupinami, pri testovaní na hladine štatistickej 
významnosti α = 0,05. Na vyhodnotenie boli použité testy: dvojfaktorová analýza variancie ANOVA 
a následne Dunnettove viacnásobné porovnania (Dunnett multiple comparisons). 
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Graf. 8 stĺpcové grafy priemerov stacionárnych anizotropií fluorescencie sondy DPH v suspenzií membrán 
v ustálenom stave r∞ pre jednotlivé skupiny (kontrola, plus_4, minus_30, minus_196). Hodnoty sú 
uvedené spolu s chybovými úsečkami (SEM). Priemery sú vypočítané z n = 12 meraní (pre jednotlivé 
hodnoty meraní pozri Tab. 3). Na vyhodnotenie boli použité testy: dvojfaktorová analýza variancie 
ANOVA (signifikantný rozdiel p = 0,026), Dunnettove viacnásobné porovnania (Dunnett multiple 
comparisons) neukázali signifiktantný rozdiel pri porovnaní skupín s kontrolou (p > 0,1). 



 44

 

0.26873 0.20575 0.2192 0.2331

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

k/
m

in
-1

kontrola plus_4 minus_30 minus_196
 

 
Graf. 9 stĺpcové grafy priemerov konštánt zabudovávania sa sondy DPH do membrány k/min -1 pre 
jednotlivé skupiny (kontrola, plus_4, minus_30, minus_196). Hodnoty sú uvedené spolu s chybovými 
úsečkami (SEM). Priemery sú vypočítané z n = 12 meraní. Štatisticky nesignifikantné rozdiely medzi 
skupinami, pri testovaní na hladine štatistickej významnosti α = 0,05. Na vyhodnotenie boli použité testy: 
dvojfaktorová analýza variancie ANOVA a následne Dunnettove viacnásobné porovnania (Dunnett 
multiple comparisons), použitím znamienkového testu sa ukazuje trend poklesu hodnôt v skupine plus_4 
voči kontrolnej skupine.  
 

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 500 1000 1500 2000
t/s

an
iz

ot
ro

pi
a 

flu
re

sc
en

ci
e

experimentálne
hodnoty

fit

 
 
Graf. 10 ukážkový graf merania časového vývoja stacionárnej anizotropie fluorescencie sondy DPH 
v suspenzií membrán rs(t), spolu so znázornením fitu podľa modelu vo vzorci číslo (20). 
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Graf. 11 časový vývoj jednotlivých intenzít Ivv a Ivh. 
 
Hodnoty celkového skóre - CS(vývoj anizotropie) vypočítané podľa vzťahu (21) sú uvedené v 

tabuľke (Tab. 6) a porovnané na grafe (Graf. 12).  

CS(vývoj anizotropie) = [Std (x/SD): r∞] + [Std (x/SD): r0] + [Std (x/SD): k]           (21) 

r∞ - hodnota stacionárnej anizotropie fluorescencie v ustálenom stave, r0 – hodnota 

anizotropie fluorescencie v čase nula sekúnd, k – konštanta zabudovávania sa sondy do 

membrány. Std (x/SD) znamená štandardizáciu jednotlivých hodnôt k prislúchajúcej 

hodnote  SD v jednotlivých skupinách nameraných dát. 

vzorka č. kontrola plus_4 minus_30 minus_196  
1 32.261 22.670 34.515 28.036 
2 29.980 21.965 31.854 31.917 
3 29.814 18.601 30.874 32.686 
4 30.268 20.270 29.262 33.113 
5 32.639 25.666 33.560 33.466 
6 33.409 24.735 32.068 32.900 
7 28.411 19.921 31.235 30.827 
8 31.843 21.084 31.059 28.095 
9 31.897 21.722 29.371 29.659 

10 36.734 24.549 33.478 34.449 
11 29.144 26.876 33.661 30.354 
12 30.201 24.375 34.653 29.353 

priemer  31.383 22.703 32.132 31.238 
SD. 2.266 2.543 1.851 2.158 

 
Tab. 6 celkové skóre CS(vývoj anizotropie) pre jednotlivé skupiny spolu s priemerom a smerodajnou odchýlkou 
(SD). CS(vývoj anizotropie) bol počítaný podľa vzorca č 21.  
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Graf. 12 Stĺpcový graf pre hodnoty celkového skóre CS(vývoj anizotropie) pre jednotlivé skupiny dát (n = 12) 
hodnoty uvedené ako priemer a chybové úsečky odpovedajú strednej chybe priemeru SEM. Štatisticky 
signifikantný  rozdiel bol pozorovaný v skupine plus_4 v porovnaní s kontrolou (testované na hladine 
štatistickej významnosti α = 0,05), použitím dvojfaktorovej analýzy variancie ANOVA a Dunnettovych 
viacnásobných porovnaní s kontrolou. 

 

7.4. Peroxidácia lipidov membrán erytrocytov 
 

Na grafe č. 13 je zobrazené absorpčné spektrum merané pri TBA teste. 

Podrobnosti sú uvedené vyššie v kapitole 6.6. Stanovenie peroxidácie lipidov. Jednotlivé 

hodnoty rozdielu absorbancií pri vlnových dĺžkach 532 nm a 580 nm A532 – A580 

zmerané pre jednotlivé skupiny uskladnených vzoriek a kontrol sú uvedené v tabuľke 

č. 7. Na grafe č. 14 sú zobrazené namerané dáta, ako medián a kvartilové rozpätie. 

Friedmanov test nepreukázal štatisticky signfikantné rozdiely medzi skupinami, párované 

porovnanie skupín naznačilo trend poklesu v skupine minus_196 voči kontrolnej skupine 

(Friedman: all pairwise comparisons (Conover). 
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Graf. 13 príklad absorpčného spektra vzorky pri meraní TBA testu. Postup merania je popísaný v kapitole 
(6.6. Stanovenie peroxidácie lipidov). 
 

vzorka č. kontrola plus_4 minus_30 minus_196 
1 0.017 0.006 0.016 0.005 
2 0.007 0.009 0.006 0.005 
3 0.005 0.019 0.050 0.004 
4 0.007 0.008 0.006 0.021 
5 0.013 0.039 0.008 0.006 
6 0.010 0.009 0.010 0.008 
7 0.012 0.012 0.007 0.010 
8 0.050 0.010 0.012 0.007 
9 0.016 0.023 0.018 0.007 

10 0.009 0.008 0.010 0.014 
11 0.044 0.058 0.045 0.033 
12 0.012 0.033 0.009 0.030 

Medián  0.012 0.011 0.010 0.0075 
Q1 0.008 0.0085 0.0075 0.0055 
Q2 0.0165 0.028 0.017 0.0175 

 
Tab. 7 Hodnoty rozdielu absorbancií A532 – A580 zmerané pre jednotlivé vzorky izolovaných membrán 
rozdelených do skupín podľa spôsobu uskladnenia. V tabuľke sú tiež uvedené hodnoty mediánu, dolného a 
horného kvartilu pre jednotlivé skupiny meraní (kontrola, plus_4, minus_30 a minus_196). 
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Graf. 14 hodnoty rozdielov absorbancií A532 – A580 z tabuľky č. 7 zobrazené krabicovým grafom 
(uvedené ako medián - zvislá čiara s tmavou značkou v strede, prvý a tretí kvartil - bočné steny obdĺžnika). 
Štatisticky nesignifikantné rozdiely medzi skupinami (Friedmanov test), párované porovnanie skupín 
odhalilo trend poklesu v skupine minus_196 voči kontrole.   

8. Diskusia 
 

V prvej časti diplomovej práce sme sa venovali modelovaniu rýchlosti 

ochladzovania (cooling rate) vzoriek vložených do prostredia tekutého dusíka. Cooling 

rate sa udáva v jednotkách (°C/min), modelovali sne ho v prostredí Matlab 6.5. Cooling 

rate predstavuje dôležitý parameter a  informáciu z pohľadu uskladňovania buniek, 

pretože má veľký vplyv na určovanie prežívania týchto buniek (pozri Obr. 2). 

K poškodeniu buniek dochádza, v prípade ich zmrazovania, často z dôvodu poškodenia 

plazmatickej membrány, ku ktorému dochádza hlavne počas ochladzovania a spätného 

ohrievania  (Mazur, 2004). Nami namodelované priemerné hodnoty cooling rate sa 

pohybujú v intervale 900 – 950 °C/min, čo odpovedá pri pohľade na Obr. 2 oblasti píku 

maximálneho prežívania zmrazovaných erytrocytov. Pre RBC je vhodnejšia vyššia 

rýchlosť zmrazovania, je to spôsobené tým, že prežívanie buniek závisí taktiež aj od 

permeability membrány pre vodu. Pričom priepustnosť membrán erytrocytov pre vodu je 

v porovnaní s inými bunkami vysoká, v porovnaní s ľudskými oocytmi približne 10-

násobne vyššia (Terwilliger a Solomon, 1981), je to spôsobené väčším množstvom 
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akvaporínov v membránach červených krviniek, cez ktoré môže voda počas rýchleho 

zmrazovania buniek prechádzať z intracelulárneho prostredia do mimobunkového 

priestoru (Muldrew a McGann, 1990, 1994).  

V experimentálnej časti diplomovej práce sme sa venovali zisťovaniu vplyvu 

uskladnenia vzoriek izolovaných membrán ľudských erytrocytov na hodnotu ich 

membránovej fluidity, ktorá bola určovaná meraním anizotropie fluorescencie sondy 

DPH. Vzorky boli uskladnené pri rozdielnych teplotách (+4°C, -30°C, -196°C), v tme po 

dobu dvoch dní. Cieľom práce bolo určiť najvhodnejšiu metódu uskladnenia, ktorá zaručí 

reprodukovateľnosť výsledkov meraní membránovej fluidity na uskladnených 

membránach v porovnaní s čerstvo pripravenými vzorkami. 

Vyhodnocovali sme hodnoty r0 (anizotropia v čase nula sekúnd), r∞ (anizotropia 

v ustálenom stave, v čase „nekonečno“), k/min-1 (konštanta zabudovávania sondy DPH 

do membrány) získané z časového vývoja stacionárnej anizotropie fluorescencie, 

fitovaním modelom funkčnej závislosti (vzťah č. 20). Takto získané konštanty pre 

jednotlivé merania, jednalo sa o párované dáta, sme štatisticky vyhodnocovali. Normalitu 

sme overovali Shapiro-Wilk W testom, prítomnosť extrémnych hodnôt (odľahlých 

meraní) sme overovali Grubsnovým testom a zistené extrémne hodnoty sme kvôli 

zachovaniu počtu meraní a párovanosti údajov nahradili najbližšou nameranou hodnotou 

v danej skupine nameraných dát (windsorizácia).  Ďalej sme dáta vyhodnocovali 

dvojfaktorovou analýzou vairancie (ANOVA) a prípadne ešte Znamienkovým testom. 

Pre Znamienkový test sme sa rozhodli z dôvodu príliš veľkej interindividuálnej 

variability nameraných dát (vo všetkých skupinách), ktorá nám „zakrývala“ variabilitu 

dát medzi skupinami (vplyv sledovaného efektu) a preto sme sa rozhodli overiť, aspoň 

kvalitatívne, vplyv sledovaného efektu. Znamienkovým testom sme hodnotili znamienka 

diferencií medzi nameranou hodnotou v kontrolnej skupine a prislúchajúcou hodnotou 

v skupine uskladnených vzoriek. Testom sme teda vyhodnocovali, či je počet diferencií 

väčších ako nula štatisticky významne odlišný od počtu diferencií menších ako nula 

a tým pádom či sa jedná o nárast alebo pokles hodnôt vplyvom sledovaného efektu 

(kvalitatívne ohodnotenie sledovaného efektu). Ďalej sme chceli jednotlivé dáta 

porovnávať aj použitím logistickej regresie, avšak pre nedostatočný počet meraní 

v jednotlivých skupinách, ktorý nespĺňal podmienku použitia logistickej regresie 
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n > 10(k + 1), kde n – počet nezávislých meraní, k – počet nezávislých premenných, 

z ktorého vyplýva, že by sme museli mať, pri súčasne porovnávaných troch  nezávislých 

premenných, minimálne 40 meraní v každej skupine, čo nebolo možné dosiahnuť. Z tohto 

dôvodu sme štatisticky vyhodnocovali celkové skóre (comprehensive score) 

(Watala, 2006) CS(vývoj anizotropie) získaného podľa vzťahu č. 21. Toto trojparametrové 

skóre CS(vývoj anizotropie) popisuje jednou hodnotou časový vývoj stacionárnej anizotropie 

fluorescencie, pretože v sebe zahŕňa informácie o hodnotách r0 (anizotropia v čase nula 

sekúnd), r∞ (anizotropia v ustálenom stave, v čase „nekonečno“) aj k/min-1 (konštanta 

zabudovávania sondy do membrány), ktoré nám vyčerpávajúcim spôsobom 

charakterizujú model popisujúci časový vývoj stacionárnej anizotropie fluorescencie 

podľa vzťahu č. 20. A taktiež v sebe zahrňuje variabilitu nami nameraných dát 

(variabilitu pre všetky parametre), pretože ako vyplýva zo vzorca č. 21, z ktorého boli 

hodnoty celkového skóre počítané, sú všetky členy (r0, r∞, k) normované na ich 

prislúchajúcu hodnotu smerodajnej odchýlky SD. 

Pri oddelenom vyhodnocovaní jednotlivých parametrov popisujúcich časový 

vývoj stacionárnej anizotropie fluorescencie sme nepozorovali štatisticky signifikantnú 

odlišnosť ani v jednej skupine dát v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri parametri k 

(konštanta zabudovávania) sme pozorovali trend poklesu hodnoty v skupine plus_4, ktorý 

odhalil Znamienkový test. Pri parametri r∞ ANOVA vyšla pravdepodobnosť p = 0,026 ale 

Dunnettove viacnásobné porovnania neukázali štatisticky významný rozdiel v skupinách 

v porovnaní s kontrolnou skupinou. Signifikantnosť výsledku analýzy variancie spôsobili 

rozdiely medzi skupinami (plus_4, minus_30 a minus_196), ktoré z nášho pohľadu 

a vyhodnocovania nie sú zaujímavé (sledujeme efekt voči kontrole). Vplyv sledovaného 

efektu uskladnenia na vzorky nám zakrývala príliš veľká interindividuálna variabilita 

nameraných dát a pomerne nízky počet vzoriek (n = 12). Pri tomto počte nezávislých 

párovaných experimentov sme mohli v parametri r0, ktorý je zo všetkých 

vyhodnocovaných parametrov najdôležitejší a najviac používaní, s predpokladaním 

hodnoty smerodajnej odchýlky SD = 0.015, jedná sa o štandardnú hodnotu SD pre 

parameter r0, pozorovanú pri predchádzajúcich meraniach, sile párového t testu 80 % 

a hladine štatistickej významnosti α = 0.05, odlíšiť diferenciu v priemeroch dvoch 

výberov o hodnote 0.014. Ak by sme chceli odlíšiť rozdiely v priemeroch o hodnotách 
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0.01 pripadne 0.05, pri zachovaní predchádzajúcich parametrov, potrebovali by sme 

minimálne 20 respektíve až 73 párov meraní. 

Pri vyhodnocovaní celkového skóre CS(vývoj anizotropie) sme zistili signifikantnú 

zmenu v skupine plus_4 v porovnaní s kontrolnou skupinou dát. Keď sa pozrieme na 

Graf. 6, ktorý zobrazuje fit spriemerovaných vývojov anizotropie fluorescencie vo 

všetkých skupinách vidíme priebeh v skupine plus_4, ktorého hodnota r0 aj r∞ je podobná 

s hodnotami v kontrolnej skupine ale časová konštanta sa odlišuje (rýchlejší pokles 

anizotropie z hodnoty r0 na r∞) a taktiež v tejto skupine dát bola najväčšia 

interindividuálna variabilita zistených údajov. Hodnoty CS(vývoj anizotropie)  pre jednotlivé 

hodnoty popisujúce parametre rs(t) sú v celkovom skóre normované na hodnotu 

prislúchajúcej SD, čo môže byť vysvetlením pre signifikantnosť tohto výsledku. 

Graf. 11 zobrazuje časový vývoj intenzít polarizovanej fluorescencie Ivv a Ivh 

(pre ďalšie informácie pozri kapitolu 6.5. Meranie stacionárnej anizotropie 

fluorescencie). Na grafe si môžeme všimnúť neobvyklé kolísanie hodnôt okolo  

teoretického exponenciálneho nárastu intenzity. Toto kolísanie mohlo byť, podľa nás, 

spôsobené napríklad tým, že keď sa vzorka membrán nachádza pri teplote fázového 

prechodu membránových lipidov môže dochádzať k separácii jednotlivých 

membránových komponent (Obr. 14) a tieto môžu vytvárať domény a pozitívnu koreláciu 

s dĺžkou času strávenou v oblasti „kritických teplôt“ fázových prechodov membránových 

fosfolipidov (Mazur, 1992). 

Fluorescenčný signál sondy DPH z týchto 

domén by mohol spôsobovať vyššie 

popísané výchylky okolo predpokladaného 

exponenciálneho nárastu intenzity 

fluorescencie v čase. Avšak nevysvetľuje 

periodické opakovanie výchyliek, ktoré sa 

objavili v niektorých meraniach. 

Obr. 14 separácia membránových komponent 
počas umiestnenia membrány v chlade. Obrázok 
prevzatý z (Ben best). 

Pri uskladnení membrán, pri rôznych teplotách môže dochádzať, k fázovým 

prechodom v skladovanej suspenzii membrán a k javom, ktoré vedú k narúšaniu štruktúry 
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membrány (tlak vody prechádzajúcej membránou, mechanické namáhanie, utláčanie 

okolitými štruktúrami ľadu atď.). Avšak sily, ktoré riadia amfipatické molekuly pri 

utváraní dvojvrstvy, sa snažia o to, aby sa narušenie celistvosti odstránilo. Pretože, každá 

trhlina vytvorí voľné rozhranie s polárnym rozpúšťadlom, čo je energeticky nevýhodné, 

a preto sa molekuly dvojvrstvy samovoľne preusporiadavajú, čo vedie k oprave lipidovej 

dvojvrstvy - k obnoveniu jediného nepretržitého listu. V prípade, ak sú tieto trhliny 

väčšie, môže sa dvojitá vrstva rozpadnúť na oddelené mechúriky. V obidvoch prípadoch 

sa dej riadi snahou o čo najrýchlejšie odstránenie voľných rozhraní polárnej a nepolárnej 

časti roztoku (Alberts et. al., 1998).   

Merali sme taktiež peroxidáciu membránových lipidov, pomocou TBA testu 

popísaného v kapitole 6.6. Stanovenie peroxidácie lipidov. Pre meranie lipoperoxidácie 

sme sa rozhodli po nasledovnej úvahe. K samotnému poškodeniu membrán  počas 

skladovania môže dochádzať minimálne dvoma spôsobmi. A to chemickými reakciami, 

ktoré na uskladnenej vzorke prebiehajú, hlavne oxidácia membránových lipidov, 

lipoperoxidácia. Druhá príčina poškodenia vzorky je spôsob akým vzorku z pôvodnej 

teploty (laboratórnej) dostaneme na teplotu pri ktorej budú membrány skladované 

a následne spôsob akým sa vzorka späť ohreje na laboratórnu teplotu. Takže sme sa 

snažili sledovať mieru peroxidácie membránových lipidov ako faktor ovplyvňujúci 

hodnotu membránovej fluidity a tým pádom aj anizotropie fluorescencie. Namerané dáta 

TBA testu (rozdiely absorbancií pri vlnových dĺžkach 532 a 580 nm) mali asymetrické 

rozdelenie preto sme na ich vyhodnocovanie použili Friedmanov test, ktorého výsledok 

však bol štatisticky nesignifikantný. Párové porovnanie medzi skupinami ukázalo trend 

poklesu lipoperoxidácie v skupine minus_196 voči kontrolnej skupine. Čo je očakávaný 

výsledok s uvážením, že pri teplote -196ºC, prebiehajú všetky chemické reakcie 

v porovnaní s ostatnými teplotami najpomalšie. Keď si všimneme graf  č. 14 vidíme, že 

medián lipoperoxidácie v kontrolnej skupine je v porovnaní s mediánmi ostatných skupín 

najvyšší, môže to byť spôsobené tým, že po príprave vzoriek (odizolovaní membrán) 

kontrolné vzorky boli ponechané pri izbovej teplote približne 1 až 2 hodiny, pokiaľ sa 

pracovalo na uskladnení ostatných vzoriek, alebo prebiehali merania na iných 

kontrolných vzorkách, ktoré boli pripravené v ten istý deň. Tým pádom sa mohlo stať, že 

kontrolné vzorky mohli byť vystavené pôsobeniu laboratórnej teploty dlhší čas ako 
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vzorky z ostatných skupín. Z nameraných hodnôt rozdielov absorbancií však vyplýva, že 

na vzorkách došlo len k minimálnej peroxidácii, ktorá nemohla ovplyvniť výraznejšou 

mierou hodnotu membránovú fluiditu.  

9. Záver 
 
 V práci sme zisťovali vplyv rôznych spôsobov uskladnenia vzoriek na fluiditu 

membrán ľudských erytrocytov a ich peroxidáciu. Fluiditu membrán sme ohodnocovali 

meraním anizotropie fluorescencie sondy DPH, lipoperoxidáciu sme oceňovali TBA 

testom. Vzorky sme skladovali pri rôznych teplotách (približne: +4°C, -30°C, -196°C) 

v tme po dobu približne dvoch dní. 

 

1. Odhadli sme priemernú rýchlosť zmrazovania (cooling rate) uskladňovaných 

vzoriek v tekutom dusíku na 900 – 950 ºC/min. 

2. Podarilo sa nám minimalizovať množstvo hemoglobínu vo vzorkách izolovaných 

membrán erytrocytov. 

3. Z nameraných výsledkov TBA testu vyplýva, že pri našich experimentoch 

nedochádza k poškodeniu vzoriek vplyvom lipoperoxidácie. 

4. Zistili sme signifikantnú zmenu v hodnotách celkového skóre vývoja anizotropie 

CS(vývoj anizotropie) pri vzorkách uskladňovaných pri teplote 4 ºC voči kontrolnej 

vzorke. Pri ostatných spôsoboch skladovania sme v celkovom skóre ani pri 

jednotlivých sledovaných parametroch r0, r∞, k nezistili štatisticky významné 

rozdiely v porovnaní s kontrolnou skupinou meraní. 

5. Zo sledovaných spôsobov uskladnenia teda  neodporúčame na uskladnenie 

vzoriek po dobu dvoch dní použiť skladovaciu teplotu +4°C. 

Odporúčam v budúcnosti venovať sa uskladneniu vzoriek aj po dobu dlhšiu ako dva dni 

a taktiež zväčšiť počet meraní aby sa zvýšila sila štatistických testov pri vyhodnocovaní 

a bolo možné odhaliť menšie diferencie v centrálnych tendenciách výberových súborov z  

daných populácií. 
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