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Predhovor 

Empirické skúmanie biologických systémov, či už formou pozorovania alebo 

experimentu, prináša rad špecifických problémov, ktoré súvisia s ich zložitosťou. Potreba 

skúmať tieto systémy v natívnom stave vyžaduje používať v čo najväčšej miere 

neinvazívne meracie metódy, prípadne kombinovať viaceré metodické prístupy. Metódy 

biofyziky a lekárskej fyziky pokrývajú veľmi širokú oblasť, či už ide o výskum fyzikálnych 

vlastností biologických systémov na rôznom stupni organizácie, meranie fyziologických 

signálov, medicínske zobrazovanie alebo využitie ionizujúceho žiarenia v diagnostike 

a terapii.  

Problematika biofyzikálnych metód je svojou podstatou interdisciplinárna − 

zasahuje aj do nukleárnej medicíny, biomedicínskeho inžinierstva, bioinformatiky a 

matematického modelovania a tak nie všetky témy môžu byť zahrnuté v tejto knihe. 

Pokúsili sme sa však pokryť hlavné tematické oblasti tak, aby bol materiál vhodný pre 

študentov medziodborového študijného programu Biomedicínska fyzika, ale aj pre 

študentov iných študijných programov fyziky, ktorí majú záujem o uplatnenie v  

zdravotníctve alebo v súvisiacom výskume. Väčšina našich študentov sa už v 

pregraduálnom štúdiu v rámci záverečných prác zapája do bežiacich výskumných 

projektov svojich školiteľov. Naša skúsenosť ukazuje, že tento aktívny prístup je dôležitý 

pre odborné profilovanie študentov smerom k uplatneniu v medicínskom prostredí a pre 

budovanie ich vzťahu k biomedicínskemu výskumu. Má vplyv aj na rozhodovanie 

o pokračovaní akademického vzdelávania v postgraduálnom študijnom programe

Biofyzika alebo príbuzných študijných programoch. Mnohí z absolventov sú dnes našimi 

kolegami a podieľajú sa spolu s nami na akademickom vzdelávaní a príprave 

biomedicínskych fyzikov, či už formou pozvaných prednášok, vedenia záverečných prác  

a/alebo ponukou stáží na externých pracoviskách. Aj preto sme sa rozhodli niektorých 

z nich osloviť a prizvať do autorského kolektívu. Naším zámerom bolo predstaviť nielen 

fyzikálne princípy vybraných metód, ale aj ich praktické využitie v medicínskom prostredí 

a vo výskumných spoluprácach, na ktorých sa aktívne zúčastňujú aj naši študenti. 

Kniha je pomyselne rozdelená na dve časti. Predchádza im úvodná kapitola 1, 

ktorá odkazuje na molekulovú fyziku – jej poznatky predstavujú základné princípy, na 

ktorých je budovaná moderná fyzika. Prvá časť je venovaná metódam využívaným 

prevažne, aj keď nie výlučne, v základnom biomedicínskom výskume (kapitoly 2 − 8). 

Druhú časť tvoria metódy štandardne využívané v medicínskom prostredí 



(kapitola 9 a 10) a aplikovanom biomedicínskom výskume (kapitola 11). Na zvládnutie 

tejto pomerne rozsiahlej problematiky potrebujú mať študenti absolvované predmety 

základného kurzu fyziky a mať aspoň základné znalosti z predmetov Úvod do biofyziky a 

Základy biomedicínskej fyziky. Učebnica obsahovo vhodne dopĺňa predmety Medicínske 

prístroje, Laboratórne metódy v biomedicíne na bakalárskom stupni a špecializačné 

povinne voliteľné predmety na magisterskom stupni. 

Záverom by sme sa radi poďakovali všetkým autorom za ich čas a úsilie, ktoré 

venovali spracovávaným témam, Martine Velískovej, Patrickovi Mydlovi a Helene 

Niedlovej za pomoc s grafickou stránkou učebnice a ďalším kolegom za užitočné 

informácie a cenné rady. Zostavovanie tejto knihy bolo pre nás veľkou výzvou a pri písaní 

jednotlivých častí a editovaní kapitol sme sa veľa naučili. Vzhľadom na široké spektrum 

rozoberaných tém sme nemohli dúfať, že budeme dostatočnými autoritami v každej z 

nich, čím súčasne prijímame zodpovednosť za obsahové a formálne chyby, ktoré sa 

v texte naďalej môžu vyskytovať. Veľkou pomocou pri odlaďovaní textu boli pre nás 

posudky našich recenzentov, doc. Mgr. Daniela Jancuru, PhD., z Ústavu fyzikálnych vied, 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a doc. RNDr. Michala 

Šimeru, PhD., z Ústavu lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

Univerzita Komenského v Bratislave, ktorým ďakujeme za pozorné prečítanie rukopisu. 

Ich pripomienky, komentáre a opravy, ktoré sme s autorským kolektívom zohľadnili 

v revidovanej verzii učebnice, výrazne prispeli k zvýšeniu jej odbornej úrovne. Sme si 

vedomí, že sa v texte naďalej môžu nachádzať chyby a prehliadnutia,  preto 

povzbudzujeme našich študentov a ďalších čitateľov, aby nás na identifikované 

nedostatky upozornili. 

Ďakujeme aj Kultúrno-vzdelávacej grantovej agentúre Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za podporu projektu č. 041UK-4/2020, v 

rámci ktorého vznikla táto učebnica. Agentúram  APVV a VEGA ďakujeme za podporu 

projektov APVV-SK-BY-RD-19-0019, APVV-15-0119, APVV-SK-PL-21-0073, a VEGA č. 

2/0153/21, vďaka ktorým sme mohli zapracovať skúsenosti a príklady z nášho výskumu. 

 

V Bratislave, december 2022 

Milan Zvarík a Iveta Waczulíková 
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1 Molekulová fyzika 

1.1 Úvod 

Otázky „Z čoho sme zložení?, Čo nás tvorí? Čo tvorí priestor okolo nás?“ si ľudia 

kládli od nepamäti. Boli to ale antickí Gréci, u ktorých prvýkrát zaznamenávame záujem 

nielen o človeka, ale taktiež aj o okolitý svet. Najmä pytagoreizmus, filozofický smer a 

učenie školy Pytagora zo Samosu, , prestal hľadať v chode sveta pôsobenie živlov, a začal 

na svet nazerať ako na niečo, čo je možné racionálne poznať a pochopiť. Pytagoras ako 

prvý použil termín filozofia, aby odlíšil ľudské vedenie, ako túžbu po poznaní, od božskej 

múdrosti, nazval svet usporiadaným súladom, kozmom (z gréckeho kosmos, rád, 

poriadok) a vyzdvihol krásu sveta. Vynikal v aritmetike, v geometrii, v akustike a v 

astronómii. Poukázal na úmernosť medzi dĺžkou struny a výškou tónu a pripisuje sa mu 

autorstvo Pytagorovej vety. Pytagorejci svet chápali ako jednu veľkú harmóniu – súlad 

navzájom nezosúladeného. Ich filozofia hlásala, že všetko má svoj protiklad, systém sa 

stále vyvíja a že svet okolo nás je cyklický. Pri empirickom pozorovaní prírody si všimli 

skutočnosť, že pohyb jednotlivých telies je vyjadriteľný číslami a vyhlásili číslo za 

konštituujúci a riadiaci vnútorný princíp. Pokúsili sa stavbu sveta vysvetľovať z jeho 

kvantitatívnej stránky. Podľa pytagorejcov sú čísla nielen praprvkami vesmíru, ale sú 

podstatou vecí, keďže vyjadrujú vzťahy medzi vecami. 

Na túto filozofiu naviazal v 5. storočí pred naším letopočtom starogrécky filozof 

Leukippos považovaný za otca filozofického smeru atomizmus. Pripisuje sa mu prvá 

jasná formulácia zákona kauzality: „Ani jedna vec nevzniká bez príčiny, ale všetko vzniká 

z nejakého dôvodu a nutnosti“. Oveľa známejší je však jeho žiak Démokritos, ktorý 

atomistickú teóriu rozvinul. Démokritos bol polyhistor, venoval sa matematike, filozofii, 

medicíne, aj histórii. Hlásal, že všetko okolo nás je zložené z atómov (z gréckeho a-tomos, 

nedeliteľný), ktoré sú večné, nemenné a nedeliteľné, čím položil základy 

materialistického a deterministického pohľadu na svet.  

V priebehu storočí a v dôsledku spoločenského vývoja tieto myšlienky upadli do 

zabudnutia, až kým neboli znovuobjavené v novovekej filozofii. Konkrétne v diele 

Reného Descarta, považovaného za otca modernej filozofie. Racionalizmus atomizmu 

bol Descartovi, ktorý sa snažil vytvoriť jednotnú vedu na základoch matematiky, veľmi 

blízky. Rôzne vlastnosti látok sa snažil vysvetliť pomocou atómov, z ktorých sú tieto látky 

zložené. S rastom poznania v prírodných vedách sa s konceptom atómov, ktorých 
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existencia bola reálne dokázaná, začali stotožňovať chemici - Antoine Laurent Lavoisier, 

John Dalton, Amedeo Avogadro, či Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Práve on prišiel 

s prevratným systémom zoradenia prvkov podľa atómovej hmotnosti do periodickej 

tabuľky prvkov, kde ich vlastnosti vyplývali z ich atómových hmotností (v súčasnosti 

zoradené podľa atómových čísel).  Postupne sa ukázalo, že atómy nie sú najmenšie 

častice a začal sa formovať nový vedný odbor, jadrová fyzika. Vzniklo viacero modelov 

atómov (Thomsonov, Rutherfordov, Bohr-Sommerfeldov), pričom až 

kvantovomechanický model založený na Schrödingerovej rovnici a Heisenbergovom 

princípe neurčitosti je dnes všeobecne akceptovaný. My však nebudeme zachádzať do 

oblastí teoretickej fyziky, pre potreby tejto kapitoly si vystačíme s molekulovou fyzikou. 

Molekulová fyzika skúma a popisuje vzťahy medzi makroskopickým správaním látok 

na základe vzájomného pôsobenia a pohybu veľkého množstva častíc, z ktorých sa 

látky skladajú. 

Richard P. Feynman vo svojich prednáškach uviedol: „Keby pri nejakej katastrofe 

zanikli všetky vedecké poznatky a ďalším generáciám by mala zostať len jediná veta, 

ktoré tvrdenie by pri najmenšom počte slov obsahovalo najbohatšiu informáciu? Som 

presvedčený, že je to atómová hypotéza, že všetky veci sa skladajú z atómov — malých 

častíc, ktoré sú v neustálom pohybe – vo väčšej vzdialenosti sa vzájomne priťahujú, ale 

pri malých vzdialenostiach sa odpudzujú. V tejto jedinej vete je obsiahnuté nesmierne 

množstvo informácií o svete. Je k tomu potrebné len trochu predstavivosti a uvažovania.“ 

Poznatky molekulovej fyziky predstavujú základné princípy, na ktorých je 

budovaná moderná fyzika. Fyzikálne experimentovanie v mikrosvete súčasne podnietilo 

rozvoj experimentálnych zariadení umožňujúcich skúmať atómy a molekuly a ich 

interakcie v mikrosvete (dozimetria, detektory častíc, urýchľovače). Zároveň tiež viedlo i 

k aplikáciám tejto oblasti fyziky v materiálovom inžinierstve, jadrovej energetike 

a v neposlednom rade aj biofyzike a lekárskej fyzike. 

1.2 Atóm ako chemická látka 

Pre naše potreby budeme vychádzať z jednoduchého tzv. planetárneho modelu 

atómu navrhnutého Ernstom Rutherfordom, ktorý predpokladá hmotné, kladne nabité 

jadro tvorené neutrónmi a protónmi, okolo ktorého obiehajú oveľa ľahšie elektróny 

(Obr. 1.1).  
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Obr. 1.1 Rutherfordov planetárny model atómu s hmotným, kladne nabitým jadrom (+) a s ľahkými 
elektrónmi (-) obiehajúcimi okolo jadra po kružnicových dráhach. 

Jadro je tvorené kladne nabitými protónmi a neutrónmi bez náboja, počet 

ktorých sa môže v jadre meniť. Atóm ako chemický prvok s rovnakým počtom protónov 

tak môže existovať v konfigurácii s rôznym počtom neutrónov – takýto chemický prvok 

nazývame izotop. Vo všeobecnosti sa tak akýkoľvek izotop chemického prvku X vyjadruje 

vo formáte (1.1): 

𝑋𝑍
𝐴  (1.1) 

kde Z je počet protónov (protónové číslo) a A je celkový počet protónov 

a neutrónov v jadre, t.j. všetkých nukleónov. 

Hmotnosti atómov vyjadrujeme najčastejšie pomocou relatívnej atómovej 

hmotnosti Ar, ktorá udáva pomer hmotnosti daného atómu mA k 1/12 hmotnosti nuklidu 

uhlíka 12C mC (mC =1,66·10-27 kg) (1.2): 

𝐴𝑟 = 
𝑚𝐴
𝑚𝐶

 
(1.2) 

Nakoľko sa chemické prvky vyskytujú ako zmes atómov (izotopov), hodnoty Ar 

sú v tabuľkách uvádzané ako stredné hodnoty (pomerné zastúpenie izotopov prvku).  

Spojením viacerých atómov kovalentnými väzbami vzniká molekula - skupina 

atómov, ktorá je schopná samostatnej existencie. Podobne ako v prípade atómov, aj pre 

molekulu s hmotnosťou mM vieme stanoviť relatívnu molekulárnu hmotnosť Mr (1.3): 
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𝑀𝑟 = 
𝑚𝑀

𝑚𝐶
 

(1.3) 

Počet atómov v látke sa vyjadruje pomocou látkového množstva. Látkové 

množstvo n je fyzikálna veličina, ktorá udáva pomer počtu častíc N v látke k počtu častíc 

v 12 gramoch 12C. Počet atómov tohto stabilného izotopu je približne 6,0231023 a toto 

číslo je známe ako Avogadrova konštanta NA. Jednotkou látkového množstva je mol a 

jedná so základnú jednotku SI sústavu. Látkové množstvo vyjadríme (1.4) 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴
 [mol] 

(1.4) 

kde N je celkový počet častíc.  

Ak poznáme hmotnosť chemickej látky m a jej látkové množstvo n, vieme 

vypočítať molárnu hmotnosť Mm (1.5) 

𝑀𝑚 = 
𝑚

𝑛
 [kg ∙ mol−1] (1.5) 

1.3 Ideálny plyn  

Molekulová fyzika je časť fyziky, ktorá sa zaoberá vlastnosťami látok na 

atomárnej a molekulárnej úrovni, a ktorá sa snaží nájsť vzťahy medzi makroskopickým 

chovaním látky na základe vzájomného pôsobenia a pohybu veľkého množstva častíc. 

Základom molekulovej fyziky je kinetická teória látok, ktorá využíva matematický aparát 

štatistickej matematiky. Aj vďaka tomu vieme dobre opísať a vysvetliť pohyb a správanie 

látok, ako súbor veľkého počtu častíc v rôznych stavoch a skupenstvách.  

Samotné atómy a molekuly sú v neustálom pohybe a vzájomne interagujú, čo 

vedie k tepelnej výmene medzi nimi samotnými ako aj s okolím. Preto kinetická teória 

hovorí, že každej častici prislúcha istá hodnota kinetickej energie Ek závislej od teploty 

látky. Podľa newtonovskej teórie platí, že kinetická energia je práca, ktorá sa musí 

vykonať, aby teleso s hmotnosťou m dosiahlo rýchlosť v (1.6): 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚 ∙ 𝑣2 (1.6) 
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Takto definovaná kinetická energia je vhodná na opis veľkých telies. V prípade 

pohybu častíc sa však situácia zásadne mení, nakoľko sa nezaoberáme konkrétnou 

časticou, ale veľkým počtom častíc, t.j. štatistickým súborom. Kinetickú energiu častíc 

vieme meniť pridávaním alebo odoberaním tepla Q, čo sa na makroskopickej úrovni 

prejaví zmenou teploty T danej látky (alebo systému), ktorú častice tvoria. Tento koncept 

je vysvetlený kinetickou teóriou plynu na modeli nazvanom ideálny plyn. Kinetická 

energia ideálneho plynu je priamo úmerná teplote (1.7): 

𝐸𝑘 =
3

2
𝑘 ∙ 𝑇 (1.7) 

kde vystupuje pre termodynamiku dôležitý parameter – Boltzmannova 

konštanta kB (kB = 1,38·10-23 J·K-1). 

Ideálny plyn je zjednodušený model, ktorý ale v dobrom priblížení opisuje 

správanie sa systému veľkého počtu častíc (napríklad molekúl) v uzavretej nádobe. Jeho 

základné princípy totiž okrem fyziky možno použiť na akýkoľvek systém s veľkým počtom 

zložiek, ako je napríklad aj ľudská populácia. Pri ideálnom plyne sa vychádza 

z nasledovných vlastností: 

• rozmery - zanedbateľné  v porovnaní so strednou vzdialenosťou medzi dvoma 

molekulami 

• silové pôsobenie - častice navzájom nepôsobia silami 

• zrážky - vzájomné zrážky a zrážky so stenou nádoby sú dokonale pružné, t.j. 

kinetická energia sa nemení na iné formy energie 

• tekutosť - dokonalá, keďže molekuly na seba silovo nepôsobia a teda sa 

nebrzdia 

• stlačiteľnosť – dokonalá, keďže molekuly sú ďaleko od seba a ich rozmery sú 

zanedbateľné 

• pohyblivosť - dokonale vypĺňajú priestor. 

Pre reálne plyny platí, že vlastnosti ideálneho plynu spĺňajú iba pri vysokých 

teplotách a nízkych tlakoch. Za štandardných podmienok (T = 0 °C, p = 101 325 Pa) 

môžeme väčšinu reálnych plynov považovať za ideálne plyny.  

Vzhľadom na nulové silové pôsobenie medzi molekulami je potenciálna energia 

ideálneho plynu nulová a jeho celkovú vnútornú energiu U definuje iba energia kinetická. 
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Kinetickú energiu majú molekuly v ideálnom plyne vtedy, ak vykonávajú pohyb, ktorý 

môže byť napríklad posuvný, rotačný alebo vibračný. Sústreďme sa teraz na samotný 

pohyb molekúl v uzavretej nádobe, nakoľko nám to poskytuje informácie o vlastnostiach 

plynu.  

1.3.1 Stredná kvadratická rýchlosť 

Molekuly sa v ľubovoľnom momente pohybujú priamočiaro dovtedy, kým 

nedôjde k zrážke s druhou molekulou alebo so stenou nádoby. V závislosti od 

podmienok, za ktorých k zrážke došlo (rýchlosť, uhol a pod.), dôjde k zmene smeru. 

V ideálnom plyne je ale čas priamočiareho pohybu, tzv. stredná doba pohybu, oveľa dlhší 

ako čas, za ktorý prebieha zrážka. V dôsledku vzájomných zrážok molekúl sa neustále 

mení veľkosť a smer ich pohybu (rýchlosť). V tomto prípade nie je možné použiť 

individuálny prístup pre každú molekulu systému a je potrebné použiť štatistický prístup. 

Pre začiatok uvažujme uzavretú nádobu obsahujúcu N identických molekúl, 

každú s hmotnosťou m, pohybujúcich sa v dôsledku neusporiadaného pohybu rôznymi 

rýchlosťami v. Z počtu N molekúl bude mať Ni molekúl rýchlosti z intervalu <vi,vi+Δv>. Ak 

spočítame kinetické energie všetkých častíc cez všetky takéto intervaly, získame celkovú 

kinetickú energiu systému Ek (1.8): 

𝐸𝑘𝑖 =
1

2
𝑚 ∙∑(∆𝑁𝑖 ∙ 𝑣𝑖

2)

𝑛

𝑖=1

 
(1.8) 

Predpokladajme, že sa všetky molekuly pohybujú rovnakou rýchlosťou vk 

nazvanou stredná kvadratická rýchlosť, pričom kinetická energia zostane zachovaná 

(1.9): 

𝑁 ∙
1

2
𝑚 ∙ 𝑣𝑘

2 =
1

2
𝑚∑(∆𝑁𝑖 ∙ 𝑣𝑖

2)

𝑛

𝑖=1

 

𝑣𝑘
2 =

1

𝑁
∑(∆𝑁𝑖 ∙ 𝑣𝑖

2)

𝑛

𝑖=1

 

𝑣𝑘  = √∑𝑣𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

(1.9) 
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Ak využijeme vzťahy (1.6) a (1.8), získame rigoróznejšie vyjadrenie pre strednú 

kvadratickú rýchlosť v rôznych tvaroch (1.10): 

𝑣𝑘 = √
3𝑘 ∙ 𝑇

𝑚
= √

3𝑅 · 𝑇

𝑀𝑚
 

(1.10) 

kde R je molárna plynová konštanta (R = 8,314 J·K-1·mol-1). 

1.3.2 Stavová rovnica ideálneho plynu 

V každom časovom okamžiku sa akýkoľvek systém nachádza v určitom 

termodynamickom stave, vnútri ktorého môžu prebiehať zmeny. Termodynamický stav 

každého systému vieme popísať pomocou stavových veličín (tlak p, objem V, teplota T, 

látkové množstvo n, hustota  ) a stavových funkcií (entropia S, entalpia H, vnútorná 

energia U). Vzťah medzi stavovými veličinami vyjadruje základná rovnica kinetickej teórie 

plynov – stavová rovnica ideálneho plynu (1.11): 

𝑝 · 𝑉 = 𝑁 · 𝑘 · 𝑇 (1.11) 

Použijúc vzťah (1.4) vieme upraviť stavovú rovnicu na 

𝑝 · 𝑉 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇 (1.12) 

Ak máme nádobu s ideálnym plynom, ktorý sa v závislosti od podmienok môže 

nachádzať v rôznych stavoch, tak pre dva rôzne stavy 1 a 2 platí (1.13):  

𝑝1 ∙ 𝑣1
𝑇1

=
𝑝2 ∙ 𝑣2
𝑇2

 

𝑝 ∙ 𝑉

𝑇
= konšt (1.13) 

Zo vzťahu (1.13) vyplýva, že ak pri termodynamickom deji meníme stav plynu 

(alebo telesa) zmenou niektorých stavových veličín, tak sa zákonite musia meniť aj 

ostatné veličiny, aby bola splnená podmienka konštantnosti. V nasledujúcej časti 

ukážeme, že vzťah (1.13) má veľa praktických využití. 
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1.3.3 Práca ideálneho plynu 

Pri práci ideálneho plynu vychádzame z predstavy, že tento plyn je dokonale 

uzavretý vo valcovej nádobe spojenej s pohyblivým piestom s plochou S (Obr. 1.2). Ak 

začneme plyn zahrievať, tak začneme zvyšovať jeho kinetickú energiu a teda aj strednú 

rýchlosť molekúl tvoriacich plyn.  

 

Obr. 1.2 Schematické znázornenie valcovej nádoby s prierezom S, v ktorej sa nachádza ideálny plyn. Piest je 
v polohe S1 (a). Po dodaní tepla Q dochádza k zvýšeniu rýchlosti častíc, ktoré pôsobia na piest a v dôsledku 

tlakovej sily F ho posunú do polohy S2 po dráhe s, čím plyn vykoná prácu.  

V nádobe rastie teplota, zvyšuje sa tlak a rastie objem, v dôsledku čoho na piest 

pôsobí tlaková sila F. Pôsobením sily sa piest začne pohybovať a posunie z polohy s1 do 

polohy s2, čím prejde dráhu Δs. Práca W, ktorú plyn na pieste vykonal, vyjadruje vzťah 

(1.14): 

𝑊 = 𝐹 ∙ ∆𝑠 (1.14) 

Ak je tlak plynu p stály, tak sila pôsobiacu na piest je (1.15) 

𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑆 (1.15) 

čo nám po jednoduchej úprave poskytne výraz pre prácu plynu (1.16): 

𝑊 = 𝐹 ∙ ∆𝑠 = 𝑝 ∙ 𝑆 ∙ ∆𝑠 = 𝑝 ∙ ∆𝑉 (1.16) 

kde ΔV vyjadruje rozdiel objemov medzi koncom a začiatkom práce. 
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1.3.4 Termodynamické deje 

Plyn môže prejsť viacerými stavmi a zmenami, aby sa nakoniec vrátil do 

pôvodného stavu. Hovoríme, že plyn ako systém vykonal kruhový/cyklický dej. 

Najčastejšie sa kruhový dej znázorňuje pomocou p-V diagramu, kde plocha uzavretá 

krivkou, ktorej vrcholy tvoria začiatočný stav, medzistavy a koncový stav, vyjadruje 

celkovú prácu, ktorú plyn ako termodynamický systém vykonal, alebo spotreboval (obr. 

1.3). 

 

Obr. 1.3 Pracovný diagram kruhového deja zobrazujúci zmeny stavu postupne A → B → C → D, pričom 
prechod do druhého stavu je spôsobený zmenou niektorej zo stavových veličín. Obsah plochy uzavretej 
krivkou je celková práca systému W vykonaná počas kruhového deja. 

Dej, kedy sa systém po viacerých krokoch vráti do pôvodného stavu, sa nazýva 

kruhový dej. Vo všeobecnosti platí, že pri termodynamickej zmene sa môžu meniť všetky 

tri parametre. Ak je systém izolovaný, tak platí zákon zachovania energie, ktorý hovorí, 

že: 

„Celková energia izolovanej sústavy je konštantná“ 

V praxi nemôže existovať taký (tepelný) stroj, ktorý by vykonával mechanickú 

prácu bez toho, aby spotreboval energiu iného typu. Inak povedané – ak neprijmeme 

potravu, tak nepodáme výkon. Nakoľko sa každý systém skladá z pohybujúcich sa častíc, 

tak každý systém má svoju vnútornú energiu U, veľkosť ktorej závisí od toho, koľko 

energie (napr. vo forme tepla Q alebo práce W) bolo tomuto systému dodané alebo 

odobrané. Práve rozdiel medzi výmenou tepla a konaním práce vyjadruje, aká veľká 

bude zmena vnútornej energie ΔU (1.17): 

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 
(1.17) 
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Rovnica (1.17) vyjadruje, že každý fyzikálny systém má vnútornú energiu, veľkosť 

ktorej sa môže meniť iba prostredníctvom výmeny energie (práca, tepelná výmena) s 

okolitým prostredím. Vzťah (1.17) tak predstavuje matematickú formuláciu zákona 

zachovania energie, tzv. prvého termodynamického zákona.  Vnútorná energia je 

jednoznačnou funkciou stavu plynu a je teda stavovou veličinou. Naopak práca a teplo 

nie sú stavovými veličinami, sú to veličiny procesné, sú viazané na určitý dej a závisia na 

ceste (spôsobe prechodu sústavy zo stavu 1 do stavu 2). Majú zmysel len v súvislosti s 

interakciou plynu a okolia, pri ktorej dochádza k energetickým výmenám. 

Z hľadiska formalizmu je zmena vnútornej energie daná zmenami tepla a práce 

a je matematicky presnejšie vyjadrená  v diferenciálnom tvare ako (1.18): 

∆𝑈 = 𝛿𝑄 + 𝛿𝑊 (1.18) 

kde δQ je zmena tepla daná teplotou a zmenou entropie S a δW je práca plynu 

dodaná (+) alebo odobraná (-). Práca sa koná len vtedy, ak sa mení objem dV a tlak 

zostáva konštantný. Diferenciál práce W je tak δp = p·dV. Na základe toho nadobúda 

vzťah (1.18) tvar (1.19): 

∆𝑈 = 𝑇 ∙ d𝑆 − 𝑝 ∙ d𝑉 (1.19) 

Vzťah zavádza novú termodynamickú veličinu entropiu, ktorá je kvantitatívnou 

mierou stupňa nevratnosti deja. Je známym faktom, že pri kontakte studeného a teplého 

telesa sa teploty časom vyrovnajú, t.j. teplo prejde z teplého na chladné teleso a nikdy 

nie naopak. Hovoríme, že pri akomkoľvek konaní práce sa časť tepla vždy premení na 

teplo, pričom naopak to neplatí. Inými slovami, ani ideálny stroj nie je schopný premeniť 

všetko teplo získané z vonkajších zdrojov bezo zvyšku na prácu. Tento empirický 

poznatok definuje druhý termodynamický zákon, ktorý tak obmedzuje možnosť 

transformácie tepla na mechanickú prácu a obmedzuje tak všeobecnú platnosť prvej 

termodynamickej vety. Strata tepla pri konaní práce je príkladom nezvratných zmien 

v systéme.  Entropia je teda, inými slovami, mierou spontánnosti deja a kritériom 

rovnovážneho stavu. Pri samovoľných zmenách izolovaných systémov (ako je napríklad 

sústava studené-teplé teleso) usporiadanosť vždy klesá a teda entropia rastie, prípadne 

je bez zmien.  
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V termodynamike nepotrebujeme vedieť detaily o každej častici (ktorých je 

rádovo 1026), efektívnejšie je systém opísať pomocou stavových veličín, kombináciou 

ktorých získame informácie o stave za daných podmienok, tzv. mikrostave Ω. Čím viac 

mikrostavov máme, tým viac rastie neusporiadanosť – entropia S (1.20): 

𝑆 = 𝑘B ∙ lnΩ (1.20) 

kde kB je Boltzmannova konštanta (kB = 1,38·10-23 J·K-1).  

Príkladom na vzrast entropie je nespočetne veľa. Pevná látka má nízku entropiu, 

keďže molekuly sú navzájom pevne prepojené chemickými väzbami, čo limituje počet 

možných stavov. Ak látku zohrejeme (roztopíme), chemické väzby sa oslabia, prípadne 

sa rozrušia a atómy a molekuly majú oveľa viac možností ako sa správať, aj keď sú mnohé 

z nich ešte stále prepojené väzbami. Ak necháme kvapalinu vypariť do otvoreného 

priestoru, medzimolekulové sily sú prekonané, každý atóm a molekula sa stávajú 

nezávislé a môžu zaujať ľubovoľný stav.  

V ďalšej časti si pripomenieme termodynamické deje, u ktorých je vždy jedna zo 

stavových veličín konštantná. 

1.3.4.1 Izotermický dej 

Majme nádobu, v ktorej je teplota Tin, a ktorá je v kontakte s veľkým 

rezervoárom s teplotou Tout. Uvažujme o veľmi pomalej tepelnej výmene medzi 

nádobami, vďaka čomu celý systém zostáva v rovnováhe s konštantnou teplotou. Všetko 

teplo Q dodávané z rezervoára do nádoby sa tak pri konštantnej teplote premení na 

prácu, ktorú plyn vykoná pri expanzii (Obr. 1.4). 
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Obr. 1.4 Schematické znázornenie izotermického deja. Ideálnemu plynu uzavretom vo valcovej nádobe s 
prierezom S (a) sa dodáva teplo Q. Pri konštantnej teplote T (graficky zobrazené ako šípky označujúce veľkosť 
strednej rýchlosti molekúl ideálneho plynu) sa piest posunie o dráhu Δs a plyn koná prácu (b). 

Pri expanzii rastie objem, čo má za následok pokles tlaku. Proces, pri ktorom 

ostáva teplota T konštantná, sa nazýva izotermický dej. Podľa rovnice (1.13) teda platí 

(1.21): 

𝑝 ∙ 𝑉 = konšt (1.21) 

Na počesť vedcov, ktorí tento zákon sformulovali, sa nazýva Boyle-Mariottov 

zákon. Izotermický dej sa zobrazuje v p-V diagrame pomocou kriviek – izoteriem (Obr. 

1.5). 

 

Obr. 1.5 p-V diagram pre izotermický dej. Grafom je izoterma. Práca W vykonaná systémom je daná 
plochou pod krivkou. 
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Nakoľko sa teplota v izotermickom deji nemení, tak sa nemení ani kinetická 

energia sústavy a teda ani jej celková vnútorná energia ΔU. Vzťah (1.19) tak nadobúda 

tvar (1.22): 

𝛿𝑄 = 𝑝 ∙ d𝑉 = − 𝛿𝑊 (1.22) 

Z Obr. 1.5 vidieť, že pri dodávanom teple vykonáva plyn prácu, t.j. prechádza zo 

stavu s objemom V1 do stavu s objemom V2. Samozrejme, to isté platí, ak zo systému 

teplo odoberáme, tak na plyne musíme konať prácu (stlačíme ho). Celková práca W, 

ktorú plyn vykoná, je tak vyjadrená pomocou (1.12) ako (1.23): 

𝑊𝐴→𝐵 = ∫ 𝑝 ∙ d𝑉 = ∫
𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝑉
∙ d𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ln

𝑉2
𝑉1

𝑉2

𝑉1

𝑉2

𝑉1

 

(1.23) 

Vo svete okolo nás existuje mnoho príkladov izotermických procesov slúžiacich 

najmä na teplotnú reguláciu. Pre bunky nie sú výrazné tepelné výkyvy žiaduce a tak 

mnohé chemické reakcie prebiehajú izotermicky. Rovnako mnohé stroje, napríklad 

chladnička alebo tepelné čerpadlo, sú založené na vykonávaní práce pri konštantnej 

teplote. 

1.3.4.2 Izobarický dej 

Uvažujme ďalej o nádobe s pohyblivým piestom, ktorý sa v nej pohybuje so 

zanedbateľným trením. Pri zohrievaní nádoby dochádza k nárastu rýchlosti častíc plynu, 

ktoré začínajú pôsobiť na pohyblivý piest. Ten sa začne pohybovať až do momentu, kým 

sa tlak pin vnútri nádoby nevyrovná vonkajšiemu tlaku pout (Obr. 1.6).  
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Obr. 1.6 Schematické znázornenie izobarického deja. Ideálnemu plynu uzavretému vo valcovej nádobe s 
prierezom S (a) sa dodáva teplo Q. Parametre pin a pout označujú hodnoty tlaku vnútri a mimo nádoby a sú 

rovnaké. Pri konštantnom tlaku sa piest posunie o dráhu s a plyn koná prácu. V dôsledku dodávania tepla 
sa zmení stredná rýchlosť molekúl ideálneho plynu (graficky zobrazené ako šípky s väčšou dĺžkou) a teda aj 
teplota T. 

Proces, pri ktorom je počas termodynamického procesu tlak konštantný, 

respektíve pin = pout, sa nazýva izobarický dej. Na počesť vedcov, ktorí ho odvodili, sa 

nazýva Guy-Lucassov zákon a je modifikáciou vzťahu (1.13): 

𝑉

𝑇
= konšt (1.24) 

Zmeny stavových veličín pri izobarickom deji v p-V diagrame zobrazuje krivka 

nazvaná izobara (Obr. 1.7). 

 

Obr. 1.7 p-V diagram pre izobarický dej zo znázornenou izobarou. Práca W vykonaná systémom je daná 
plochou pod krivkou. 
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Pre izobarický dej platí, že do zmeny vnútornej energie prispieva ako teplo, tak 

aj vykonaná práca a tak rovnica (1.17) platí bez zmeny. Ak využijeme vzťah W = –p · dV, 

vieme vyjadriť teplo Q ako (1.25): 

𝛥𝐻 = ∆𝑈 + 𝑝 ∙ ∆𝑉 (1.25) 

kde H = (U + pV) je stavová veličina, ktorú nazývame tepelný obsah sústavy, 

alebo entalpia. Entalpia vyjadruje celkové množstvo energie v systéme pri konštantnom 

tlaku a má tak pre izobarické deje podobný význam ako vnútorná energia pre deje 

izochorické. Uvedená termodynamická funkcia má význam napríklad v chemických 

reakciách, kde rozdiel entalpií medzi produktmi a vstupnými látkami hovorí o tepelnom 

účinku danej chemickej reakcie, t.j. koľko tepla musí látka prijať/odovzdať, aby došlo 

k zmene teploty. Ak tento proces dáme do súvisu s množstvo látky m v systéme, tak 

definujeme izobarickú mernú tepelnú kapacitu cp ako množstvo tepla, ktoré je potrebné 

dodať systému s hmotnosťou 1 kg, aby sa jeho teplota zvýšila o 1 K (1.26): 

𝑐𝑝 =
𝑄

𝑚 ∙ ∆𝑇
=

∆𝐻

𝑚 ∙ ∆𝑇
=
∆𝑈 + 𝑝 ∙ ∆𝑉

𝑚 ∙ ∆𝑇
  [

J

kg ∙ K
] 

(1.26) 

Celková práca, ktorú plyn v izobarickom cykle vykoná, ak sa prejde zo stavu 

s objemom V1 do stavu s objemom V2 je vyjadrená ako (1.27): 

𝑊 = 𝑝 ∙ d𝑉 (1.27) 

a v diagrame na Obr. 1.7 je jej veľkosť rovná ploche pod krivkou.  

Dôležitým výstupom izobarického deja je práve definovanie entalpie a zmeny 

entalpie, ktorá je rovná teplu vstupujúcemu do systému, alebo uvoľňovanému zo 

systému. Na základe toho rozlišujeme nasledovné procesy: 

• teplo sa dodáva (absorbuje) → ΔH > 0 → proces sa nazýva endotermický 

• teplo sa odoberá (uvoľňuje) → ΔH < 0 → proces sa nazýva exotermický 

Takisto platí, že keď pri konštantnom tlaku dôjde k zmene skupenstva (fázová 

zmena), tak zmena entalpie ΔH je rovná teplu potrebnému na roztopenie alebo 

vyparenie látky.  
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Veľa procesov, s ktorými prichádzame na dennej báze do styku, sú izobarické, 

pretože sme v kontakte s veľmi veľkým rezervoárom – atmosférou. Príkladom môže byť 

varenie vody v prikrytom hrnci. Keďže hrniec nie je otvorený, tak objem vody môže 

v istom momente prudko narásť a hrniec vykypí.  

1.3.4.3. Izochorický dej 

Do tretice uvažujme uzavretú nádobu, ktorá je v termodynamickej rovnováhe 

avšak tentokrát jej súčasťou nie je žiaden piest. Ak nádobu začneme zahrievať, tak 

v dôsledku neprítomnosti piestu sa objem plynu V nemôže zväčšovať a ostáva 

konštantný. Zohrievaním dochádza k nárastu rýchlosti častíc plynu, ktoré vyvíjajú väčší 

tlak na stenu nádoby (Obr. 1.8). 

 

Obr. 1.8 Schematické znázornenie izochorického deja. Ideálnemu plynu uzavretom vo valcovej nádobe s 
prierezom S (a) sa dodáva teplo Q. Parametre p1 a p2 označujú hodnoty tlaku pred a po dodaní tepla. Pri 
konštantnom objeme sa piest neposúva a plyn nekoná prácu. V dôsledku dodávania tepla sa zmení stredná 
rýchlosť molekúl ideálneho plynu (graficky zobrazené ako šípky s väčšou dĺžkou) a teda aj teplota T. 

Ak na to všetko aplikujeme vzťah (1.13), tak dostaneme (1.28): 

𝑝

𝑇
= konšt (1.28) 

Termodynamický proces, pri ktorom ostáva objem konštantný a tlak sa mení z p1 

na p2 sa nazýva izochorický dej, tiež známy ako Charlesov zákon. Grafickou 

reprezentáciu závislosti tlaku od objemu pri izochorického deja v p-V diagrame je krivka 

nazvaná izochora (Obr. 1.9).  
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Obr. 1.9 p-V diagram pre izochorický dej. Závislosť tlaku a objemu je vyjadrená izochorou. Počas 
izochorického deja nie je vykonaná práca W. 

Nakoľko sa v izochorickom deji nemení objem, t.j. p·ΔV = 0, systém nekoná prácu 

a vyjadrenie 1. termodynamického zákona (1.17) nadobudne jednoduchší tvar (1.29): 

∆𝑈 = 𝑄 (1.29) 

To znamená, že všetko teplo Q dodané do systému bude použité na zmenu jeho 

vnútornej energie. Podobne ako v prípadne izobarického deja, aj pri izochorickom deji 

vieme definovať izochorickú mernú tepelnú kapacitu cV ako množstvo tepla, ktoré je 

potrebné dodať systému s hmotnosťou 1 kg, aby sa jeho teplota zvýšila o 1 K, t.j. (1.30) 

𝑐𝑉 =
𝑄

𝑚 ∙ ∆𝑇  
[
J

kg ∙ K
] 

(1.30) 

Hodnota cV je vždy menšia ako hodnota cp, nakoľko sa pri izochorickom deji 

nekoná práca. Ak porovnáme prírastky teploty pri dodaní rovnakého tepla, tak pri 

izochorickom deji bude prírastok teploty väčší ako pri izobarickom deji, kde sa časť 

dodaného tepla Q použila na konanie práce W.  

Asi najznámejším príkladom využitia izochorického deja je tlakový hrniec. Na 

rozdiel od otvoreného hrnca pri izobarickom deji je nádoba pevne uzavretá a všetko 

dodané teplo sa použije na uvarenie jedla. Pri 100 °C, pri ktorých by sa voda za 

normálnych podmienok začala variť, je tlak v hrnci približne 1,5 atmosféry. Pri takom 

tlaku sa voda varí až pri zhruba 110 °C, čím sa zvyšuje aj rýchlosť chemických reakcií a 

jedlo sa varí rýchlejšie. Tlakové hrnce majú prednastavené (najčastejšie dve) hodnoty 

tlaku, pri ktorých sa otvára výpustný ventil a prebytočnú vodnú paru vypúšťa do okolia. 
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To zaručuje, že teplota v hrnci neprekročí určitú danú hodnotu a varenie zároveň 

prebieha pri stále rovnakých podmienkach, nezávislých na momentálnej nadmorskej 

výške a aktuálnom atmosférickom tlaku (počasí). Ak by sme do pary, ktorá uniká z 

ventilu, strčili ruku, nemali by sme sa opariť. Para síce z hrnca uniká pod vyšším tlakom 

a má pritom teplotu vyššiu ako 100 °C, ale keď sa ocitne v podmienkach normálneho 

tlaku, zväčší svoj objem a tým sa adiabaticky ochladí. Proces totiž prebieha dostatočne 

rýchlo a systém nestihne odovzdať teplo svojmu okoliu. Adiabatický jav si opíšeme 

v nasledujúcej časti. 

1.3.4.4. Adiabatický dej 

Špeciálnym prípadom termodynamického deja je dej adiabatický, nakoľko od 

predošlých troch dejov sa líši tým, že počas neho nedochádza k tepelnej výmene medzi 

systémom a okolím. Pri adiabatickom deji sa menia stavové veličiny (p, V, T), avšak 

nemení sa entropia S.  

Pri jeho opise vychádzame z modelu adiabatického vratného deja, ktorý je síce 

teoretický, avšak jeho výstupy sú dobre aplikovateľné aj na deje nevratné. Základom pre 

opis adiabatického deja je Poissonov zákon, ktorý pre jednotlivé kombinácie dvoch 

stavových veličín možno vyjadriť ako (1.31): 

𝑝 · 𝑉𝜅 = konšt 

𝑇 · 𝑉𝜅−1 = konšt 

𝑝 · 𝑇
1−𝜅
𝜅 = konšt (1.31) 

kde  je Poissonova konštanta nadobúdajúca v závislosti od typu systému 

hodnoty  > 1. Grafickým zobrazením je adiabata a pri porovnaní s izotermou na (Obr. 

1.10) je vidieť strmší pokles tlaku v prípade adiabaty. 
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Obr. 1.10 p-V diagram pre adiabatický dej. Grafom závislosti tlaku od objemu je adiabata.  Práca W vykonaná 
systémom je daná plochou pod krivkou. Pre porovnanie je uvedená aj izoterma. 

Krivka adiabaty má podobné črty ako izoterma, avšak na rozdiel od 

izotermického deja prebiehajú adiabatické procesy veľmi rýchlo a teda systém nemá 

dosť času na výmenu tepla s okolím. Príkladom adiabatického deja je otvorenie 

plechovky s nápojom. Stlačený oxid uhličitý rýchlo expanduje do okolia, jeho teplota 

poklesne a po kontakte s vodnou parou v atmosfére táto para kondenzuje a vytvorí nad 

plechovkou malý oblak.  

Ktorý proces je na varenie najlepší? 

 Záleží na tom, čo varíme.  

Jedlo sa varí oveľa rýchlejšie pod vyšším tlakom, tvrdšie mäso sa v týchto podmienkach 

uvarí lepšie, ale vo všeobecnosti nie sú izobarické podmienky potrebné. Tlakové hrnce sa síce 

„pokúšajú“ zabezpečiť konštantnosť tlaku a vytvoriť izobarické prostredie cestou uvoľnenia tlaku 

cez ventil, keď sa zvyšuje, v skutočnosti ale tlak neustále kolíše. Tlakový hrniec je teda vlastne 

izochorický v tom zmysle, že objem zostáva konštantný. Vo všeobecnosti podobne, ako u tlaku, 

nie je pri varení zachovanie konštantného objemu dôležité, aj keď v potravinárstve existujú 

technológie, kde to dôležité je, napr. varenie piva. 

Izobarické prostredie zabezpečuje, že sa jedlo nevysuší, izochorické prostredie zaistí 

rovnomerné varenie aj u húževnatých potravín. 

Na druhej strane jemnejšie potraviny, ako sú morské plody alebo hovädzie filety, sa 

lepšie varia za izotermických podmienok, kde je teplota konštantná, bez špecifických požiadaviek 

a na tlak alebo objem. V tomto prípade by pošírovanie vo vákuu (z franc. sous vide), kde sa 

potraviny vzduchotesne zabalené v plastovom obale varia pri nízkych teplotách,  poskytlo 

optimálne prostredie na varenie. Limitáciou je dĺžka varenia a možná kontaminácia jedla. 
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Adiabatickému vareniu sa približuje „zemná pec“, originálna forma zakrytého varenia, 

ktorú predstavuje jednoduchá prikrytá jama s ohňom rozloženým vo vnútri. Môžeme sa s ním 

stretnúť v tradičných formách varenia a pečenia, napr. tichomorské hangi, stredoázijské tandoori 

alebo novoanglický clambake. 



33 
 

2 Metódy kalorimetrie 

Kalorimetria je technika na meranie tepelných vlastností materiálov a na zistenie 

závislosti medzi teplotou a špecifickými fyzikálnymi vlastnosťami látok. Zároveň je to 

metóda na priame stanovenie entalpie (kapitola 1.3.4.2, vzťah (1.25)). Kalorimetre sa 

často využívajú v chémii,  biochémii, bunkovej biológii,  biotechnológii,  farmakológii 

a v nanovedách na meranie termodynamických vlastností biomolekúl a materiálov 

s nanorozmermi. 

2.1 Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC) 

Diferenciálna skenovacia kalorimetria je analytická technika používaná na 

meranie množstva tepla uvoľneného alebo absorbovaného vzorkou počas zahrievania 

alebo chladenia v určitom rozsahu teplôt. Okrem toho, že sa používa na charakterizáciu 

tepelných vlastností materiálu, používa sa aj na určenie teploty, pri ktorej dochádza k 

určitým fázovým prechodom, vrátane teploty skleného prechodu, fúzie a kryštalizácie. 

Vykonávanie experimentov DSC vyžaduje použitie prístroja, ktorý dokáže 

poskytnúť požadovaný teplotný rozsah na testovanie a veľmi presne monitorovať zmeny 

teploty a tepelného toku. Na základe tohto mechanizmu sa používajú dva typy DSC: DSC 

s tepelným tokom a DSC s kompenzáciou výkonu. 

 

Obr. 2.1 Diferenčný skenovací kalorimeter. 

2.1.1 DSC s tepelným tokom 

Prístroje na meranie tepelného toku pre DSC majú piecku, v ktorej je umiestnená 

vzorka aj referenčný materiál. Vzorka je zapuzdrená v kovovej hliníkovej miske, ktorá je 
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spolu s referenčnou miskou umiestnená na termoelektrický disk obklopený pieckou. 

Referenčným materiálom je zvyčajne prázdna miska. Piecka sa zahrieva alebo ochladzuje 

lineárnou rýchlosťou cez termoelektrický disk (Obr. 2.2), aby sa zistilo, ako sa vlastnosti 

tepelného toku menia v závislosti od teploty. V dôsledku tepelnej kapacity Cp vzorky 

existuje medzi vzorkou a referenčnou miskou teplotný rozdiel, ktorý sa meria plošnými 

termočlánkami a následný tepelný tok je určený tepelným ekvivalentom Ohmovho 

zákona:  

𝑞 = ∆
𝑇

𝑅
 (2.1) 

kde q je tepelný tok vzorky, ΔT je teplotný rozdiel medzi vzorkou a referenciou 

a R je odpor termoelektrického disku. 

 

Obr. 2.2 DSC s tepelným tokom. 

2.1.2 DSC s kompenzáciou výkonu 

V tomto type prístrojov sú miska so vzorkou a referenčná miska umiestnené 

v samostatných pieckach a udržiavajú sa na rovnakej teplote (Obr. 2.3). Rozdiel v 

tepelnom výkone potrebnom na ich udržanie na rovnakej teplote sa určí a vykreslí do 

grafu ako funkcia času alebo teploty. 

vzorka

referenčná 
vzorka

 T

Zdroj tepla
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Obr. 2.3 DSC s kompenzáciou výkonu. 

Typické rýchlosti skenovania sú medzi 1 °C/min až 10 °C/min. Na účely 

maximálneho rozlíšenia a skúmania vzorky sa uprednostňujú nízke rýchlosti skenovania. 

Citlivosť merania sa zvyšuje pri vysokých rýchlostiach skenovania, pretože vedie k 

výmene tepla v krátkom čase. 

Ako výkonný analytický nástroj je DSC schopný objasniť faktory, ktoré prispievajú 

k skladaniu (folding) a k stabilite biomolekúl.  Zaznamenané zmeny v Cp majú pôvod v 

narušení síl stabilizujúcich natívnu štruktúru biomelukuly ako sú van der Waalsove sily, 

hydrofóbne a elektrostatické interakcie, vodíkové väzby, hydratácia exponovaných 

zvyškov, fyzikálne vlastnosti prostredia (ako je pH, použitý tlmivý roztok, iónová sila, 

pomocné látky), súvisiace zmeny konformačnej a solvatačnej entropie, 

apod.  Termodynamické parametre získané z experimentov DSC sú preto dosť citlivé na 

štrukturálny stav biomolekuly. Akákoľvek zmena v konformácii môže ovplyvniť polohu, 

ostrosť a tvar prechodu (prechodov) v termogramoch DSC. Základné termálne prechody 

sú zobrazené na Obr. 2.4. 
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Obr. 2.4 Schematické znázornenie DSC termogramu s typickými termálnymi prechodmi charakterizovanými 
príslušnou teplotou. Tg je teplota skleného prechodu odčítaná v inflexnom bode plynulého nárastu 
tepelného toku (J/s), Tc je teplota kryštalizácie odčítaná v lokálnom minime exotermického píku (zníženie 
dodávaného tepla) a Tm je teplota topenia v maxime píku endotermického prechodu (zvýšenie dodávaného 
tepla potrebného na roztopenie látky/polyméru). Celkové teplo kryštalizácie a/alebo topenia sa získa 
integráciou píku. 

2.1.3 Aplikácie DSC v biovedách 

Analýza proteínov 

Je známe, že tvorba jedinečných štruktúr biologických makromolekúl, ako sú 

proteíny a ich špecifické komplexy, je v princípe reverzibilná a reakcie sú 

termodynamicky riadené. Štúdium týchto procesov má uplatnenie (okrem iného) aj pri 

vývoji liekov a preto výskum termodynamických vlastností týchto procesov patrí medzi 

oblasti s vysokou prioritou. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné priame merania 

tepelných účinkov spojených s intra- a inter-makromolekulárnymi procesmi pomocou 

vyvinutých supercitlivých kalorimetrických techník ako je DSC.  Táto metóda sa považuje 

za jednu z najčastejšie používaných techník na stanovenie tepelnej stability proteínov  a 

na meranie termodynamických parametrov tepelnej denaturácie proteínov. V štúdiách 

DSC predstavuje teplota v maximálnom bode krivky Cp (Tm) stabilitu 

makromolekúl. Prostredníctvom kalorimetrických štúdií teplotne indukovaného 

rozvinutia kompaktných globulárnych proteínov sa zistilo, že proces je spojený s 

rozsiahlou absorpciou tepla v teplotnom rozsahu, ktorý závisí od podmienok rozpúšťadla 

(ako je napr. pH roztoku). V dôsledku toho sa zaznamená významný prírastok Cp. Zmena 

pH na vyššie hodnoty zvyšuje stabilitu bielkovín, tepelný efekt rozkladania a ich ostrosť 

(Obr. 2.5). 

DSC ako priama metóda môže poskytnúť aj informácie o skutočných 

termodynamických parametroch tepelných prechodov v proteínoch.  Jednou z veľkých 
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výhod DSC je jej schopnosť detegovať jemné doladenie interakcií medzi jednotlivými 

doménami proteínu.   

 

Obr. 2.5 Parciálne molárne Cp funkcie barnázy (MW = 12,4 KDa) a ubikvitínu (MW = 8,4 kDa) v roztokoch 
s rôznym pH. Prerušované čiary predstavujú parciálnu molárnu Cp natívnych a nezložených proteínov. 

Analýza nukleových kyselín 

Aplikácia kalorimetrických metód sa využíva na štúdium termodynamiky 

prechodov skladania nukleových kyselín.  DSC monitoruje nadbytok Cp nukleovej 

kyseliny v roztoku a teplota sa zvyšuje alebo znižuje konštantnou rýchlosťou (Obr. 

2.6).  Meraním rozdielu tepelného toku medzi vzorkou a referenciou sa dosiahne 

prebytok Cp. Keď sa vzorka a referencia skenujú súčasne, dochádza v nukleovej kyseline 

k reakciám skladania a rozkladania v dôsledku absorbovaného alebo uvoľneného 

tepla. Toto rozdielové teplo sa získa odpočítaním od referenčného tepelného profilu.  
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Obr. 2.6 Príklad DSC dát pre topenie 13-mérneho DNA duplexu. Plná čiara predstavuje dáta endotermického 
procesu topenia. Kalorimetrické údaje ΔH pre prechod topenia sa získajú integráciou plochy pod píkom 
topenia. 

Píky získané z termogramov DSC predstavujú prechody skladania nukleových 

kyselín. Teplota topenia (Tm) zodpovedá jedinému molekulárnemu prechodu, kde ΔCp sa 

rovná nule. Integrácia píku (plocha pod krivkou) vyjadruje ΔH pre prechod a 

zodpovedajúcu ΔCp možno získať prostredníctvom rozdielu medzi základnými 

hodnotami pred prechodom a po prechode. ΔG a ΔS sa tiež extrahujú prostredníctvom 

výsledkov DSC; hodnoty sú však vypočítané nepriamo a sú preto menej spoľahlivým 

odhadom ako hodnoty ΔH a ΔCp.  DSC záznamy pre krátke, dvojvláknové nukleové 

kyseliny sa môžu vyznačovať viacerými endotermickými píkmi a vyžadovať fitovanie na 

viaceré prechody, aby sa zohľadnil proces pred topením (tzv. premelting transition), 

ktorý koreluje s otváraním a zatváraním duplexu nukleovej kyseliny. V nukleových 

kyselinách sa tepelné kapacity natívneho a denaturovaného stavu výrazne nelíšia. 

DSC nukleových kyselín (DNA alebo RNA) vyžaduje niekoľko dôležitých 

krokov. Prvým je  výber vhodného pufra; jeho hodnota kyslej disociačnej konštanty by 

nemala vykazovať veľké teplotné závislosti. Tlmiaci roztok DSC by mal mať nielen 

zodpovedajúcu pufrovaciu kapacitu pri danom pH, ale mal by súčasne vykazovať 

minimálnu teplotnú závislosť. Najznámejšie tlmivé roztoky pre DSC nukleových kyselín 

obsahujú fosfát, citrát a acetát.  Druhým dôležitým krokom je výber koncentrácie soli 

alebo katiónu v experimente DSC. Pretože tepelná stabilita molekuly polyaniónovej 

nukleovej kyseliny závisí od koncentrácie soli v roztoku, vyššia koncentrácia katiónu 

vedie k väčšej tepelnej stabilite nukleových kyselín. Tretím dôležitým parametrom v DSC 

experimente je koncentrácia nukleových kyselín. Entalpia nukleovej kyseliny závisí od jej 

dĺžky a sekvencie báz. Vo všeobecnosti sa entalpia znižuje so skracovaním dĺžky 
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fragmentu. Preto DSC experimenty krátkych fragmentov nukleových kyselín vyžaduje 

vyššie koncentrácie ako tie na dlhých nukleových kyselinách. Okrem toho minimálna 

koncentrácia danej nukleovej kyseliny závisí od citlivosti použitého kalorimetra. 

Analýza lipidov 

Vzhľadom na dôležitosť funkcií zabezpečovaných biomolekulami, vrátane tých, 

ktoré sú súčasťou štrukturálnych zložiek biologických membrán,  sú štúdie o 

autooxidačnej a oxidačnej stabilite týchto zložiek veľmi dôležité. Keďže sa v procese 

autooxidácie uvoľňuje teplo, tepelná analýza predstavuje jednoduchú a priamu 

analytickú metódu na sledovanie reakcie kontinuálnym monitorovaním oxidácie lipidov 

a jej tepelných účinkov. Navyše neizotermické podmienky meraní (lineárna rýchlosť 

ohrevu, β) ponúkajú možnosť stanovenia kinetických parametrov oveľa rýchlejšie ako iné 

metódy. DSC je možné použiť na štúdium oxidačnej stability jednoduchých (kyselina 

linolénová (LNA)) a komplexných lipidov (lecitín). Následné porovnanie kinetiky 

autooxidácie sójového lecitínu s kinetikou LNA poskytuje informácie o obecných 

rozdieloch v termooxidačnom správaní jednoduchých a komplexných lipidov. Typické 

DSC krivky neizometrickej oxidácie LNA pre rôzne rýchlosti ohrevu sú na Obr. 2.7. 

DSC je relatívne rýchla a dostupná analytická metóda na stanovenie oxidačnej 

stability, pretože kinetické parametre získané pomocou DSC umožňujú predpovedať 

oxidačné správanie sa lipidov aj pri nižších teplotách. 

 

Obr. 2.7 DSC krivky neizotermickej oxidácie LNA s definovanou teplotou extrapolovaného začiatku oxidácie 
te a teplotou prvého píku tp1; EXO = exotermický. Čísla označujú rýchlosti ohrevu v K/min DSC je relatívne 
rýchla analytická metóda na stanovenie oxidačnej stability. Kinetické parametre získané pomocou DSC 
umožňujú predpovedať oxidačné správanie sa lipidov pri nižších teplotách. 
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Analýza sacharidov 

Škroby pri tepelnom spracovaní v prítomnosti vody alebo iných rozpúšťadiel 

prechádzajú fyzikálno-chemickou premenou známou ako želatinizácia. Tento jav 

vyvoláva zmeny v škrobových granulách, ako je napučiavanie, exsudácia amylózy, strata 

usporiadania, zlepšená rozpustnosť a stráviteľnosť, rozrušenie granúl a vyššia 

viskozita.  Na skúmanie procesu želatinizácie škrobu bolo popísaných mnoho rôznych 

techník merania, avšak DSC má výhodu v tom, že umožňuje študovať zmeny tepelného 

toku spojené s prechodmi polymérnych materiálov prvého a druhého rádu v širokom 

rozsahu vlhkosti a teplôt.   

Objasňovanie procesu želatinizácie v zmesiach cukrov môže poskytnúť poznatky 

dôležité pre vývoj nových formulácií pre produkty s požadovanými vlastnosťami, vrátane 

liekových formulácií. Zo štúdií DSC sa proces želatinizácie považuje za endotermický 

proces, ktorý zahŕňa dve fázy: štiepenie existujúcich vodíkových väzieb (endotermické) 

a vytváranie nových väzieb za vzniku menej usporiadanej štruktúry (exotermické).   

 

Obr. 2.8 Termogram želatinizácie zmesi škrob-fruktóza-glukóza. Zhora nadol: suchý škrob, ďalej nasledujú 
vzorky systému škrob-voda, najprv bez pridania sacharidov a potom s pridaním zmesi glukózy a fruktózy 
v rôznych vzájomných pomeroch – postupne klesajúcim zastúpením glukózy a rastúcim podielom fruktózy. 

Na Obr. 2.8 môžeme vidieť, že v „suchom“ škrobe s nízkym obsahom vody je 

prítomných viac endotermických prechodov (tu konkrétne dva), ktoré reprezentujú 

rôzne štrukturálne zmeny. V prípade škrobu s prebytkom vody pozorujeme jednu 

endotermu želatinizácie okolo teploty 80 °C. Pridanie zmesi cukrov priebeh procesu 

v zásade nemení, teploty želatinizácie zmesi glukózy a fruktózy nie sú závislé na zložení 
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zmesi a proces prebieha v  rovnakom rozmedzí, len pri mierne nižšej teplote a s menšou 

energiou. Zníženie entalpie želatinizácie (ΔHgél ) pre endotermu pri nižšej teplote 

predstavuje zmeny tepelnej energie, ktorá je potrebná na prerušenie a tvorbu 

vodíkových väzieb v škrobových zrnách. Okrem toho sa výsledná zmena ΔHgél  zmesi 

porovnáva s entalpiou želatinizácie vo vodnom prostredí.  Je pravdepodobné, že 

fruktóza a glukóza vzájomnými interakciami modifikujú vlastnosti vody, čo vedie k vyššej 

hodnote ΔHgél. 

Analýza monoklonálnych protilátok 

Monoklonálne protilátky (mAb) ponúkajú sľubnú potenciálnu aplikáciu ako 

liečivá vo farmaceutickom priemysle. Doteraz bolo schválených viac ako 20 formulácií a 

stovky ďalších sú vo vývoji.  Keďže ide o terapeutikum, protilátky musia byť v natívnom 

monomérnom stave, aby mali správnu funkciu s dobrou stabilitou. Pre farmaceutické 

aplikácie je tiež nevyhnutné minimalizovať agregáciu protilátok. Môžu byť ľahko 

purifikované konvenčnými purifikačnými prístupmi, tj použitím afinitných 

kolón. Naviazaná protilátka sa potom eluuje z kolóny pri nízkom pH, pretože kyslé 

prostredie indukuje konformačné zmeny v protilátkach. Z toho dôvodu je dôležité 

pochopiť konformačné zmeny spolu so stabilitou a agregáciou protilátok pri rôznych 

hodnotách pH. Práve metóda DSC umožňuje ohodnotiť tepelnú stabilitu liečiv 

v natívnom stave pri nízkom pH. Termogramy na Obr. 2.9 ukazujú dvojfázový tepelný 

prechod, ktorý je pre natívne protilátky typický (Obr. 2.9C). Zníženie pH na hodnotu 3,5 

a na pH 2,7  vedie k postupnému vymiznutiu píku prvého endotermického prechodu PI 

(Obr. 2.9B, A), čo je dôsledok destabilizácie štruktúry proteínov a konformačných zmien, 

najmä pre doménu zodpovednú za prechod. Súčasne dochádza k rozštiepeniu píku 

druhého prechodu PII na dva píky (Obr. 2.9A), čo svedčí o pokračujúcej 

destabilizácii v domén s pôvodne vyššou stabilitou.  
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Obr. 2.9 Meranie termostability ľudského imunoglobulínu (hIg) podtriedy G4-A Cp v 0,1 mol/l citráte. Graf 
ukazuje závislosť tepelnej kapacity od času v rôznych kategóriách pH. Roztok hIgG4-A, bol upravený na 
zvolené pH a držaný pri 48 °C po dobu 10 dní, počas ktorých boli zmerané termogramy pomocou nano DSC. 
(A) pri pH 2, : ihneď po príprave (plná čiara, hore), ďalej po uplynutí 3 dní (bodkovaná čiara), 6 dní 
(prerušovaná čiara) a 10 dní (tenká, prerušovaná čiara, dole). (B) Pri pH 3,5: ihneď po príprave (plná čiara, 
hore), 1 deň (bodkovaná čiara), 3 dni (prerušovaná čiara) a 10 dní (tenká, prerušovaná čiara, dole). (C) Pri 
pH 6,0 (natívna forma): ihneď po príprave (plná čiara). Označenia: PI, malý pík; PII, hlavný pík. 

Meranie skleného prechodu makromolekúl 

Termodynamicky je fáza definovaná ako fyzikálny stav hmoty, ktorý je v celom 

rozsahu jednotný.  Rôzne fázy sa považujú za domény, ktoré sa líšia chemickým alebo 

fyzikálnym stavom. Podľa veľkosti sa fázy delia na makrofázy (homogénne 

makroskopické objemy látky, povrchové javy môžu byť dôležité pre morfológiu, ak sa 

fáza pohybuje), mikrofázy (typicky koloidy, fáza so silnými povrchovými efektmi) a 

nanofázy (1-50 nm, homogenita je limitovaná atomárnou a molekulovou štruktúrou, čo 

stanovuje spodnú hranicu použiteľnosti termodynamickej charakterizácie).  Existujú 

rôzne experimenty podporujúce fakt, že makrofázy majú len zanedbateľné povrchové 

efekty a zvyčajne sú veľkosťou obmedzené na rozmery väčšie ako 1 μm.  Mikrofázy sú vo 

svojich vlastnostiach ovplyvnené povrchom a závislosť teploty topenia Tm od rozmerov 

voľných malých častíc a tenkých lamelárnych kryštálov  popisuje Gibbs-Thomsonova 

rovnica. Gibbsov-Thomsonov efekt sa týka pozorovania, pri ktorom sú malé kryštály v 

rovnováhe s kvapalnou taveninou pri nižšej teplote, než veľké kryštály. Podobne ako bod 

topenia sa znižuje aj bod tuhnutia (poznámka: bod varu sa zvyšuje).  Mikrofázy ešte stále 

majú objemovú fázu v strede svojho objemu, kým  nanofázy neobsahujú vôbec žiadnu 

objemovú fázu. Ich povrch môže spôsobiť pokles teploty skleného prechodu Tg (keď sa 

pohyblivosť na rozhraní zvýši), alebo zvýšenie Tg (keď dochádza k prenosu napätia na 
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rozhraní ako je to v tuhej amorfnej frakcii). Horná hranica veľkosti nanofázy je teda 

odlišná pre rôzne fázové štruktúry.   

Biomolekuly ako polyméry sú charakterizované ako globálne metastabilný 

systém s lokálne reverzibilnými procesmi. Medzi unikátne javy patrí schopnosť 

semikryštalických polymérov kryštalizovať za nízkej teploty, vytvárať tepelne 

podmienené bodové defekty a kryštalicko-amorfné frakcie. Tieto amorfné, mezofázické 

až kryštalické makrokonformácie sú charakterizované viacerými typmi prechodov vo 

všetkých troch štruktúrach. 

Jedným z dôležitých termodynamických parametrov v mezofázach je teplota 

skleného prechodu Tg, ktorý je možné merať pomocou DSC.  Sklené prechody sú tiež 

označované ako „krehké body“ na označenie prechodu z kvapalného do tuhého stavu 

(Obr. 2.4).  Obecne je sklený prechod spojený so zmenou vnútornej štruktúry polymérov, 

čo sa prejaví najmä na mechanických vlastnostiach, pod teplotou Tg je polymér tuhý, 

sklovitý a krehký, nad Tg sa stáva mäkký, pružný a ohybný. Fakt, že sklený prechod 

(spravidla) nemení iba mechanické vlastnosti ale aj tepelnú kapacitu Cp , využívame pri 

DSC experimentoch. 

2.2 Izotermálna titračná kalorimetria 

Ďalšou kalorimetrickou metódou, ktorú využívame na štúdium teplotnej zmeny 

v reagujúcej sústave látok je izotermálna titračná kalorimetria. Je to fyzikálna metóda 

používaná na stanovenie termodynamických parametrov interakcií typu 

ligand − receptor  v roztoku. Táto metóda dokáže určiť mieru väzbovej afinity − 

asociačnú konštantu (Ka), zmeny entalpie (ΔH) a väzbovú stechiometriu (n) interakcie 

medzi dvoma alebo viacerými molekulami v roztoku. Z týchto počiatočných meraní sa 

potom určí zmena Gibbsovej voľnej energie (ΔG) a entropie (ΔS) s využitím vzťahu 

ΔG = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑎 =  ΔH − TΔS (2.2) 

kde R je plynová konštanta a T je absolútna teplota.  

Metóda ITC sa najčastejšie používa na štúdium väzby malých molekúl (napr. 

liečiv) ale aj väčších makromolekúl (napr. proteínov, DNA a pod.)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamics
https://en.wikipedia.org/wiki/Proteins
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA
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2.2.1 Afinita väzby 

Afinita je sila väzby medzi receptorom (proteínom) a ligandom. Väzba ligandu 

prebieha pomocou slabých molekulových interakcií ako sú iónové väzby, vodíkové väzby, 

van der Waalsove sily a preto je väzba ligandov väčšinou reverzibilná. 

Ligand (L) je malá molekula, ktorá vytvára komplex s biomolekulou (napr. 

proteínom, P) pomocou špecifickej väzby pri danej teplote podľa schémy:  

P + L ↔ PL (2.3) 

pričom táto väzba má biologický význam (funkciu). Ligand po naviazaní na 

väzbové miesto cieľového proteínu  je schopný vyvolať odpoveď. Takýto ligand sa nazýva 

agonista. Ligand, ktorý je síce schopný viazať sa, ale nespúšťa odpoveď, sa nazýva 

antagonista.  

Koncentrácia ligandu je dôležitý faktor na vyvolanie fyziologickej odpovede. 

Preto sa ligandy charakterizujú podľa koncentrácie. Väzba ligandu na receptorový 

proteín väčšinou zmení jeho konformáciu, teda priestorové usporiadanie, ktoré určuje 

jeho biologickú funkciu. Afinitu takejto väzby popisuje disociačná konštanta (Kd) 

komplexu ligand-receptor.  

Experiment predstavuje prechod jedného väzbového partnera (titrant) 

k druhému (titrát) v priebehu času pomocou jednej alebo viacerých individuálnych 

injekcií Obr. 2.10). Metóda potom pracuje na princípe kompenzácie tepla, pričom sa 

meria teplo priamo uvoľnené alebo absorbované v reakčnej zmesi počas postupnej 

titrácie a meraný signál je veľkosť energie potrebnej k udržiavaniu konštantného 

teplotného rozdielu medzi celou s prebiehajúcou reakciou a referenčnou celou. 

Pre presné meranie väzbovej afinity musí byť získaná krivka termogramu 

sigmoidálna. Profil krivky je určený c-hodnotou, ktorá sa vypočíta zo vzťahu: 

𝑐 = 𝑛𝐾a[𝑀]𝑇 (2.4) 

kde n je stechiometria väzby, Ka je asociačná konštanta a [M]T je koncentrácia 

molekúl v roztoku. Vysoká hodnota c zodpovedá veľmi tesnej väzbe, čo vedie k izoterme, 

ktorá má obdĺžnikový tvar a nemá experimentálne body v prechodovej oblasti a preto je 

odhad väzbovej afinity nespoľahlivý (hoci väzbovú entalpiu je možné získať pomerne 
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presne). Naopak, veľmi nízka hodnota c zodpovedá slabej väzbe, roztok ligandu 

v injekčnej striekačke by mal byť koncentrovanejší ako makromolekula v cele so vzorkou. 

2.2.2 Izotermálny titračný kalorimeter 

Izotermálny titračný kalorimeter (Obr. 2.10) sa skladá z dvoch identických 

článkov vyrobených z vysoko účinného tepelne vodivého a chemicky inertného 

materiálu. Články sú obklopené adiabatickým plášťom.  Citlivé termočlánkové obvody sa 

používajú na detekciu teplotných rozdielov medzi referenčnou celou (naplnenou 

tlmivým roztokom alebo deionizovanou vodou) a celou so vzorkou. Pred pridaním 

ligandu sa na referenčný článok aplikuje konštantný výkon (<1 mW). Toto nasmeruje 

spätnoväzbový obvod, ktorý aktivuje ohrievač umiestnený pri cele so vzorkou, do ktorej 

sa počas experimentu titruje ligand v presne známych alikvótnych podieloch, čo spôsobí, 

že sa teplo buď absorbuje, alebo sa uvoľní (v závislosti od povahy reakcie). Merania 

pozostávajú z časovo závislého príkonu potrebného na udržanie rovnakých teplôt medzi 

vzorkou a referenčnou celou. 

Pri exotermickej reakcii sa po pridaní ligandu zvýši teplota v cele so vzorkou . To 

spôsobí, že sa spätnoväzbový výkon cely so vzorkou zníži (referenčná energia sa aplikuje 

na referenčnú celu), aby sa medzi oboma celami udržala rovnaká 

teplota. Pri endotermickej reakcii nastáva opačný proces, kedy spätnoväzbový obvod 

zvyšuje výkon, aby sa udržala konštantná teplota.  

 

Obr. 2.10 Schéma izotermálneho titračného kalorimetra znázorňujúca dve cely (vzorková a referenčná) 
obklopené termostatovým plášťom. Cela so vzorkou má na vrchu pripevnenú injekčnú striekačku 
s miešadielkom. 

Termostatový plášť

Referenčná 
kyveta

Počítač

V

Kyveta
so vzorkou

https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic
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Výsledky sú vynesené ako výkon potrebný na udržanie konštantného teplotného 

rozdielu medzi  celou s prebiehajúcou reakciou a referenčnou celou v závislosti od 

času. Experimentálne údaje pozostávajú zo série píkov tepelného toku (výkonu), pričom 

každý pík zodpovedá jednej injekcii ligandu. Tieto píky (impulzy) tepelného toku sú 

integrované s ohľadom na čas, čím sa získa celkové teplo vymenené pri jednej 

injektáži. Priebeh tepelných účinkov ako funkcia molárneho pomeru 

[ligand]/[makromolekula] sa potom analyzuje, aby sa získali termodynamické parametre 

skúmanej interakcie (Obr. 2.11). Na získanie kvalitných výsledkov je potrebné 

odplynenie vzoriek, pretože prítomnosť plynových bublín v cele so vzorkou môže viesť k 

abnormálnym  údajom v zaznamenaných výsledkoch. Priebeh celého experimentu je 

riadený a kontrolovaný počítačom. 

 

 

Obr. 2.11 ITC termogram predstavuje typický experiment ITC. Obrázok A zobrazuje postupnosť píkov, 
z ktorých každý zodpovedá jednej injekčnej dávke roztoku do vzorky. Monitorovaný signál je dodatočná 
tepelná energia, ktorú je potrebné dodať alebo odobrať, aby bola udržaná konštantná teplota v kyvete so 
vzorkou, rovná teplote referenčnej kyvety. Tento príklad zodpovedá endotermickej väzbe. Obrázok B 
zobrazuje integrovaný graf tepla. Plochy pod každým píkom, vypočítané a normalizované na mól ligandu 
vstreknutého v každej injektáži sú vynesené do grafu proti molárnemu pomeru (koeficient celkových 
koncentrácií ligandu a makromolekuly vo vzorke). Z tohto grafu a použitím vhodného modelu je možné 

získať termodynamické parametre väzby: väzbovú afinitu, väzbovú entalpiu a stechiometriu. 
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Ako sme uviedli vyššie, ITC je jednou z techník, ktoré sa používajú pri 

charakterizácii väzbovej afinity ligandov k proteínom. Typicky sa používa ako sekundárna 

skríningová technika pri vysokovýkonnom skríningu (high-throughput screening, HTS) pri 

selekcii liekových predlôh (leads). ITC je v tomto smere obzvlášť užitočná metóda, 

pretože poskytuje nielen väzbovú afinitu, ale aj termodynamiku väzby. Táto 

termodynamická charakterizácia umožňuje ďalšiu optimalizáciu liekových vlastností 

vhodných zlúčenín a štúdium entalpicko-entropickej kompenzácie. 

Protokoly sa líšia len v spôsobe plánovania experimentu a nie v postupe 

používania prístroja. Merania interakcie proteín-ligand pomocou ITC, ako napr. merania 

enzýmovej kinetiky a viazanie ligandov na biomolekuly, je často potrebné doplniť o 

dialyzačné experimenty, ktoré patria medzi separačné techniky. Rovnovážna dialýza nám 

umožňuje naviac stanoviť rovnovážne alebo väzbové konštanty a ďalšie parametre väzby 

ligandu na makromolekulu. 

 

Obr. 2.12 Ilustrácia vplyvu hodnoty asociačnej konštanty na tvar titračnej krivky. Grafy predstavujú tri titrácie 
simulované s použitím rovnakých parametrov (koncentrácia reaktantov a väzbová entalpia) ale rozdielne 
väzbové afinity. Sú tu znázornené procesy viazania s nízkou (A), strednou (B) a vysokou afinitou (C). Na 

získanie presných odhadov väzbovej afinity je žiaduci prechodný prípad (B, 1 < c = Ka  [M]T < 1000). Keď je 
parameter c dostatočne veľký, dobrý odhad entalpie možno určiť z priesečníka osi y krivky (ak sa ako 
referencia použije tepelný efekt spojený s riedením). Takáto hodnota priesečníka je daná vzťahom 

(c/(c+1)  Ha). 
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2.3 Dialýza roztokov 

Heterogénne systémy ako napr. niektoré makromolekulárne látky (bielkoviny, 

polysacharidy, nukleové kyseliny) je možné oddeliť od iných nízkomolekulových látok 

pomocou prirodzených alebo umelých semipermeabilných membrán, ktoré dovoľujú 

voľný prestup malých molekúl, zatiaľ čo veľké molekuly cez túto membránu neprejdú. 

Tento proces diferenčnej difúzie sa nazýva dialýza. 

Malé molekuly cez membránu v princípe difundujú v smere koncentračného 

spádu. Ak sa koncentrácia malých molekúl na oboch stranách membrány vyrovná, 

systém sa dostane do rovnovážneho stavu – teda molekuly cez membránu 

pozorovateľne nedifundujú, alebo presnejšie, rýchlosť difúzie obomi smermi je rovnaká. 

Pokiaľ je potrebné tento proces urýchliť, prípadne z dialyzovaného roztoku 

nejakú látku úplne odstrániť, musí byť po celú dobu procesu udržiavaný dostatočný 

koncentračný spád. Buď sa na to použije veľké množstvo dialyzačného roztoku,  alebo sa 

dialyzačný roztok často vymieňa. Rýchlosť dialýzy je závislá na ploche dialyzačnej 

membrány, čím je táto membrána väčšia, tým rýchlejšie cez ňu malé molekuly prejdú. 

Dôležitou charakteristikou každej dialyzačnej membrány je jej  cut-off hodnota, 

ktorá informuje o tom, aké veľké molekuly membrána voľne prepustí, pričom dôležitým 

parametrom tu nie je len celková veľkosť molekuly, ale aj jej tvar.  

Separačná membrána je fólia alebo veľmi tenká vrstva, ktorá môže byť 

permeabilná (danú látku prepúšťa) alebo semipermeabilná (danú látku neprepúšťa). 

2.3.1 Nerovnovážna dialýza 

Vplyvom koncentračného gradientu dochádza k prechodu jednej látky zmesi cez 

dialyzačnú membránu do okolitého roztoku. Pre druhú látku je membrána nepriepustná. 

V priebehu dialýzy dochádza k znižovaniu koncentrácie migrujúcej látky vo vnútri 

dialyzačného vaku a naopak, k zvyšovaniu jej koncentrácie v okolitom roztoku. V stave 

rovnováhy koncentračný gradient vymizne a koncentrácia migrujúcej látky je na oboch 

stranách rovnaká. 

2.3.2 Rovnovážna dialýza 

Rovnovážnu dialýzu je možné využiť na štúdium väzby medzi makromolekulami 

a látkami prechádzajúcimi membránou. Patrí medzi základné metódy využívané v 

procese vývoja nového lieku. Interakcie medzi liečivom a cieľovou makromolekulou 
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(proteínom alebo nukleovou kyselinou) sú reverzibilné a sila ich väzby je popísaná 

väzbovou konštantou, ktorá je dôležitá pre pochopenie tejto interakcie a doplnenie 

charakteristík ako je afinita ligandu k väzbovému miestu/miestam, obsadenosť 

väzbových miest apod. Štúdium väzby proteínu na liečivo je preto súčasťou rutinných 

skríningových testov pri hodnotení vlastností kandidátnych zlúčenín - potenciálnych 

liečiv.  

Pri analýze väzby medzi makromolekulami (najčastejšie proteínmi) a liečivom 

(ligandom) sa na začiatku experimentu obe zložky nachádzajú na opačných stranách 

polopriepustnej membrány (Obr. 2.13). 

 

Obr. 2.13 Rovnovážna dialýza. Znázornená je reakcia v rovnováhe, pri ktorej sú proteínové zložky 
(makromolekuly) oddelené v komôrke A a voľný ligand dosiahol rovnováhu medzi časťami A a B. 

Ligand difunduje na základe koncentračného gradientu cez membránu a viaže sa 

na makromolekuly. Po určitej dobe dosiahne systém rovnováhu. Koncentrácia ligandu 

na oboch stranách membrány ale rovnaká nie je, lebo jeho časť je naviazaná na 

makromolekuly. Tento jav sa využíva na stanovenie rovnovážnych alebo väzbových 

konštánt. 

2.4 Analýza údajov 

Meranie rýchlosti a rozsahu väzby ligandu na makromolekulu poskytuje 

informácie o počte väzbových miest a ich afinite a dostupnosti týchto väzbových miest 

pre rôzne liečivá. Štúdie viazania ligandov sa používajú predovšetkým vo farmakológii na 

poskytnutie indikácie liečiva, iónových kanálov a iných potenciálnych miest účinku 

liečiva. 

      

                   

         



50 
 

Väzba ligandu na receptor je zložitý proces, ktorý zahŕňa konformačné zmeny 

a mnohopočetné nekovalentné väzby, ktoré popisuje vzťah P + L ↔ PL, ktorý môžeme 

zapísať aj ako: 

𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 ↔ 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 (2.5) 

pričom väzba ligandu je reverzibilná. 

Väčšinu analýz z experimentov s väzbou ligandov úspešne používame ako 

jednoduchý model, ktorý je založený na týchto princípoch: 

1. K väzbe dochádza vtedy, keď sa ligand a receptor zrazia v dôsledku difúzie, 

pričom majú správnu orientáciu a dostatočnú aktivačnú energiu. Miera asociácie 

(počet väzbových udalostí za jednotku času) sa rovná 

[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑]  [𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]   𝑘on (2.6) 

kde kon je miera asociácie (konštanta v jednotkách mol-1 min-1).  

2. Akonáhle dôjde k väzbe, ligand a receptor zostanú spolu viazané náhodnú dobu 

(analógia doby života excitovaného stavu). Miera disociácie (počet udalostí 

disociácie za jednotku času) sa rovná 

[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑]  [𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]  𝑘off (2.7) 

kde koff je konštanta rýchlosti disociácie (v jednotkách min-1). 

3. Po disociácii sú ligand a receptor rovnaké ako pred väzbou. 

Rovnováha sa dosiahne, keď rýchlosť akou sa tvoria komplexy ligand-receptor sa 

rovná rýchlosti, akou disociujú 

[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑]  [𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]   𝑘on = [𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑]  [𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]   𝑘off (2.8) 

Zo vzťahu môžeme definovať rovnovážnu disociačnú konštantu Kd 

[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑]  [𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]  𝑘on
[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑]  [𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]   𝑘off

= 
𝑘off
𝑘on

= 𝐾d 
(2.9) 
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Konštanta Kd je vyjadrená v mol/liter alebo v móloch (mol) a predstavuje 

koncentráciu, kedy je polovica receptorov obsadených ligandom (rovnovážny stav).  

Ak je Kd nízka (napr. pmol/l alebo nmol/l), znamená to že na obsadenie 

receptorov je potrebná nízka koncentrácia ligandu, takže afinita je vysoká. Ak je Kd väčšia 

(napr. µmol/l alebo mmol/l), vyžaduje sa vysoká koncentrácia ligandu na obsadenie 

receptorov, takže afinita je nízka.  

Termín rovnovážna asociačná konštanta Ka priamo súvisí s afinitou zlúčeniny. Ka 

je definovaná ako prevrátená hodnota Kd (v jednotkách l/mol). Vysoká hodnota Ka 

predstavuje vysokú afinitu. Rôzne zlúčeniny môžu mať rôzne hodnoty Kd pre receptor 

z toho dôvodu, že rýchlostné konštanty asociácie sú rôzne.   

Frakčná obsadenosť je definovaná ako frakcia všetkých receptorov, ktoré sú 

naviazané na ligand. Obsadenosť frakčného receptora v rovnováhe ako aj funkcia 

koncentrácie ligandu je popísaná vzťahom  

𝑓𝑟𝑎𝑘č𝑛á 𝑜𝑏𝑠𝑎𝑑𝑒𝑛𝑜𝑠ť =  
[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]

[𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟] celkový
= 

[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]

[𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟] + [𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]
 (

2.10) 

z ktorého po úprave dostaneme disociačnú konštantu Kd 

𝑓𝑟𝑎𝑘č𝑛á 𝑜𝑏𝑠𝑎𝑑𝑒𝑛𝑜𝑠ť =   
[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑]

[𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑] + 𝐾d
 

(2.11) 

Základný princíp tohto modelu (Obr. 2.14) vychádza z nasledujúcich 

predpokladov: 

1. Všetky receptory sú pre ligandy rovnako prístupné.  

2. Všetky receptory sú buď voľné alebo viazané na ligand. Model ignoruje 

akékoľvek čiastočné väzobné stavy. 

3. Väzba nemení ani ligand ani receptor. 

4. Väzba je reverzibilná.  
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Obr. 2.14 Obsadenosť v rovnovážnom stave. Podiel receptorov obsadených ligandom v rovnováhe 
závisí od koncentrácie ligandu v porovnaní s jeho koncentráciou Kd. 

2.5 Využitie kalorimetrických metód v praxi 

Kalorimetrické metódy sú experimentálne metódy na meranie tepelných veličín 

(ako napr. tepelnej kapacity, tepla fázovej premeny či reakčného tepla) a na sledovanie 

iných fyzikálnych, chemických a biochemických procesov, pri ktorých dochádza 

k uvoľňovaniu tepla. Kalorimetrické merania fyzikálnych a chemických dejov priamo 

merajú množstvo uvoľneného alebo spotrebovaného tepla na základe zmeny teploty 

sústavy.  

V súčasnosti existujú veľmi presné elektronicky ovládané prístroje využívajúce 

metódu DSC, ktoré umožňujú skúmať napr. jemné zmeny v štruktúre biomolekúl 

v závislosti od teploty, pretože DSC je výkonný nástroj na získanie termoanalytických 

parametrov biomolekúl a na poskytnutie nových údajov o štrukturálnej termodynamike 

ich reakčných medziproduktov. Najmä biologicky významné reakcie, ako je izotermická 

amplifikácia nukleových kyselín, môžu byť efektívne skúmané pomocou DSC a použité 

na získanie dôležitých informácií o termodynamike polymerizácie nukleových kyselín. 

Ako termoanalytická metóda môže táto technológia predpovedať stabilitu biomolekúl v 

rôznych podmienkach prostredia, ako je pH, iónová sila a osmolarita.  Niektoré typy  DSC 

prístrojov môžu odhaliť a kvantifikovať objemové vlastnosti vzorky pri rôznych 

tlakoch.  Okrem toho je možné pomocou kalorimetrov sledovať interakciu biomolekúl a 

nanočastíc. Boli vyvinuté rôzne typy kalorimetrov a ich aplikácie by mohli zlepšiť 

termoanalýzu širokej škály materiálov nielen v priemysle, ale aj v živých 

vedách. V posledných desaťročiach sa dosiahol značný pokrok  v aplikáciách DSC v 

molekulárnej biológii a nanovedách, ako aj pri objavovaní nových liečiv a iných biologicky 

aktívnych látok. 
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Metóda ITC zaznamenáva teplotnú zmenu v reagujúcej sústave látok v závislosti 

od objemu pridávaného titrantu (reaktanta). Výhodou týchto metód je ich presnosť 

a reprodukovateľnosť, čím sa zaraďujú medzi kľúčové technológie využívané vo veľkej 

miere v molekulárnej biológii, nanovedách a vo farmakológii.  

Rovnovážna dialýza je špecifická metóda na štúdium väzby proteínov s malými 

molekulami. Jednou z jej hlavných výhod je jej jednoduchosť, preto je často využívaná 

na meranie väzbových parametrov. 

Na záver treba povedať, že pre štúdium termodynamiky foldingu a denaturácie 

je možné kalorimetrické techniky kombinovať. Každá z predstavených metód meria 

termodynamické parametre, ktoré sú do značnej miery závislé od rôznych teplotných a 

tlakových rozsahov. Merania teda môžu zodpovedať rôznym súborom 

termodynamických koncových stavov, čím sa umožňuje  porovnanie nameraných 

parametrov z rôznych vzoriek. 
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3 Elektromagnetické žiarenie 

3.1 Úvod 

V Britskom múzeu v Londýne sa v oddelení Blízkeho východu nachádza na prvý 

pohľad nenápadný, mierne oválne a nahrubo zbrúsený prírodný horský kryštál (Obr. 3.1). 

Po jeho objave a preskúmaní sa ukázalo, že je zbrúsený a že sa v skutočnosti jedná o 

šošovku s ohniskovou vzdialenosťou približne 12 cm, čo je asi trikrát viac ako majú 

súčasné bežné lupy. Odhaduje sa, že táto šošovka, nazvaná podľa miesta objavu 

Nimrudská šošovka, bola vyrobená približne  50 rokov pred naším letopočtom v Asýrii 

(p.n.l.). Akokoľvek má ďaleko k dokonalosti, dokázala zaostriť slnečné svetlo a vytvoriť 

veľmi primitívny objektív. Takéto šošovky boli vyrábané kultúrami vo všetkých ríšach 

staroveku (Mezopotámia, Egypt, Kréta, Rím, Grécko), čo len dokazuje fascináciu svetlom 

a snahami pochopiť jeho podstatu a  hľadať spôsoby jeho využitia. 

 

Obr. 3.1 Nimrudská šošovka, vek približne 2 50 – 3000 rokov. 

O pôvode a vnímaní svetla vznikli viaceré teórie už v starom Grécku. Tieto práce 

však mali filozofickú povahu a postrádali matematiku. Približne 300 rokov p.n.l. spojil 

Euklides vo svojom diele Optika geometriu s videním a položil základy geometrickej 

optiky. Najznámejšími výstupmi tohto prelomového diela sú pravidlá perspektívy, lom 

svetla , princíp najkratšej dráhy a taktiež odrazy na rovinných aj sférických zrkadlách. V 

diele Euklida pokračoval Ptolemaios, ktorý opísal spôsob merania uhlov lomu, a 

Plutarchos, ktorý opísal vznik obrazov (zväčšených, zmenšených, obrátených a pod.) po 

viacnásobných odrazoch na zrkadlách. Myšlienky antických filozofov v stredoveku 

matematicky exaktnejšie rozvinuli arabskí učenci. Najznámejším dielom tejto doby je 

Kniha optiky  vytvorená v 11. storočí Hasanom Ibn al-Haythamom (známy tiež ako 
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Alhazen). Alhazenov koncepty odrazu svetla zo všetkých smerov a všetkých bodov a o 

oku ako mieste, kde obraz vzniká, boli v Európe považované za najrelevantnejší zdroj 

poznatkov o optike aj v ďalších storočiach.  

V turbulentnej stredovekej Európe sa veda rozvíjala pomalšie. Napriek tomu už 

v 13. storočí Roger Bacon, jedna z najprominentnejších osobností stredovekej filozofie, 

publikoval viacero prác, leitmotívom ktorých bolo svetlo – z pohľadu kozmologického, 

metafyzického, teologického ale taktiež aj teoretického. Pri tvorbe týchto práce čerpal 

Bacon zo širokého spektra vtedy dostupných diel antických a arabských učencov. 

Výrazný posun v optike predstavovala výroba šošoviek, ktorá sa rozvinula najmä v 

Holandsku a Nemecku a následne koncom 16. storočia boli navrhnuté a zostrojené prvé 

optické mikroskopy, a v 1 . storočí prvý teleskop na zobrazenie s vysokým zväčšením. O 

jeho vznik sa pričinil Johannes Kepler, ktorý, okrem iného, identifikoval sietnicu v oku 

ako štruktúru, ktorá zaznamenáva a spracováva obraz. Asi najznámejšia osobnosť tohto 

obdobia bol Isaac Newton, ktorý na základe práce Reného Descarta zadefinoval 

korpuskulárnu (časticovú) teóriu svetla a pomocou optického hranola dokázal, že biele 

svetlo je zmesou rôznych farieb (Obr. 3.2)  

Ináč sa na svetlo pozeral Christiaan Huygens. Nesúhlasil s časticovým prístupom 

a svoje poznatky spracoval do vlnovej teórie svetla v diele Pojednanie o svetle. Avšak s 

ohľadom na veľký úspech Newtonovho diela Optics  (1 04) sa vedecká spoločnosť 

priklonila k časticového prístupu. Táto paradigma sa začala spochybňovať v 1 . storočí, 

keď experimenty s interferenciou (Thomas Young a Augustin-Jean Fresnel) dokázali 

vlnovú podstatu svetla a položili základy vlnovej optiky, ktorá bola v druhej polovici 1 . 

storočia Jamesom Maxwellom zapracovaná do teórie elektromagnetického poľa.  
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Obr. 3.2 Isaak Newton a optický hranol, pomocou ktorého dokázala, že svetlo je zložené z farieb. 

Dramatický rast vedeckých poznatkov priviedol koncom 1 . storočia k 

dôležitému objavu – Max Planck pomocou modelu žiarenia čierneho telesa dokázal, že 

výmena energie medzi žiarením a látkou prebieha prostredníctvom diskrétnych 

„balíčkov“ energie nazvaných kvantá. Tento objav využil Albert Einstein na kvantové 

vysvetlenie fotoelektrického javu, za čo v roku 1 21 získal Nobelovu centu za fyziku. Prvá 

polovica 20. storočia priniesla ďalšie poznatky, medzi iným -  dôležitý objav Nielsa Bohra 

o diskrétnej emisii žiarenia z atómov a teda prítomnosti čiar v emisnom a absorpčnom 

spektre. To, že svetlo má duálnu podstatu, t.j. časticovú aj vlnovú, je v súčasnosti 

akceptovaný fakt potvrdený teoretickými poznatkami z kvantovej mechaniky.  

Viditeľné svetlo je však len časť veľkej rodiny elektromagnetického žiarenia, 

nazvanej elektromagnetické spektrum. Štúdiom elektromagnetického žiarenia  sa 

zaoberá fyzikálny odbor elektrodynamika, ultrafialovým žiarení a viditeľným svetlom sa 

zaoberá optika, pričom poznatky v tejto oblasti zásadným spôsobom napomohli vznik 

nových vedných disciplín zaoberajúcich sa aplikáciami základných fyzikálnych princípov 

v praxi a každodennom živote. 

3.2 Základné poznatky 

Mnohí z nás si neuvedomujú, že s elektromagnetickým žiarením prichádzame do 

styku neustále, či už je to kozmické žiarenie, alebo dovolenkové opaľovanie, používanie 

mobilných telefónov na komunikáciu, to všetko sú prejavy prenosu energie v prostredí 

okolo nás, ktorému sa hovorí  elektromagnetické žiarenie. Na rozdiel od mechanického 

žiarenia, ktoré pre prenos energie potrebuje hmotné prostredie - existenciu väzbových 
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síl medzi atómami a molekulami, žiarenie sa dokáže šíriť akýmkoľvek prostredím 

a interagovať s časticami, ktoré ho tvoria.  

V úvode kapitoly sme popísali, ako sa vyvíjal pohľad na viditeľné svetlo ako jednu 

zo zložiek elektromagnetického spektra, ktoré sa prostredím šíri prostredníctvom kvánt, 

diskrétnych balíkov žiarenia nazvaných taktiež aj fotóny. Dnes je všeobecne akceptovaný 

fakt,  že elektromagnetické žiarenie, rovnako ako mechanické vlnenie, je prenos energie 

vo forme elektromagnetického vlnenia. Jedná sa o periodický dej, kedy dochádza 

k časovej a priestorovej zmene vektorov intenzity elektrického poľa a magnetickej 

indukcie kmitajúcich kolmo na seba (Obr. 3.3). 

 

Obr. 3.3 Priestorové šírenie elektromagnetického vlnenia. �⃗⃗�  a 𝑩 ⃗⃗  ⃗ sú vektory intenzity elektrického poľa a 
magnetickej indukcie. 

Elektromagnetické žiarenie môže vznikať viacerými spôsobmi. Prvou možnosťou 

je pohyb elektricky nabitej častice s nenulovým zrýchlením. Príkladom je prechod 

striedavého elektrického prúdu vodičom, kedy sa vyžiari elektromagnetické žiarenie 

s frekvenciou prechádzajúceho prúdu. Druhou možnosťou je zmena pohybového stavu 

elektrónov v atóme. K zmene jeho vnútornej štruktúry dochádza, ak je elektrón 

excitovaný na vyššiu energetickú hladinu a po návrate vyžiari fotón (Obr. 3.4).  
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Obr. 3.4 Schéma vzniku elektromagnetického žiarenia v dôsledku zmeny vnútornej štruktúry atómu. 

Žiarenie, podobne ako mechanickú vlnu, možno opísať prostredníctvom 

parametrov definujúcich jeho vlastnosti.  

3.2.1 Perióda 

Pojem perióda spájame s pravidelne sa opakujúcimi dejmi, napr. Zem sa otáča 

okolo Slnka s periódou 1 rok, deň trvá 24 hodín. Čas, ktorý je potrebný na zopakovanie 

jedného deja, čo môžeme chápať aj ako návrat do počiatočného stavu, sa nazýva perióda 

T, jej jednotkou v sústave SI je sekunda s. Grafické zobrazenie periódy je uvedené na 

Obr. 3.5.  

 

Obr. 3.5 Vlnenie s periódou T  1,6 ms. 

3.2.2 Vlnová dĺžka 

Vlnenie, ako periodický dej, sa šíri prostredím v tvare sínusovej vlny. Dĺžka, ktorú 

vlnenie prekoná za čas rovný jednej perióde T, sa nazýva vlnová dĺžka λ,  ktorej 

jednotkou v SI sústave je meter. Grafické znázornenie vlnovej dĺžky je na Obr. 3.6. 
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3.2.3 Frekvencia 

 

Obr. 3.6 Vlnenie s periódou T šíriace sa prostredím s vlnovou dĺžkou  (na obr.    3,2 m ). Uvedené sú 

taktiež polperióda  /2 a štvrťperióda  /4. 

Ak sa vlnenie ako sínusová vlna pohybuje prostredím s konštantnou rýchlosťou, 

tak vlnová dĺžka nepriamo závisí od ďalšieho dôležitého parametru, ktorým je frekvencia 

f (3.1): 

𝜆 =
𝑣

𝑓
 [𝑚] (3.1) 

kde v je rýchlosť šírenia vlnenia prostredím. Existuje paralela s mechanickým 

vlnením - pre oba typy platí (3.1) v nezmenenom tvare, rozdiel je práve v rýchlosti. 

V prípade mechanickej vlny sa najčastejšie používa rýchlosť zvuku v (v 331 m·s-1), tak 

v prípade žiarenia sa najčastejšie používa rýchlosť šírenia svetla vo vákuu c (c 3·108 m·s-

1). 

Frekvencia, ako prevrátená hodnota vlnovej dĺžky, poskytuje informáciu o počte 

periodických dejov za jednotku času a teda jej jednotkou v sústave SI je s-1, avšak 

častejšie sa používa hertz – Hz, kde 1 Hz = 1 s-1. Súvislosť medzi frekvenciou ako časovou 

jednotkou a periódou vyjadruje vzťah (3.2): 

𝑓 =
1

𝑇
 [𝐻𝑧] (3.2) 
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3.2.4 Energia 

Elektromagnetické žiarenie, rovnako ako mechanické vlnenie, sa teda pohybuje 

v priestore s konkrétnou frekvenciou. Súčasne platí, že elektromagnetické žiarenie je 

zložené z fotónov a taktiež, že sa jedná o prenos energie. Energia E závisí priamo úmerne 

od frekvencie f , čo vyjadruje vzťah (3.3): 

𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 =
ℎ ∙ 𝑐

𝜆
 [ 𝐽 ] (3.3) 

kde h je Planckova konštanta (h = 6,62·10-34 J·s). Z uvedeného vyplýva, že 

s rastúcou frekvenciou, a teda klesajúcou vlnovou dĺžkou, bude energia 

elektromagnetického žiarenia vyššia. Z hľadiska biologických účinkov platí, čím je 

žiarenie energetickejšie, tým je nebezpečnejšie.  

Aj keď sa energia meria v jouloch a 1 J je práca vykonaná silou s veľkosťou 1 N 

po dráhe 1 m, v časticovej fyzike, rovnako ako vo fyzike zaoberajúcej sa 

elektromagnetickým žiarením, je hodnota 1 J veľmi vysoká. Pre praktické účely sa tak 

zavádza iná jednotka – elektrónvolt, eV (1 eV = 1,602·10-19 J). Ten je definovaný ako 

kinetická energia, ktorú získa elektrón s elementárnym nábojom (Q = 1,602·10-19 C) ak je 

vo vákuu urýchlený elektrickým poľom veľkosti 1 V. 

3.3 Elektromagnetické spektrum 

Nakoľko sú veličiny ako vlnová dĺžka, frekvencia a energia spojité funkcie, 

môžeme k ním priradiť teoreticky nekonečne veľa typov žiarení. Súbor všetkých typov 

žiarení zoradených podľa vlnovej dĺžky sa nazýva elektromagnetické spektrum (Obr. 

3.7), ktoré možno orientačne rozdeliť do samostatných oblastí podľa vlnových dĺžok, 

frekvencií a energií (Tab. 3.1). 
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Tab. 3.1 Orientačné rozdelenie elektromagnetického spektra na regióny a k ním prislúchajúce vlnové dĺžky, 
frekvencie a energie kvantá žiarenia 

typ žiarenia vlnová dĺžka (m) Frekvencia (Hz) 
energia kvantá 

žiarenia (eV) 

 žiarenie < 10-11 > 1018 > 106 

RTG 10-9 - 10-11 1016 - 1018 103 - 106 

UV 3,8·10-7 - 10-9 1015 101 - 102 

viditeľné svetlo 3,8- ,8·10-7 1014 100 

IR 10-4 –  ,8·10-7 109 – 1014 10-3 – 100 

mikrovlny 100 – 10-4 106 – 109 10-6 – 10-3 

rádiové 108 – 100 100 – 106 10-14 – 10-7 

 

 

Obr. 3.7 Elektromagnetické spektrum a jeho základné rozdelenie podľa vlnových dĺžok. Piktogramy uvádzajú 
inštrumentálne príklady. Skratky: RTG – röntgenové žiarenie, UV – ultrafialové žiarenie, IR – infračervené 
žiarenie. 

Každé žiarenie prenáša energiu a šíri sa prostredím. Ak ignorujeme vákuum, tak 

v každom prostredí sa nachádzajú častice, ktoré pre žiarenie vytvárajú potenciálnu 

„prekážku“ a dochádza tak k zrážkam. Ak je žiarenie súčasne dostatočne energetické, tak 

po interakcii s časticou nastáva ionizácia – odtrhnutie jedného alebo viacerých 

elektrónov z obalu atómu, prípadne rozbitie molekuly na fragmenty. Žiareniu tohto typu 

sa hovorí ionizujúce žiarenie – na ľudské telo  má negatívne účinky, pretože poškodzuje 

biomolekuly, čo môže mať až letálne následky. 
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3.4 Ionizácia 

Hranica, kedy je žiarenie považované za ionizujúce (spôsobujúce ionizáciu) 

a kedy za neionizujúce, je približne pri vlnovej dĺžke  = 100 nm, čo podľa (3.3) 

zodpovedá E  13 eV, čo je energia potrebná na odtrhnutie atómu vodíka z molekuly 

vody a vznik dvoch nabitých častíc (Obr. 3.8). 

 

Obr. 3.8 Mechanizmus ionizácie molekuly vody po dopade žiarenia s vlnovou dĺžkou λ = 100 nm. 

Vlnová dĺžka  = 100 nm je v ultrafialovej oblasti spektra a rozdeľuje túto oblasť 

na ionizujúce a neionizujúce žiarenie. Pojem ionizácia môžeme spojiť aj s časticami. 

Ťažké alfa častice, ale aj neutróny, protóny, elektróny, pozitróny, dokonca aj rôzne 

atómy po urýchlení majú vysokú energiu, vďaka ktorej môžu spôsobovať ionizáciu. 

3.5 Interakcia žiarenia s látkou 

Existuje viacero modelov popisujúcich interakciu žiarenia s látkou  - v ďalšej časti 

si predstavíme tie najdôležitejšie. 

3.5.1 Elastický (Rayleighov) rozptyl 

Jedná sa o najjednoduchší model, pri ktorom sa energia dopadajúceho a 

odrazeného žiarenia nemenia. Dochádza k nemu vtedy, ak sú rozmery častice, na ktoré 

dopadá žiarenie s frekvenciou f, menšie ako vlnová dĺžka svetla. Po ukončení procesu sa 

excitovaná častica vráti do svojho pôvodného stavu, preto sa tento rozptyl volá elastický 

(Obr. 3.9). 
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Obr. 3.9 Mechanizmus elastického (Rayleighovho) rozptylu. f – frekvencia dopadajúceho a vychádzajúceho 
žiarenia. 

3.5.2 Fotoelektrický jav 

Fotoelektrický jav, ktorý bol objavený koncom 1 . storočia, je založený na 

vyrazení elektrónov z obalu atómu, ak na látku dopadne žiarenie s vhodnou vlnovou 

dĺžkou (Obr. 3.10). V závislosti od toho, či voľné elektróny ostávajú v látke, alebo ju 

opustia, rozdeľujeme fotoelektrický jav na vnútorný a vonkajší. Albert Einstein, ktorý za 

vysvetlenie fotoelektrického javu získal Nobelovu cenu, dokázal, že pri tomto jave musí 

platiť zákon zachovania energie. 

 

Obr. 3.10 Mechanizmus fotoelektrického javu. f – frekvencia dopadajúceho žiarenia, Ek – kinetické energia 
vyrazeného elektrónu. 

Ak na látku dopadá žiarenie s frekvenciou f a energiou E = h · f, tak celá energia 

bude použitá na prácu W, ktorú žiarenie vykoná na atóme, aby vyrazilo elektrón z obalu 

atómu a kinetickú energiu Ek elektrónu s rýchlosťou v (3.4). 

ℎ ∙ 𝑓 = 𝑊 +
1

2
𝑚 ∙ 𝑣2 (3.4) 
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3.5.3 Comptonov rozptyl 

Ako v predošlom prípade, tak aj za tento jav bola udelená Nobelova cena, 

tentoraz Arthurovi H. Comptonovi v roku 1 2 . Comptonov rozptyl je analogický 

fotoelektrickému javu (Obr. 3.11).  

Ak na látku dopadá žiarenie s frekvenciou f1 a energiou E1 = h·f1, tak po interakcii 

sa časť energie odovzdá atómom alebo jeho elektrónu/elektrónom vo forme kinetickej 

energie Ek a taktiež sa mení frekvencia emitovaného žiarenia na f2. Jeho energiu  E2 = h·f2 

vyjadríme ako (3.5). 

ℎ ∙ 𝑓1 = 𝑊 +
1

2
𝑚 ∙ 𝑣2 + ℎ ∙ 𝑓2 (3.5) 

Nakoľko dochádza k poklesu frekvencie, tak rastie vlnová dĺžka a Compton 

dokázal, že najväčší rozdiel vlnových dĺžok   bude v prípade, ak medzi smerom 

dopadajúceho a vychádzajúceho (tzv. rozptýleného) žiarenia bude uhol  (180º) (3.6). 

Δ𝜆 =
2ℎ

𝑚𝑒 ∙ 𝑐
 

(3.6) 

kde me je pokojová hmotnosť elektrónu.  

 

Obr. 3.11 Mechanizmus Comptonovho javu. f1 – frekvencia dopadajúceho žiarenia, f2 – frekvencia 
emitovaného žiarenia Ek – kinetická energia vyrazeného elektrónu. 
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3.5.4 Anihilácia 

Oproti predošlým trom prípadom nie je anihilácia interakciou žiarenia s látkou. 

Do prehľadu ju ale uvádzame kvôli podobnému princípu a taktiež pre veľký význam 

v modernej medicíne. 

Anihilácia je vo všeobecnosti proces interakcie častice s jej antičasticou, kedy 

dochádza k ich zániku a všetka ich energia je prenesená na „nosič“ tejto energie (napr. 

fotón). Pre aplikácie je najdôležitejšia elektrón-pozitrónová anihilácia (Obr. 3.12). 

 

Obr. 3.12 Mechanizmus pozitrón-elektrónovej anihilácie.  - kvantum gama žiarenia s energiou E = 511 keV. 

K elektrón-pozitrónovej anihilácii dochádza, ak je v procese rádioaktívneho 

rozpadu z izotopu uvoľnená antičastica elektrónu – pozitrón (e+). Po vyletení dochádza 

ku zrážke s prvým najbližším elektrónom (e−). Nakoľko je elektrónová hustota v látkach 

pomerne vysoká, tak anihilácia prebehne prakticky v mieste vyletenia pozitrónu 

z izotopu. Výsledkom anihilácie je vznik dvoch kvánt  žiarenia vzďaľujúcich sa opačným 

smerom od miesta anihilácie pod uhlom 180º (3.7). 

e+ + e− → 𝛾 + 𝛾 (3.7) 

Energia jedného kvanta  žiarenia je E = 511 keV, čo je rovné pokojovej energii 

elektrónu a pozitrónu. Ak sú energie vstupujúcich častíc väčšie, tak popri  žiarení 

vznikajú rôzne typy mezónov a bozónov.  

Na elektrón-pozitrónovej anihilácii je založená medicínska zobrazovacia metóda 

pozitrónová emisná tomografia (PET), ktorá bude podrobnejšie diskutovaná v kapitole 

venovanej zobrazovacím metódam. 
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3.6 Absorpcia  

Každé žiarenie prechádzajúce hmotným prostredím interaguje s jeho zložkami, 

v dôsledku čoho klesá jeho energia. Hovoríme, že dochádza k absorpcii žiarenia – strate 

energie na dráhe. Samozrejme, pod absorpciou sa rozumejú všetky procesy, ktoré 

k zníženiu energie vedú – absorpcia, rozptyl, odraz a pod. (Obr. 3.13) 

 

Obr. 3.13 Absorpcia žiarenia v prostredí. I0 – intenzita žiarenia pred vstupom do látky, I – intenzita žiarenia 
po prejdení vzdialenosti d v látke. 

Absorpcia závisí od širokého spektra parametrov (napr. smeru dopadajúceho 

žiarenia, typu materiálu, chemického zloženia, štruktúry, povrchovej úpravy a pod.). 

Každý materiál má svoj charakteristický lineárny absorpčný koeficient , hodnota 

ktorého závisí od chemickej štruktúry a vlnovej dĺžky žiarenia. Ak sa prostredím šíri 

žiarenie s intenzitou I0, tak prechodom v prostredí s hrúbkou d sa v dôsledku absorpcie 

jeho intenzita zníži o dI na hodnotu intenzity I, čo popisuje Lambertov zákon (3.8) 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑒
−𝜇∙𝑑 (3.8) 

Ak látka energiu absorbuje, tak ju môže následne vyžiariť, zvyčajne ako žiarenie 

inej vlnovej dĺžky, čím získame emisné spektrum. Žiarenie sa taktiež môže premeniť na 

svetelnú energiu, v tomto prípade hovoríme o luminiscencii, kam patrí fluorescencia 

a fosforescencia. Jedným z príkladom absorpcie je premena absorbovanej energie na 

kinetickú energiu v látke (látke bolo dodané teplo Q) a teda na nárast teploty.  

Mieru poklesu absorpcie nazývame transmitancia T (3.9) 
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𝑇 =
𝐼

𝐼0
 

(3.9) 

Čím viac žiarenia prejde, tým menej je absorbované a naopak. To, koľko žiarenia 

je absorbovaného, vyjadríme prostredníctvom absorbancie A, ktorá s transmitanciou 

súvisí podľa vzťahu (3.10): 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼0
= − log𝑇 

(3.10) 

V prípade homogénneho prostredia je absorpcia priamoúmerne závislá od jeho 

hrúbky, t.j. A  d. Pri štúdiu roztokov August Beer zistil, že absorbancia svetla 

v homogénnom roztoku je priamoúmerná jeho koncentrácii, t.j. A  c. Beerov zákon teda 

hovorí  

𝐴 = − log𝑇 = 휀(𝜆) ∙ 𝑐 ∙ 𝑑 (3.11) 

kde () je molárny absorpčný koeficient, hodnota ktorého závisí od vlnovej 

dĺžky. Po jednoduchej matematickej úprave, kde hodnota intenzity závisí od hrúbky 

materiálu, vyjadríme hodnotu intenzity I v podobe Lambert-Beerovho zákona (3.12). 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 1 
− ∙𝑐∙𝑑 (3.12) 

3.7 Žiarenie telesa 

Každé teleso vyžaruje žiarenie prostredníctvom emisie tepelného žiarenia, 

ktorého povaha závisí od materiálových vlastností a najmä od teploty T. 

Každé teleso s teplotou nad 0 K vyžaruje teplo, čo je dôsledkom jeho schopnosti 

pohlcovať a taktiež vyžarovať energiu. Modelom pre definovanie žiarenia je absolútne 

čierne teleso - dutá guľa s malým otvorom. Všetko žiarenie, ktoré do telesa prichádza 

cez dutinu, je po mnohonásobnom odraze vnútri dutiny oslabené a pohlcované. Naopak, 

steny pohltené žiarenie naspäť vyžarujú a cez dutiny tak vychádza žiarenie nazvané 

žiarenie absolútne čierneho telesa (Obr. 3.14). 
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Obr. 3.14 Mechanizmus žiarenie absolútne čierneho telesa. Šípky označujú smer jeho šírenia. 

Pri identifikovaní tepelných únikov (napr. pri zle utesnených oknách) alebo 

meraní telesnej teploty sa používajú infračervené kamery využívajúce vyžarovanie tepla 

z telies s teplotou podobnou ľudskému telu, pričom každej farbe na obrazovke kamery 

zodpovedá konkrétna teplota. Každé teleso s T > 0 K vysiela spojité elektromagnetické 

žiarenie na všetkých vlnových dĺžkach. Informáciu o vlnovej dĺžke max, pri ktorej je 

žiarenie najväčšie, poskytuje Wienov zákon (3.13).  

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝑏

𝑇
 (3.13) 

kde T je teplota telesa a b je konštanta úmernosti (b = 2,8   68·10-3 m·K). Jedná 

sa o empirický vzťah, prostredníctvom ktorého vieme vyrátať napríklad vlnovú dĺžku, pri 

ktorej ľudské telo vyžaruje najviac energie (T = 310 K) - max = 10 m čo je oblasť 

infračerveného žiarenia. Objekty okolo nás majú porovnateľnú teplotu a preto 

používame práve infračervené kameru. V prípade Slnka (T = 5800 K) je max  500 nm, čo 

je oblasť viditeľného svetla, konkrétne zelená farba.  

Už spomínaná schopnosť detegovať zvýšenú teplotu (pri horúčke priložíme dlane 

na čelo a sme schopní vnímať kontrast) naznačuje, že aj množstvo vyžiarenej energie I 

závisí od teploty T. Táto závislosť má prudko exponenciálny rast a je známa ako Stefan-

Boltzmannov zákon (3.14): 

𝐼 = 𝜎 ∙ 𝑇4 (3.14) 
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kde  je Stefan-Bolztmannova konštanta (  = 5,67·10-8 W·m-2·K-4). Ilustrovanie 

Stefan-Bolztmannovho zákona je na Obr. 3.15, kde pri zvýšení teploty telesa T na 

dvojnásobnú hodnotu 2T sa z telesa emituje 16 viac energie. 

 

Obr. 3.15 Aplikácie Stefan-Boltzmannovho zákona: Ak sa teplota telesa zdvojnásobí, tak množstvo vyžiarenej 
energie bude 16x vyššie  (štvrtá mocnina T). 

Spojenie Wienovho a Stefan-Boltzmannovho zákona poukazuje na fakt, že s 

nárastom teploty telesa rastie aj množstvo vyžiarenej energie, dochádza taktiež 

k posunu vlnovej dĺžky smerom k nižším hodnotám. Už z príkladov teploty ľudského tela 

a Slnka je evidentné, že Slnko, ako oveľa horúcejšie teleso, vyžaruje maximum energie 

pri vlnovej dĺžke nižšej ako je maximum v prípade ľudského tela. Grafická demonštrácia 

zmien intenzity a vlnovej dĺžky v závislosti od teploty telesa je na Obr. 3.16. 

 

Obr. 3.16 Závislosť intenzity a maxima vlnovej dĺžky od teploty telesa. 
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4 Mikroskopické metódy 

V tejto kapitole sa trochu bližšie pozrieme na mikroskopické metódy z pohľadu 

ich aplikácií v biomedicíne. Najprv na svetelnú mikroskopiu a jej modifikácie, prejdeme 

si elektrónovú mikroskopiu a načrtneme si modernejšie mikroskopické techniky 

odvodené od fluorescenčnej mikroskopie. Začiatky mikroskopie sa datujú do 1 . 

storočia, keď Robert Hooke pozoroval bunku (1665) a približne v rovnakom čase aj 

Antonie van Leeuwenhoek pozoroval prvoky 16 6. Táto história je pomerne bohatá, ale 

ešte stále prináša novinky ako napríklad v roku 2014 kedy Eric Betzig, William E. Moerner 

a Stefan Walter Hell získali Nobelovu cenu a vyvinuli fluorescenčnú mikroskopiu s 

vysokým rozlíšením, ktorá posúva optickú mikroskopiu do nano-rozmerov. Mikroskopia 

nám pomáha aj v dnešnom vedeckom skúmaní štruktúr na úrovni nanometrov až 

mikrometrov. Nejde vždy o statické obrázky, dnešné mikroskopické techniky nám 

umožňujú sledovať dynamické systémy - živé bunky a procesy. 

4.1 Svetelná mikroskopia 

Pri mikroskopii ako experimentálnej metóde nás zaujímajú najmä tri jej dôležité 

vlastnosti. Ide o zväčšenie, rozlíšenie a kontrast. Pri svetelnej mikroskopií je zväčšenie 

(magnification) dané dvoma konštrukčnými komponentami a to šošovkami objektívu 

a okuláru. Šošovky okuláru, ako už z názvu vyplýva sa nachádzajú bližšie k oku, majú 

ohniskovú vzdialenosť 10-50 mm a zväčšenie obvykle 5- až 30-krát. Šošovky objektívu, 

ktoré sa nachádzajú bližšie k vzorke (objektu), majú ohniskovú vzdialenosť 1,6-40 mm 

a zväčšenie spravidla 4- až 100-krát. Objektívy majú toto zväčšenie uvedené na svojej 

vonkajšej strane (Obr. 4.1). Pri mikroskopickom sledovaní obvykle začíname s nižším 

zväčšením, zvyčajne 10-krát, ktoré nám slúži na zbežné prehliadnutie a zorientovanie sa 

vo vzorke. Až následne pristupujeme k väčším zväčšeniam.  

 

Obr. 4.1 Príklady objektívov. 
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Zväčšenie 40-krát nám slúži na pozorovanie veľkých mikroorganizmov, napríklad 

parazitov, cýst, vajíčok. Až zväčšenie 100-krát nám umožňuje pozorovať baktérie, 

kvasinky, či morfologické detaily veľkých mikroorganizmov, často s využitím imerzie. 

Celkové zväčšenie pod ktorým následne vzorku pozorujeme je dané súčinom zväčšenia 

okuláru a zväčšenia objektívu: 

𝑀 =  𝑀okulára ∙ 𝑀objektívu (4.1) 

Druhý dôležitým parametrom je rozlíšenie (resolution). Rozlišovacia schopnosť 

je vzdialenosť dvoch bodov ležiacich vedľa seba, ktoré môžeme daným zariadením (oko, 

lupa, mikroskop) rozoznať ako oddelené. Pre ľudské oko je vzdialenosť najlepšieho 

videnia približne 25 cm od oka a medza rozlíšenia je 1 minúta (1’). Čím je objekt bližšie, 

tým obraz zaberá väčšiu plochu na sietnici. Zdravé ľudské oko je pri dostatočnom 

osvetlení, na vzdialenosť 25 cm schopné rozoznať body vzdialené od seba desatinu 

milimetra. Ak by nás zaujímala veľkosť takého objektu na sietnici, uvažujeme 

s priemerom čapíka 5 μm (Obr. 4.2). 

 

Obr. 4.2 Mozaika tyčiniek a čapíkov v sietnici. Svetlé polygonálne štruktúry – tyčinky, tmavé štruktúry – 
čapíky, veľkosť mierky 10 µm. 

Ak teda chceme rozlíšiť dva body musí byť ich vzdialenosť na sietnici väčšia ako 

priemer čapíku. V prípade, že uvažujeme o optickom zariadení ako je mikroskop, ktoré 

obsahuje zdroj svetla treba zohľadniť aj Airyho difrakčnú podmienku. Kvôli vlnovej 

povahe svetla a jeho interferencií nám šošovka nikdy nefokusuje zdroj svetla presne do 

jedného bodu. Difrakcia nám spôsobuje, že obrazom bodového svetla nie je bod, ale tzv. 

Airyho kruh (Obr. 4.3). 
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Obr. 4.3 Airyho kruhy tvorené dvoma bodovými zdrojmi svetla v rôznej vzájomnej vzdialenosti. Rozlíšené 
body (a), hranica rozlíšenia (b), nerozlíšené body (c).  

Rozlišovacia schopnosť je potom daná Abbeho rovnicou , kde pre rozlíšenie R 

platí: 

𝑅 =
   1 ∙ 𝜆

𝑁𝐴
 (4.2) 

kde λ je vlnová dĺžka svetla a NA je numerická apertúra. Podobne ako informácia 

o zväčšení objektívu sa parameter numerická apertúra nachádza na vonkajšej strane 

objektívu. Čím väčšie zväčšenie, tým väčšia je aj numerická apertúra. Numerická 

apertúra je daná súčinom indexu lomu n a sínusu uhla kužeľa svetla, ktorý je vytvorený 

medzi bodom na preparáte a prednou šošovkou objektívu alebo kondenzora (Obr. 4.4): 

𝑁𝐴 = 𝑛 ∙ sin 𝛼 (4.3) 

Keď je medzi preparátom a objektívom vzduch, je maximálna numerická 

apertúra do 1 (zväčšenia maximálne 1000x), pri olejovej imerzii je to až 1,3-1,6 

(maximálne zväčšenie 1300-1600x). Pri použití vlnovej dĺžky zeleného svetla (550 nm) 

a vzduchom medzi preparátom a objektívom (index lomu 1) dostávame rozlíšenie 

približne 0,35 μm. Pri imerznom oleji (index lomu 1,52) dostávame lepšie rozlíšenie 

približne 0,23 μm. Je možné použiť aj iné média, napríklad vodu (index lomu 1,33) alebo 

glycerol (index lomu 1,473).  
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Obr. 4.4 Numerická apertúra. 

Teraz si môžeme zodpovedať otázku, aké bunkové štruktúry sme schopní 

pozorovať pomocou svetelného mikroskopu? Ak zoberieme do úvahy vlnovú dĺžku svetla 

550 nm a zamyslíme sa nad veľkosťou týchto štruktúr v priemere, sme schopní 

pozorovať bunkové jadro (veľkosť v priemere približne 5000 nm), mitochondrie 

( 1000 nm) a aj sekrečné vezikuly (200 – 500 nm), medzi ktoré patrí napríklad Golgiho 

aparát. Naopak už kaveolárné vezikuly ( 50 nm), či ribozómy a mikrofilamenty 

( 25 nm) konvenčne nie sme schopní pozorovať svetelnou mikroskopiou. Ľudským 

okom sme schopní dosiahnuť rozlíšenie približne 0,2 mm a svetelným mikroskopom 

približne 0,2 μm. Pre lepšie zapamätanie rozlíšenia svetelného mikroskopu sa uvádza 

údaj, že ide približne o polovicu použitej vlnovej dĺžky svetla (čiže pri povedzme 400 nm, 

je rozlíšenie približne 200 nm, čiže 0,2 μm). Keďže k zvýšeniu rozlišovacej schopnosti je 

potrebné zmenšovať vlnovú dĺžku svetla, dochádza v svetelnej mikroskopii k nutnému 

obmedzeniu. Ďalším parametrom, ktorý je dôležité pri mikroskopií spomenúť je hĺbka 

ostrosti. Hĺbka ostrosti d je maximálna vzdialenosť dvoch rovnobežných rovín preparátu, 

ktoré sú ostro zobrazené, hoci nie sú rovnako vzdialené od šošovky. Je daná: 

𝑑 =
𝜆𝑛

𝑁𝐴2
+

𝑛𝑒

𝑀 ∙ 𝑁𝐴
 (4.4) 

kde λ je vlnová dĺžka osvetlenia, n je index zobrazovaného média, NA je 

numerická apertúra objektívu, e je najmenšia vzdialenosť, ktorú možno rozlíšiť 

detektorom, ktorý je umiestnený v obrazovej rovine objektívu a M je laterálne zväčšenie 

objektívu. Prvý člen rovnice predstavuje vlnovú zložku a druhý člen geometrickú zložku. 

Ako vidíme z rovnice hĺbka ostrosti sa významne mení s numerickou apertúrou. Pri 

vysokej numerickej apertúre prevažuje vlnová zložka a pri nízkej prevažuje geometrická 
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zložka. Pri svetelnej mikroskopií dochádza aj k istým aberáciam. Najčastejšie ide 

o sférickú vadu, farebnú vadu alebo zakrivenie poľa. Sférická vada (Obr. 4.5) je 

monochromatický efekt, ktorý spôsobuje, že sa vonkajšie lúče vystupujúce zo 

zakriveného povrchu šošovky sa zbiehajú do iného bodu ako lúče prechádzajúce stredom 

šošovky, čo obmedzuje rozlíšenie.  

 

Obr. 4.5 Sférická vada šošovky. 

Druhou najčastejšou aberáciou je farebná vada (Obr. 4.6), spôsobená 

závislosťou ohniskovej vzdialenosti šošoviek od vlnovej dĺžky svetla. Fyzikálnou 

podstatou tohto javu je závislosť indexu lomu všetkých priehľadných látok od vlnovej 

dĺžky. Šošovky potom lámu svetlo každej farby inak (dlhovlnné žiarenie, teda červené, 

najmenej, krátkovlnné, teda fialové, najviac), čo sa na snímke prejaví ako farebné 

lemovanie ostrých prechodov medzi svetlom a tieňom. Iba pri osvetlení optickej sústavy 

(objektívu) monochromatickým svetlom možno predpokladať, že indexy lomu na 

priehľadných súčastiach optickej sústavy majú konštantnú hodnotu. Pri prestupe 

obyčajného svetla cez priehľadné látky vzrastá index lomu so skracujúcou sa vlnovou 

dĺžkou, preto napr. obyčajná spojka má väčšiu optickú mohutnosť pre modré ako pre 

červené lúče.  

 

Obr. 4.6 Farebná vada šošovky. 

Tretím problémom v mikroskopií je zakrivenie poľa. Zakrivenie poľa (Obr. 4.7) 

sa prejavuje tak, že ostrý obraz neleží v jednej rovine, ale má podobu misky. Následkom 
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toho je ostro zobrazený stred objektu a smerom na perifériu sa stráca ostrosť. 

Samozrejme tieto aberácie je možné do istej miery korigovať výberom správneho 

objektívu. Medzi najčastejšie používané patrí: achromat, ktorý robí korekciu 

chromatickej aberácie pre 2 vlnové dĺžky (typicky červená a modrá) a sférickej aberácie, 

fluorite (semi-apochromat), ktorý robí ďalšiu korekciu sférickej aberácia a apochromat, 

ktorý je skoro úplne bez chromatografickej aberácie a koriguje sférickú aberáciu.  

 

Obr. 4.7 Zakrivenie poľa šošovky. 

Poslednou a treťou dôležitou vlastnosťou v mikroskopií je kontrast. Väčšina 

biologických vzoriek s ktorými pracujeme je transparentná vo viditeľnej oblasti. My však 

potrebujeme kontrast, aby sme videli detaily objektu. Existuje viacero mechanizmov ako 

tento kontrast v svetelnej mikroskopií docieliť. Asi najznámejším z nich je mechanizmus 

absorpcie. Využíva sa histologické farbenie, známe už 150 rokov. Farbenia môžu byť 

acidofilné (napr. eozín, anilínová modrá), bazofilné (napr. metylénová modrá, 

hematoxylín) alebo impregnačné metódy s využitím napr. solí striebra a zlata. Metódy 

farbenia môžu byť štandardné farbenie farbivami napr. hematoxylín a eozín alebo 

špeciálne techniky využívané na demonštráciu rôznych látok ako napríklad antigénov. 

Tieto sú využívané prevažne v histochémii a imunohistochémii. Najznámejšie používané 

histologické farbivá hematoxylín nám zobrazí jadro modrofialové, eozín zase zobrazí 

cytoplazmu a kolagén ako červené. Ďalšou možnosťou zvýšenia kontrastu je využiť 

epi-fluorescenciu a teda fluorescenčné farbivá, ktorých nájdeme na trhu veľké množstvo 

a ich výber závisí od cieľovej štruktúry, ktorú chceme pozorovať. Farbené preparáty na 

rozdiel od natívnych preparátov nám zvyšujú kontrast medzi vzorkou a pozadím, 

zlepšujú rozlišovaciu schopnosť a tiež umožňujú zobraziť niektoré subcelulárne 

štruktúry. Nevýhodou je, že väčšina farbív je pre bunku toxických a teda nám 

neumožňujú sledovať živý, natívny preparát.  
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Okrem absorpčných mechanizmov na zvýšenie kontrastu sa používajú aj 

mechanizmy založené na rozdieloch v indexe lomu medzi pozorovaním objektom 

a pozadím. Index lomu má vplyv na rýchlosť svetla. Časť vzorky s vyšším indexom lomu 

spôsobuje spomalenie rýchlosti svetla a toto oneskorenie spôsobí difrakciu svetla. 

Príkladom môže byť organela s indexom lomu 1,4 voči cytosolu bunky s indexom lomu 

1,36. Táto metóda neposkytuje dobré rozlíšenie pre baktérie, lebo index lomu svetla 

pozadia a baktérií je takmer rovnaký.  

4.1.1 Mikroskopia v tmavom poli 

Jednou z metód tvorby kontrastu je mikroskopia v tmavom poli. Je to metóda 

na zobrazenie objektu osvetlením z periférie. Využíva sa disková clonka, ktorej úlohou je 

odcloniť centrálne lúče (Obr. 4.8a). Objektom následne prechádzajú len okrajové lúče 

pod takým šikmým uhlom, že nemôžu vstúpiť do objektívu. Do objektívu sa dostanú len 

lúče, ktoré objekt odrazil, a teda objekt svieti v tmavom poli. Keď máme dobrý zdroj, tak 

môžete zachytiť aj veľmi malé odrazené lúče, čím môžeme vidieť aj objekty s priemerom 

25 nm (napr. bičíky spermii). V tmavom poli sa pozorujú malé objekty, ktoré nemožno 

rozlíšiť v svetelnom poli, objekty s malým indexom lomu vzhľadom na vodu, alebo 

objekty, ktoré sa nedajú farbiť.  
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Obr. 4.8 Optická schéma mikroskopu pre tmavé pole (a) a fázového kontrastu (b). 

Kým v svetlom poli je kontrast tvorení absorpciou svetla vzorkou, pri mikroskopii 

v tmavom poli je kontrast tvorený odrazom svetla vzorkou (Obr. 4.9). Mikroskopia 

v tmavom poli nám tiež umožňuje sledovať živé bunky. Využíva sa to napríklad pri 

sledovaní neutrofilov a monocytov obklopených červenými krvinkami, pričom sledujeme 

živú krv.  

 

Obr. 4.9 Snímky hodvábneho papiera vytvorené pomocou mikroskopie vo svetlom (a) a tmavom (b) poli. 

Hlavným obmedzením mikroskopie v tmavom poli sú nízke úrovne svetla 

viditeľné na konečnom obrázku. To znamená, že vzorka musí byť veľmi silne osvetlená, 
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čo môže spôsobiť poškodenie vzorky. Často je potreba špeciálnych zdrojov svetla. Tiež 

máme limitáciu rozlíšenia, lebo numerická apertúra kondenzora je väčšia ako objektívu 

a pri mikroskopii v tmavom poli sa používajú objektívy s numerickou apertúrou 0,8 − 1, 

na rozdiel od svetlého poľa, kde môžete použiť aj objektív s numerickou apertúrou 1,4, 

čím síce dosiahneme lepší kontrast, ale na druhej strane horšie rozlíšenie. Techniky 

mikroskopie v tmavom poli sú takmer úplne bez artefaktov, kvôli povahe procesu. 

Interpretácia snímok v tmavom poli však musí byť vykonaná s veľkou opatrnosťou, 

pretože bežné tmavé rysy snímok z mikroskopu v svetlom poli môžu byť neviditeľné a 

naopak. Zatiaľ čo obraz v tmavom poli sa môže zdať ako negatív obrazu v svetlom poli, v 

každom sú viditeľné iné efekty. V mikroskopii so svetlým poľom sú viditeľné prvky, kde 

je buď tieň vrhaný na povrch dopadajúcim svetlom, alebo časť povrchu je menej 

reflexná, pravdepodobne v dôsledku prítomnosti jamiek alebo škrabancov. Vyvýšené 

prvky, ktoré sú príliš hladké na to, aby vrhali tiene, sa na obrázkoch v svetlom poli 

nezobrazia, ale svetlo, ktoré sa odráža od strán prvku, bude viditeľné na obrázkoch v 

tmavom poli. Ďalšou nevýhodou je, že odrazené lúče „hrubých“ vzoriek nám znižujú 

kontrast jemnejších štruktúr (detailov). Najmä „hrubé“ vzorky majú slabú hĺbku ostrosti. 

4.1.2 Mikroskopia fázového kontrastu  

Ďalšou z mikroskopických metód, ktorú je možné využiť pre tvorbu kontrastu je 

metóda fázového kontrastu. Za túto metódu dostal v roku 1953 Nobelovu cenu Frits 

Zernike. Umožňuje nám pozorovať vnútro bunky bez potreby farbenia, teda aj 

transparentné vzorky. Väčšina mikroskopov v biológii umožňuje pozorovať len také 

objekty, ktoré majú určitý kontrast a s väčšou alebo menšou mierou absorbujú svetlo. 

Tieto objekty vlastne menia amplitúdu prechádzajúceho vlnenia a nazývame ich 

amplitúdové. V prírode však existuje veľa objektov, ktoré vzhľadom k svojmu okoliu 

neprejavujú zmenu absorpcie svetla, lebo sa od svojho okolia líšia len malou zmenou 

indexu lomu. Takéto objekty nazývame aj fázové, pretože posúvajú iba fázu svetelnej 

vlny. V bežnom mikroskope nie sú takéto objekty dobre viditeľné, lebo ľudské oko nie je 

citlivé na zmenu fázy vlnenia. Takéto fázové objekty môžeme pozorovať buď tak, že ich 

ofarbíme a prevedieme na objekty amplitúdové, čo ale väčšinou vedie k usmrteniu 

buniek a je možný vznik artefaktov alebo na pozorovanie živých buniek použijeme 

zariadenie na fázový kontrast (Obr. 4.10 Snímky kryštálov bilirubínu v leukocytoch 

a/alebo tubulárnych epitelových bunkách v sedimente moču. Rôzny kontrast na 

snímkach je dosiahnutý použitím rôzných technik: svetlé pole (a), fázový kontrast (b), 

polarizačná mikroskopia (c).Obr. 4.10b). Takéto zariadenie fázového kontrastu slúži vo 
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všeobecnosti na to, že premieňa zmeny fázy vlnenia na zmeny intenzity svetla. Vlnenie 

priame (ktoré prechádza bez zmeny) a vlnenie difrakčné (ktoré je fázovo posunuté) 

vieme oddeliť, čo nám umožňuje modulovať amplitúdu a fázu svetla priamo bez 

ovplyvnenia difrakčného vlnenia. Technicky sa to prevádza tak (Obr. 4.8b), že do 

obrazového ohniska objektívu sa umiestňuje tzv. fázová doska (v tvare prstenca), ktorá 

posúva fázu priameho svetla a výsledkom interferencie oboch druhov vlnenia potom 

vzniká kontrastný obraz fázového objektu. Najvýraznejší fázový kontrast vzniká, ak je 

fázový rozdiel oboch vlnení rovný ¼ vlnovej dĺžky.  

 

Obr. 4.10 Snímky kryštálov bilirubínu v leukocytoch a/alebo tubulárnych epitelových bunkách v sedimente 
moču. Rôzny kontrast na snímkach je dosiahnutý použitím rôzných technik: svetlé pole (a), fázový kontrast 
(b), polarizačná mikroskopia (c). 

4.1.3 Polarizačná mikroskopia 

Ďalšou metódou tvorby kontrastu je polarizačná mikroskopia (Obr. 4.10c). 

Elektromagnetické žiarenia je zložené z vektora elektrickej intenzity a vektora 

magnetickej indukcie. Oba tieto vektory sú na seba kolmé a zároveň sú kolmé na smer 

šírenia vlnenia. Polarizácia nám udáva smer kmitania vektora elektrickej intenzity 

elektromagnetickej vlny. Pri prirodzenom svetle tento vektor nemá preferovanú 

orientáciu. Pri lineárnej polarizácií, ktorá je často využívaná práve pri polarizačnej 

mikroskopii vektor elektrickej intenzity osciluje pozdĺž daného smeru, väčšinou 

vertikálne alebo horizontálne. Poznáme samozrejme aj iné druhy polarizácie napríklad 

kruhová alebo eliptická. Technické prevedenie (Obr. 4.11) je riešené pomocou 

špeciálneho filtra tzv. polarizátora, ktorý je vložený do lúča zo zdroja prirodzeného 

svetla. Následne podľa jeho umiestnenia s vektorom elektrickej intenzity môžu nastať 

3 prípady. Pokiaľ sú polarizátor a vektor elektrickej intenzity navzájom kolmé 

nedochádza k žiadnej absorpcií, ale ak sú rovnobežné dochádza k maximálnej absorpcií. 

V prípade, že sú vzájomne pod určitým uhlom θ je absorpcia úmerná cos2 θ. Polarizačná 
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mikroskopia sa využíva pri opticky anizotropných vzorkách. Index lomu je iný pre rôzne 

smery, v dôsledku čoho sa svetlo šíri v rôznych smeroch rôznymi rýchlosťami. Keď svetlo 

vstupuje do anizotropného prostredia v smere optickej osi, je prechod podobný 

prechodu izotropným prostredím (s rovnakým indexom lomu). Ak vstupuje pod iným 

uhlom, láme sa na dve navzájom kolmé polarizované zložky, ktoré sa šíria rôznymi 

rýchlosťami. Tá, ktorá sa šíri v smere, ktorý zodpovedá izotropnému prostrediu sa nazýva 

riadny lúč a lúč s odklonom voláme mimoriadny.  

 

Obr. 4.11 Optická schéma polarizačného mikroskopu. 

Technicky sú využité dva polarizačné filtre - polarizátor a analyzátor. Polarizátor 

je umiestnený za zdrojom svetla a ešte pred vzorkou a polarizuje svetlo vstupujúce do 

vzorky. Keďže ľudské oko nedokáže rozlíšiť polarizované svetlo, je medzi objektívom 

a okulárom umiestnený analyzátor. Biologické využitie nachádza napr. pri vzniku 

mikrotubulov pri mitóze alebo pri sledovaní srdcových sarkomér (myocytov).  

4.2 Elektrónová mikroskopia 

Rozlišovacia schopnosť (200 nm) a maximálne zväčšenie (1500x) svetelného 

mikroskopu je limitované rozsahom vlnových dĺžok viditeľného svetla. Naproti tomu, v 

elektrónovej mikroskopii sa namiesto fotónov ku skúmaniu objektu používajú urýchlené 

elektróny, ktorých vlnová dĺžka je o niekoľko rádov nižšia (105x) ako v prípade fotónov 
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viditeľného svetla. Elektróny sú spravidla urýchlené napätím 0,1 – 30 kV. Rozlišujeme 

dva základné typy elektrónových mikroskopov: rastrovací a transmisný. Rastrovací, resp. 

skenovací elektrónový mikroskop (REM, resp. SEM) využíva elektrónový zväzok, ktorý 

skenuje povrch vzorky, pričom obraz sa vytvára z odrazených elektrónov, emitovaných 

elektrónov a emitovaných fotónov. Transmisný elektrónový mikroskop (TEM) využíva 

elektrónový zväzok, ktorý prechádza cez preparát a výsledný obraz sa vytvára z 

primárnych transmitovaných elektrónov, rozptýlených elektrónov a emitovaných 

fotónov. Pri svetelnej mikroskopii sme obmedzovaní vlnovou dĺžkou svetla a rozlišovacia 

schopnosť je rádovo v μm. Pri elektrónovej mikroskopii sú elektróny malé častice 

s nízkou hmotnosťou urýchlené elektrickým napätím, čím získajú kinetickú energiu: 

𝑒𝑈 =
1

2
𝑚𝑣2 (4.5) 

Elektróny majú podľa de Broglieho vzťahu aj vlnové vlastnosti: 

𝜆 =
ℎ

𝑚𝜐
 (4.6) 

Po dosadení dostávame: 

𝜆 =
ℎ

√2𝑒𝑚𝑈
 

(4.7) 

Z výsledného vzťahu vyplýva, že vlnová dĺžka urýchleného elektrónu je nepriamo 

závislá na použitom urýchľovacom napätí. Vlnová dĺžka urýchlených elektrónov je 

rádovo o 103-krát menšia ako vlnová dĺžka svetelných zväzkov. V skutočnosti je 

rozlišovacia schopnosť elektrónovej mikroskopii ovplyvňovaná napr. stabilitou 

urýchľovacieho napätia, stabilitou prúdu jednotlivých šošoviek a podobne, ktoré ju 

znižujú na približne desatiny nanometra. Teraz si zhrňme základné rozdiely medzi 

svetelnou a elektrónovou mikroskopiou. Pri svetelnej mikroskopii je sondujúcou časticou 

fotón, pri elektrónovej mikroskopii je to zrýchlený elektrón. Fokusácia zväzku je pri 

svetelnej mikroskopii docielená pomocou optických šošoviek, pri elektrónovej 

mikroskopii pomocou elektromagnetických a elektrostatických šošoviek. Maximálne 

zväčšenie svetelného mikroskopu je rádovo 103-krát, u elektrónového mikroskopu je to 

rádovo 106-krát. Rozlišovacia schopnosť svetelného mikroskopu je približne 200 nm, 
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u elektrónového mikroskopu je to približne 0,3 nm. Hĺbka ostrosti svetelného 

mikroskopu je malá, zatiaľ čo elektrónový má asi 100-krát väčšiu hĺbku ostrosti ako 

svetelný mikroskop. Čo sa týka farby obrazu u svetelnej mikroskopii často využívame 

rôzne farbiace techniky na zvýraznenie cieľových štruktúr, avšak obraz z elektrónového 

mikroskopu je čierno-biely. Kým vzorka je pri svetelnej mikroskopii umiestnenia na 

vzduchu pri tlaku približne 106 Pa, u elektrónovej mikroskopii je vo vákuu pri tlaku 

10-5-10-3 Pa, čím zamedzíme interakcii elektrónov s iónmi. A v neposlednom rade je to 

obstarávacia cena, kým konvenčný svetelný mikroskop je relatívne lacný, cena 

elektrónového mikroskopu je vysoká. Tiež sa líšia nárokmi na vzorku, kým pri svetelnej 

mikroskopii sledujeme vnútornú štruktúru vzorky a je nutné, aby vzorka bola tenká 

(4-10 μm) a priesvitná, pri rastrovacej elektrónovej mikroskopii sledujeme povrch 

vzorky, ktorý musí byť vodivý. V prípade, že vzorka nie je vodivá pokovuje sa, väčšinou 

sa poprašuje zlatom. Pri transmisnej elektrónovej mikroskopii opäť sledujeme vnútornú 

štruktúru vzorky a teda je dôležité mať tenké rezy vzorky. Pri interakcii primárneho 

zväzku so vzorkou vzniká tzv. interakčná hruštička (Obr. 4.12) a vznikajú jednak 

elektróny, a to odrazené, sekundárne, transmitované a Augerove. Tiež vznikajú fotóny, 

a to röntgenové, konkrétne spojité röntgenové žiarenia a charakteristické röntgenové 

žiarenia. A v neposlednom rade luminiscenčné fotóny, tzv. katódoluminiscencia. Na 

detekciu každej z uvedených častíc je potreba špeciálneho samostatného detektora. Ak 

by sme si mali tieto častice zoradiť podľa prieniku do vzorky, tak najmenší prienik majú 

Augerove elektróny, potom sekundárne elektróny, spätne odrazené elektróny, 

röntgenové žiarenie, katódoluminiscencia a nakoniec transmitované elektróny.  
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Obr. 4.12 Interakčná hruštička. 

Pri interakcii elektrónového zväzku s elektrickým poľom jadier a elektrónov vo 

vzorke dochádza k pružným a nepružným zrážkam. Kým pružné interakcie sa zaobídu bez 

významnej straty energie, pri nepružných interakciách dochádza k prenosu energie na 

atóm. Teraz si bližšie popíšeme jednotlivé častice, ktoré vznikajú pri interakcii 

primárneho zväzku so vzorkou. Spätne odrazené elektróny (BSE) vznikajú pri interakcii 

s jadrami atómov prvkov vo vzorke. Energia odrazených elektrónov je zhruba na úrovni 

energie primárnych elektrónov (Obr. 4.13).  

 

Obr. 4.13 Elektrónové energetické spektrum. 
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Čím bližšie sa elektróny dostanú k jadru atómu, tým väčší je ich uhol odklonu. 

Hovoríme tu o tzv. Z-kontraste, Z podľa protónového čísla. Čím je väčší počet 

odrazených elektrónov, tým vzorka obsahovala ťažšie atómy s väčším protónovým 

číslom Z a na snímke vidíme svetlejšie oblasti. Atómy s menším protónovým číslom Z sú 

zobrazené ako tmavšie oblasti. Čím má jadro väčšie protónové číslo Z (väčší náboj) a 

primárny elektrón sa pohybuje bližšie k jadru, tým je elektrón viac vychyľovaný a dostáva 

sa BSE hlbšie do materiálu vzorky. Sekundárne elektróny vznikajú tak, že primárne 

elektróny interagujú s valenčnými alebo vodivostnými elektrónmi a uvoľňujú ich zo 

vzorky. Energia sekundárnych elektrónov je cca 50 eV, čo je zhruba o tri rády nižšie ako 

energia primárnych elektrónov (Obr. 4.13). Hĺbka prieniku R primárnych elektrónov je 

rádovo niekoľko μm. Pri šikmých a hranatých povrchoch vzniká väčšie množstvo 

sekundárnych elektrónov (Obr. 4.14). Transmitované elektróny sú vlastne primárne 

elektróny, ktoré prechodom cez vzorku stratili len malú časť svojej energie.  

 

Obr. 4.14 Interakčný objem (červená) a vznik sekundárnych elektrónov pri rovnom (a), šikmom (b) a  
hranatom povrchu (c). R - hĺbka prieniku primárnych elektrónov. 

V transmisnej elektrónovej mikroskopii sa na tvorbu obrazu využívajú primárne 

transmitované elektróny, a preto je potrebné pripravovať veľmi tenké rezy vzoriek na 

úrovni cca 50 nm. Augerove elektróny vznikajú vtedy, ak primárny elektrón vyrazí 

elektrón z nižšej energetickej hladiny, kde vznikne diera, ktorá sa zaplní elektrónom 

z vyššej energetickej hladiny. Prebytočná energia sa dodá elektrónu na vysokej 

energetickej hladine, ktorý následne opustí atóm. Röntgenove fotóny vznikajú pri 

interakcii primárneho elektrónu s elektrónom na jednej z hladín. Primárne elektróny 

s najväčšou pravdepodobnosťou interagujú s elektrónmi, ktoré majú približne rovnakú 

energiu (teda skôr s elektrónmi na vnútorných vrstvách ako s valenčnými elektrónmi). 

Ak napr. primárny elektrón interaguje s elektrónom na K vrstve elektrónového obalu, 

ktorý danú vrstvu opustí, vznikne diera. Atóm je vo vysoko nestabilnom stave. Diera sa 

s najväčšou pravdepodobnosťou zaplní elektrónom, ktorý sa nachádza na najbližšej 
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vyššej energetickej hladine. Takýmto spôsobom sa zaplňujú diery, pričom posledný 

elektrón pochádza z uzemnenia. Pri preskoku elektrónu z L vrstvy elektrónového obalu 

na K vrstvu sa zvyšná časť energie uvoľní vo forme fotónu. Takýto fotón označujeme 𝐾𝐿, 

resp. 𝐾𝛼. V prípade, že dôjde k preskoku elektrónu z vrstvy M na vrstvu K, takýto 

elektrón označíme 𝐾𝑀, resp. 𝐾𝛽. Niekedy sú grécke písmená označené indexmi 1, 2 atď., 

pretože v rámci týchto hladín sa vyskytujú stavy s rôznymi väzbovými energiami. Brzdné 

žiarenie vzniká v dôsledku spomalenia pohybu rýchlych elektrónov pri ich interakcii 

s atómovým jadrom, kedy dochádza k zakriveniu ich dráhy. Prebytok energie sa vyžiari 

vo forme brzdného žiarenia, ktorého spektrum má spojitý charakter. Elektrón obvykle 

nespomalí na prvom jadre kompletne, a preto pri každej ďalšej fáze spomalenia sú 

emitované ďalšie fotóny, ktoré už však majú nižšie energie. Najviac elektrónov má teda 

najnižšie energie a najmenej elektrónov má maximálnu energiu, ktorá by zodpovedala 

priamemu nárazu elektrónu do jadra. Luminiscenčné fotóny vznikajú, keď primárne 

elektróny spôsobia ionizáciu atómu. Pri rekombinácii diery s elektrónom môže dôjsť 

k vzniku luminiscenčného žiarenia (katódoluminiscencia). Tento jav nastáva hlavne 

u polovodičových vzoriek. Pri vzniku obrazu v elektrónovom mikroskope elektrónový lúč 

postupne rastruje povrch vzorky a prostredníctvom detektorov je obraz povrchu 

premietnutý na obrazovku. Pre rôzne druhy emitovaných častíc používame rôzne druhy 

detektorov. Jednotlivé štruktúry sú odlíšené stupňom šedi. Čím viac elektrónov je 

emitovaných z daného miesta vzorky, tým je toto miesto zobrazené ako svetlejšie. 

Zväčšenie je dané pomerom medzi dĺžkou obrazovky a dĺžkou rastrovania. Emisiu 

röntgenového žiarenia môžeme prostredníctvom energo-disperznej mikroanalýzy 

(EDX), resp. vlnovo-disperznej mikroanalýzy (WDX) využiť na spektroskopické účely. Pri 

ED  sa meria energia fotónov, na základe čoho sa pričleňujú do jednotlivých kanálov, 

kým pri WD  nastavíme vlnovú dĺžku a zaznamenávame fotóny s príslušnou vlnovou 

dĺžkou. ED  v porovnaní s WD  pracuje rýchlejšie (analyzuje cca 1300 fotónov za 1 s), ale 

s menším energetickým rozlíšením (128 eV). WD  má rozlíšenie na úrovni 1 eV. 

Biologické vzorky predstavujú špeciálny prípad pri rastrovacej elektrónovej mikroskopii. 

Vzorky pre REM by mali mať vodivý povrch, mali by byť suché, mechanicky pevné 

a stabilné. Väčšina biologických vzoriek obsahuje vodu, ktorá by pri nízkych tlakoch 

spôsobila roztrhnutie vzorky. Vzorku je potrebné vysušiť, na čo sa najčastejšie používa 

rad alkoholov so stúpajúcou koncentráciou. Alkohol sa následne odstraňuje použitím 

kvapalného CO2. Takýmto spôsobom dochádza k minimálnemu poškodeniu vzorky. Aby 

sa na povrchu vzorky nehromadil náboj, vzorka sa pokovuje (najčastejšie naprašovaním 

zlata). V súčasnosti sa na pozorovanie biologických vzoriek čoraz častejšie využíva tzv. 
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environmentálna rastrovacia elektrónová mikroskopia (ESEM). Výhodou je minimálna 

príprava vzoriek (nie je potrebné odvodnenie), pretože v komore so vzorkou je oveľa 

vyšší tlak ako v ostatných častiach mikroskopu (až na úrovni cca 2500 Pa). Prítomnosť 

špeciálneho plynu v komore zabezpečuje neutralizáciu nabíjajúceho sa povrchu vzorky. 

Na analýzu sekundárnych elektrónov sa používajú špeciálne upravené detektory. 

Rovnako ako pri svetelnej mikroskopii aj pri elektrónovej mikroskopii treba brať na 

vedomie určité chyby. Pri sférickej chybe sú elektróny prechádzajúce okrajovou časťou 

šošovky zaostrované do bodu ležiaceho bližšie k šošovke ako elektróny prechádzajúce 

v blízkosti optickej osi. Odstraňujeme ju pomocou clony. Pri chromatickej aberácii sú 

pomalšie elektróny majúce väčšiu vlnovú dĺžku vychyľované magnetickým poľom inak 

a pretínajú os cievky v inom bode ako rýchlejšie elektróny. Osový astigmatizmus 

predstavuje nesymetrickosť magnetického poľa. Elektróny prechádzajúce šošovkou 

v rôznych rovinách majú odlišné ohnisko, čo je spôsobené nepresnosťami pri výrobe 

šošovky, nehomogénnym materiálom. Upraviť túto chybu je možné pomocou 

stigmátora.  

Pri technickom opise elektrónového mikroskopu, treba zohľadniť jeho jednotlivé 

časti a to: zdroj primárnych elektrónov, elektromagnetické šošovky, vákuový systém, 

infračervená kamera a detektory. Zdroj primárnych elektrónov tvorí volfrámové vlákno, 

ktoré je zahrievané na vysokú teplotu okolo 2 00°C, aby elektróny prekonali energetickú 

bariéru, ktorá im bráni úniku z energetických hladín elektrónového obalu. Táto úniková 

energia elektrónov sa tiež označuje aj ako výstupná práca. Elektromagnetické šošovky 

predstavujú fokusačné šošovky, ktorých úloha je nasmerovať urýchlený zväzok 

primárnych elektrónov, aby došlo ku kontaktu s materiálom vzorky. Vákuový systém 

zabezpečuje, aby boli z preparátovej komory odstránené molekuly vzduchu a aby sa tak 

zabránilo náhodným zrážkam urýchlených primárnych elektrónov s molekulami 

vzduchu, ktoré by viedli k zmenám ich energie a smeru pohybu. Na dosiahnutie vákua 

okolo 10-3 Pa sa používajú výkonné vývevy ako je napr. rotačná výveva, ktorá prečerpáva 

vzduch z preparátovej komory a je schopná znížiť tlak na zhruba 10-1 Pa a tiež difúzna 

výveva, ktorá ďalej znižuje tlak na 10-3 Pa. Infračervená kamera slúži na polohovanie 

vzorky tesne pred spustením merania. Využíva sa infračervené svetlo, nakoľko detektory 

pracujú na princípe fotonásobičov a mohlo by dôjsť k ich aktivácii, pri použití iného 

zdroja svetla. V neposlednom rade je to detektor, ktorý zabezpečuje snímanie signálu. 

Pri elektrónovej mikroskopii využívame viacero typov detektorov, podľa častíc ktoré 

chceme detegovať.  
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4.3 Fluorescenčná mikroskopia 

Fluorescenčná mikroskopia je svetelná mikroskopia, ktorá využíva fluorescenciu 

(fosforescenciu), namiesto alebo na viac k odrazu a absorpcii. Je potrebné, aby naša 

vzorka obsahovala fluorescenčné látky, či už prirodzené (endogénne, 

autofluorescenčné) alebo exogénne, pričom v mikroskopii sa najčastejšie používajú 

fluorescenčné značky. Princíp je jednoduchý. Ožiarime našu vzorku príslušnou vlnovou 

dĺžkou a dochádza k vybudeniu fluorofóru. Pri jeho návrate na pôvodnú energetickú 

hladinu dochádza k emisií fotónu s väčšou vlnovou dĺžkou. Výhody fluorescenčnej 

mikroskopie sú početné. Dosahujeme vysoký kontrast a vysokú špecificitu, keďže daná 

značka je senzitívna na cieľ, ktorý chceme sledovať. Častokrát je vzorka ofarbená 

viacerými farbičkami. Je možné vykonať aj kvantitatívnu analýzu, po vhodnej kalibrácií 

a tiež sledovať živé bunky, tzv. Live Cell Imaging. Fluorescenčný mikroskop je podobný 

klasickému svetelnému mikroskopu. Naviac je doplnený o silný zdroj svetla (zväčša 

ortuťová výbojka) a dva typy filtrov: excitačný a bariérový (emisný) filter. Excitačný filter 

sa nachádza medzi zdrojom svetla a vzorkou a umožňuje excitovať jednotlivé fluorofóry 

vybranými vlnovými dĺžkami. Bariérový (emisný) filter je medzi vzorkou a okulárom 

a jeho úlohou je odfiltrovať excitačné žiarenie, čím dosiahneme vyššiu citlivosť. Poznáme 

dva základné typy fluorescenčných mikroskopov, a to trans-fluorescenčné, využívajúce 

transmisné svetlo a epi-fluorescenčné využívajúce odrazené svetlo.  
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Obr. 4.15 Optická schéma epi-fluorescenčného (a) a trans-fluorescenčného mikroskopu (b). 

Pri trans-fluorescenčných mikroskopoch (Obr. 4.15b) je osvetlenie vzorky z 

druhej strany ako je objektív. Svetlo prechádza excitačným filtrom a na preparát dopadá 

zospodu. Kondenzor následne odráža svetlo tak, že dopadá zboku a excitačné svetlo tak 

prechádza mimo objektív a do objektívu sa dostane iba emitovaná fluorescencia.  

Pri epi-fluorescenčných mikroskopoch (Obr. 4.15a) je osvetlenie vzorky cez 

objektív. Emitované svetlo sa následne vracia späť do objektívu, pričom je ale nutné 

použiť dichroické zrkadlo, ktoré odráža excitačné svetlo do objektívu tak, že odráža 

kratšie vlnové dĺžky ako je určená a prepúšťa emisné do okuláru. Dichroické zrkadlo tak 

pomáha filtrom odstrániť nežiaduce svetlo, tmavé pozadie. Epi-fluorescenčné 

mikroskopy sú častejšie používané. Existujú už aj pokročilé techniky fluorescenčnej 

mikroskopie. Medzi najznámejšie patria FRAP (fluorescence recovery after 

photobleaching), FLIP (fluorescence loss in photobleaching), FLAP (fluorescence 

localization after photobleaching), FRET (Förster or fluorescence resonance energy 

transfer) a FLIM (fluorescence lifetime imaging microscopy). Ich podrobnejší opis je však 

nad rozsah tohto základného textu.  
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4.3.1 Konfokálna mikroskopia 

Konfokálny mikroskop je vlastne fluorescenčný mikroskop, pričom základný 

rozdiel je v rozlišovacej schopnosti (Obr. 4.16).  

 

Obr. 4.16 Porovnanie mikroskopie širokého poľa (a) a konfokálnej mikroskopie (b). Vzorka: fluorescenčne 
značené obličkové tkanivo myši. 

Ako zdroj svetla sa využíva laser. Výborná rozlišovacia schopnosť je dosiahnutá 

vďaka špeciálne konštruovanej bodovej clonke (tzv. pinhole), ktorá sa nachádza pred 

detektorom a je konjugovaná s ohniskom šošovky. Svetlo, ktoré pochádza z ohniska 

šošovky nám dáva ostrý obraz, na druhej strane svetlo z iného bodu môže byť síce 

zobrazené, ale obraz je neostrý. Pri klasickej fluorescenčnej mikroskopii je osvetlená celá 

vzorka a celá vzorka aj fluoreskuje, čoho výsledkom je tvorba pozadia nezaostrenými 

bodmi. Pri konfokálnej mikroskopii nám bodová clonka odfiltruje neostrý signál (Obr. 

4.17). Veľkosť bodovej clonky sa musí zhodovať s veľkosťou Airyho kruhu. Ak je menšia, 

tak strácame užitočné svetlo, zatiaľ čo ak je väčšia, preniká viac svetla mimo ohniskovej 

roviny.  

 

Obr. 4.17 Osvetlený objem vzorky v prípade mikroskopie širokého poľa (a) a konfokálnej mikroskopie (b). 
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Konfokálny mikroskop je najčastejšie rastrovací, kde skenujúce zariadenie 

zabezpečuje posun ohniska excitujúceho laserového lúča (Obr. 4.18a). Aby sme dostali 

obraz celej zaostrenej roviny, dochádza k rastrovaniu bod po bode. Druhou možnosťou 

je konfokálny mikroskop s rotujúcim diskom, kde miesto skenovacieho zariadenia 

obsahuje rotujúci Nipkowov kotúč, na ktorom je desiatky až stovky tisíc otvorov 

usporiadaných v Archimedových špirálach a rotujúcich rýchlosťou desiatky Hz. Otvory sú 

konjugované v dopadajúcom aj detegovanom svetle.  

 

Obr. 4.18 Optická schéma konfokálneho (a) a dvojfotónového mikroskopu (b). 

4.3.2 Dvojfotónová mikroskopia 

Ďalšou sofistikovanejšou metódou založenej na princípoch fluorescenčnej 

mikroskopie je dvojfotónová mikroskopia. Za jej objav dostala v roku 1963 Maria 

Goeppert Mayer ako vôbec druhá žena Nobelovu cenu za fyziku. Princípom tejto 

techniky je použitie rýchleho pulzného lasera pri dvojnásobku excitačnej vlnovej dĺžky 

cieľového fluorofóru, takže excitované sú len molekuly, ktoré absorbujú dva fotóny 

súčasne (Obr. 4.18b). Pravdepodobnosť takmer simultánnej absorpcie dvoch fotónov je 

extrémne nízka, avšak pravdepodobnosť fluorescenčnej emisie sa kvadraticky zvyšuje 

s intenzitou excitácie. Z tohto dôvodu je potrebný vysoký tok excitačných fotónov, 
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zvyčajne z femtosekundového lasera, ktorý musí byť presne zaostrený. Excitácia je tým 

obmedzená len na malý ohniskový objem ( 1 femtoliter), čo znamená že molekuly 

fluorofóru mimo ohniska sú excitované len v malom počte a v konečnom dôsledku sa tak 

zabezpečí zaostrenie obrazu (Obr. 4.19). Fluorescenciu následne zaznamenáva detektor 

najčastejšie vo forme fotonásobiča (Obr. 4.18b). Pozorovaná fluorescencia sa stáva 

jedným pixelom v konečnom obraze, ohniskový bod sa skenuje v celej oblasti vzorky. 

 

Obr. 4.19 Porovnanie jednofotónovej a dvojfotónovej excitácie a pozorovanej fluorescencii. 

4.3.3 Super rozlišovacia mikroskopia 

Poslednou z modernejších pokročilých metód je super rozlišovacia mikroskopia, 

za ktorú v roku 2014 bola udelená Nobelova cena za chémiu. Táto metóda nám umožnila 

posunúť svetelnú mikroskopiu do nanorozmerov a umožňuje nám pozorovať objekty 

s rozlíšením vyšším ako je difrakčný limit. Difrakčný limit nám pri konvenčnej svetelnej 

mikroskopii neumožňuje rozlíšiť dva body vzdialené 0,2 μm. V dnešnej dobe sa však už 

vyvinula široká základňa komplexných metód, ktoré toto umožňujú. Ide o techniky ako 

PTM (Photon tunneling microscopy), NORM (Near-field optical random mapping 

microscopy), 4Pi mikroskopia, SIM (Structured illumination microscopy), SMI (Spatially 

modulated illumination), STED (Stimulated emission depletion), STORM (Stochastic 

optical reconstruction microscopy), PALM (Photo activated localization microscopy) 

a mnohé ďalšie. Nie je cieľom tohto textu podrobne vysvetľovať tieto metódy, len si 

stručne povieme o niektorých z nich.  

4Pi mikroskop je podobný klasickému konfokálnemu mikroskopu, ale má 

2 rovnaké objektívy, každý na opačnej strane vzorky, zaostrené na rovnaké miesto. 

Obrazy z nich sa skladajú a vo výsledku tak fungujú ako jeden objektív s dvojnásobnou 

numerickou apertúrou, čo vedie k zlepšeniu rozlíšenia. Vďaka interferencii proti sebe 
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idúcich lúčov sa ešte viac zmenšuje objem, do ktorého sa premieta bod, najmä v 

axiálnom smere. Výsledné laterálne rozlíšenie dosahuje až 100 nm a axiálne rozlíšenie až 

190 nm.  

STED (STimulated Emission Depletion) využíva možnosti vyčerpať energiu z 

fluorofóru stimulovanou emisiou. Zároveň s excitačným svetlom sa fluorofór osvetlí 

svetlom s dlhšou vlnovou dĺžkou, ktoré spôsobí, že namiesto fluorescenčného žiarenia 

sa vyžiari svetlo s vlnovou dĺžkou excitačného žiarenia, ktoré je odfiltrované. Lúč lasera s 

vyššou vlnovou dĺžkou má na priereze tvar medzikružia, takže k zhášaniu fluorescencie 

dochádza iba pri okraji oblasti osvietenej excitačným laserom. Fluorescenčné žiarenie 

tak vzniká iba v nezhášanej oblasti vo vnútri medzikružia, čím dochádza k zlepšeniu 

rozlíšenia. Rozlíšenie závisí od toho, ako veľmi dokážeme obmedziť oblasť, v ktorej 

nedochádza k vyčerpávaniu fluorescencie. Tá je limitovaná intenzitou žiarenia lasera s 

dlhšou vlnovou dĺžkou a pri biologických vzorkách limituje najlepšie dosiahnuteľné 

rozlíšenie, pretože pri prílišnej intenzite osvetlenia dochádza k poškodzovaniu vzorky. V 

praxi sa maximálne rozlíšenie pohybuje okolo 60 nm. 

Metódy STORM a PALM využívajú rovnaký princíp. Fluorofóry pre tieto techniky 

majú dva stavy, jeden schopný fluorescencie a druhý fluorescencie neschopný, ktoré sa 

dajú prepínať svetlom rôznych vlnových dĺžok alebo sa prepínajú stochasticky. V stave 

schopnom fluorescencie sa nachádza vždy len veľmi malý podiel všetkých fluorofórov, 

ktorých fluorescencia sa sníma, pokiaľ nedôjde k ich vybieleniu. Potom sa prevedie do 

stavu schopného fluorescencie ďalšia malá časť fluorofórov a snímajú sa, kým sa 

nevybielia. Tento postup sa opakuje, kým nie je nasnímané dostatočné množstvo 

fluorofórov. Fotóny nasnímané z jedného fluorofóru sú detegované na širšom priestore 

podľa rozptylovej funkcie (PSF, point spread function). Potom sa matematicky určí stred 

PSF a danému fluorofóru sa priradí táto spočítaná súradnica. Čím viac fotónov sa 

deteguje z daného fluorofóru, tým lepšie je definovaná PSF a tým presnejšia je lokalizácia 

fluorofóru. Je možné dosiahnuť rozlíšenie až v jednotkách nm. Ako fluorofóry sa 

využívajú buď fotoaktivovateľné fluorescenčné proteíny (napr. PA-GFP), alebo organické 

fluorescenčné farby (napr. Cy5 spojené s Cy3). K aktivácii fluorofóru obvykle dochádza 

osvietením laserom s nízkou intenzitou, využívajúceho inú farbu, než sa potom využíva 

na vybudenie fluorescencie. Nevýhodou týchto metód je obvykle dlhšia doba snímania 

celkového obrazu, pretože sa musí nasnímať veľké množstvo čiastkových obrazov. 
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5 Molekulová spektroskopia 

Spektroskopiu možno vnímať ako použitie absorpcie, emisie alebo rozptylu 

elektromagnetického žiarenia pri interakcii s látkou (atómami, molekulami, iónmi) na 

kvalitatívne alebo kvantitatívne stanovenie jej vlastností alebo na štúdium fyzikálnych 

procesov. Spektroskopické metódy nám sledovaním interakcie látky so žiarením 

ponúkajú možnosť „vidieť neviditeľné“. 

Ako už bolo spomínané v kapitole 3, elektromagnetické žiarenie má 

korpuskulárny ako aj vlnový charakter. Vlnový charakter sa prejavuje postupom 

elektrického a magnetického poľa, pričom vektory magnetickej indukcie aj elektrickej 

intenzity sú kolmé na smer šírenia elektromagnetickej vlny. Dôkaz o korpuskulárnom 

charaktere podal Einstein tým, že na jeho základe vysvetlil fotoelektrický jav. Pri 

interakcii žiarenia s látkou môže dôjsť k absorpcii alebo emisii len určitých kvánt žiarenia 

(fotónov). Každý fotón má energiu: 

𝐸 = ℎ ∙ 𝜈 5.1 

kde h je Planckova konštanta a ν je frekvencia žiarenia. V prípade ak látka 

absorbuje žiarenie, jej energia sa zväčší o energiu fotónu. Podmienkou absorpcie 

žiarenie je, že energetický rozdiel medzi dvoma kvantovanými stavmi molekuly je rovný 

energii fotónu, čo vyjadruje Planckov zákon: 

𝐸2 − 𝐸1 = Δ𝐸 = ℎ ∙ 𝜐 5.2 

kde E2 je energia vyššieho a E1 energia nižšieho energetického stavu molekuly. 

Pri emisii naopak dochádza k uvoľneniu žiarenia vo forme fotónu, sprevádzané znížením 

energetického stavu molekuly a prechodu molekuly z vyššieho energetického stavu E2 do 

stavu E1. 

Z rovnice (5.1) vyplýva, že určitej frekvencii zodpovedá určitá energia 

elektromagnetického žiarenia. Energia elektromagnetického žiarenia sa charakterizuje 

buď priamo v jednotkách energie (najčastejšie v eV) alebo sa využívajú aj odvodené 

veličiny ako vlnová dĺžka, vlnočet či frekvencia, medzi ktorými platia prevodné vzťahy:  
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kde c odpovedá rýchlosti svetla. Z uvedeného vyplýva, že vlnočet a frekvencia sú 

priamo úmerne energii a vlnová dĺžka ma k energii nepriamo úmerný vzťah (Obr. 5.1).  

 

Obr. 5.1 Spektrálne oblasti elektromagnetického žiarenia. 

Na základe typu interakcie medzi látkou a žiarením možno spektrálne metódy 

rozdeliť na emisnú, absorpčnú a luminiscenčnú. V prípade absorpčnej spektroskopie 

látka v základnom energetickom stave energiu žiarenia pohlcuje, čím sa dostáva do 

energeticky vyššieho excitovaného stavu. Naopak, v prípade emisnej spektroskopie, 

látka v excitovanom stave prechádza do energeticky nižšieho stavu a prebytočnú energiu 

vydáva (emituje) vo forme elektromagnetického žiarenia. Luminiscenčná spektroskopia 

využíva ako absorpciu tak aj emisiu elektromagnetického žiarenia. Pri absorpcii žiarenia 

sa látka dostáva do excitovaného stavu a následne sa vracia do základného stavu. 

Prebytku energie sa látka zbaví vyžiarením (emitovaním) elektromagnetického žiarenia 

(väčšinou) menších vlnových dĺžok (energia emitovaného žiarenia je nižšia ako 

absorbovaného). Podľa trvania emisie rozdeľujeme luminiscenciu na fluorescenciu 

(veľmi krátke trvanie) a fosforescenciu (emisia trvá dlhšie po ukončení ožiarenia). 

Pri prechode elektromagnetického žiarenia látkou je časť žiarenia absorbovaná 

a časť látkou prejde bez interakcie (kapitola 3.5 Interakcia žiarenia s látkou). Ďalej môže 

dôjsť k odrazu (reflexii) a/alebo rozptylu (Tyndallov efekt, Rayleighov rozptyl; kapitola 
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6.3.3). V spektroskopii sa využíva rozptyl, pri ktorom dochádza k výmene energie medzi 

molekulami a žiarením. Získaná energia od dopadajúceho žiarenia sa prejaví 

v molekulových vibráciách a rotáciách, na čom je založená infračervená a Ramanova 

spektroskopia. Elektromagnetické žiarenie z oblasti rádiových, televíznych a radarových 

vĺn má energiu, ktorá postačuje len na vyvolanie zmien spinu elektrónov a jadier. Zmeny 

spinu elektrónov využíva elektrónová paramagnetická (elektrospinová) rezonančná 

spektroskopia (EPR resp. ESR) a sledovanie zmien spinov jadier zase jadrová (nukleárna) 

magnetická rezonancia (NMR).  

Molekulová absorpčná a luminiscenčná spektroskopia využíva blízku ultrafialovú 

(UV) a viditeľnú oblasť spektra (VIS), čo sú energie, ktoré postačujú na exitáciu 

valenčných elektrónov. Infračervená oblasť elektromagnetického žiarenia (blízka, 

stredná, ďaleká) sa využíva v infračervenej spektroskopii meraním rotačno-vibračných 

spektier. Rotačno-vibračné spektrá zaznamenávame aj v prípade Ramanovej 

spektroskopii, avšak v tomto prípade je využívaná oblasť z viditeľnej oblasti spektra. 

Mikrovlnné žiarenie sa využíva v mikrovlnnej spektroskopii, ktoré už energeticky 

nepostačujú k excitácií molekulových vibrácii a zaznamenávajú sa len prechody 

v rotačných stavoch. 

5.1 Energia atómov a molekúl 

Molekuly a atómy sú v neustálom pohybe. U voľných atómoch sa prejavuje len 

translačný pohyb v priestore, teda zmena priestorových súradníc v čase. U molekúl sa 

okrem voľného pohybu v priestore prejavuje aj vzájomná poloha atómov v molekule. 

Môže dochádzať k otáčaniu molekuly okolo ťažiska (rotácia), alebo k periodickým 

pohybom atómov v molekule (vibrácia), kedy sa striedavo zväčšujú a zmenšujú 

vzdialenosti medzi atómami alebo väzbové uhly. Na každý pohyb pripadá určitý počet 

stupňov voľnosti, ktorých celkový počet je rovný počtu vzájomne nezávislých súradníc, 

potrebných k určeniu polohy molekuly a všetkých jej atómov.  

Celková energia pohybu molekuly sa teda skladá z príspevku translačnej, 

vibračnej a rotačnej energie. Do energie molekúl ďalej prispievajú energetické stavy 

každého jadra atómu a elektrónov v molekulách. 

Ak neuvažujeme energiu atómových jadier v molekule, v prvom priblížení 

môžeme celkovú energiu molekuly vyjadriť ako súčet translačnej, vibračnej, rotačnej 

a elektrónovej energie: 
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𝐸m = 𝐸t + 𝐸v + 𝐸r + 𝐸e 5.4 

Translačný pohyb molekuly nie je kvantovaný a môže sa meniť spojite. Ostatné 

príspevky energie molekuly sa môžu meniť len o diskrétne hodnoty, ktoré zodpovedajú 

rozdielom energií elektrónových, vibračných a rotačných hladín (Obr. 5.2).  

 

Obr. 5.2 Hladiny (stavy) energií molekuly spojené s elektrónovými, vibračnými a rotačnými pohybmi. 
Červená, zelená a modrá šípka znázorňujú elektrónové, vibračné resp. rotačné prechody v molekule. 

Najmenšie energetické zmeny sledujeme pri zmenách rotačných stavov molekúl, 

ktoré je možné vybudiť žiarením z mikrovlnnej alebo vzdialenej infračervenej oblasti 

(λ = 50 μm – 1 mm). Dochádza k absorpcii vo veľmi úzkom energetickom intervale, čo sa 

v spektre prejavuje úzkymi spektrálnymi čiarami (Obr. 5.3a). K vyvolaniu vibrácií molekúl 

(vibračným prechodom) je potrebná väčšia energia, ktorá zodpovedá infračervenej 

oblasti žiarenia (λ = 800 nm – 50 μm). Keďže molekuly sa na ktorejkoľvek vibračnej 

hladine môžu nachádzať v rôznych rotačných stavoch, pri každom prechode medzi 

vibračnými hladinami dochádza súčasne aj k prechodu medzi rôznymi rotačnými stavmi. 

Prechody medzi rôznymi rotačnými stavmi by sa vo vibračnom spektre mali prejaviť ako 

rada blízkych spektrálnych čiar, avšak rotačnú štruktúru je možne pozorovať len 

v plynných látkach. V prípade kvapalných vzoriek sa však rotačné čiary vzájomne 

prekrývajú a splývajú do rotačno-vibračných pásov (Obr. 5.3b).  
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Obr. 5.3 Schematické znázornenie rotačných (a), vibračných (b) a elektrónových (c) absorpčných spektier. 

Na prechod valenčných elektrónov medzi rôznymi energetickými hladinami je 

potrebná energia žiarenia z ultrafialovej a viditeľnej oblasti spektra 

elektromagnetického žiarenia (UV-VIS). K vyvolaniu elektrónových prechodov 

subvalenčných elektrónov by bola potrebná vyššia energia (röntgenové žiarenie). 

Podobne ako to bolo v prípade vibračného prechodu, elektrónový prechod je súčasne 

doprevádzaný radom vibračných a rotačných prechodov. Elektrónové spektrum je 

charakteristické malým počtom širokých pásov, v prípade plynných a v roztokoch 

niektorých zlúčenín možno pozorovať tiež ich vibračnú štruktúru (Obr. 5.3c).  

Techniky absorpčnej spektroskopii (elektrónová, rotačná, vibračná) sa vyznačujú 

niekoľkými spoločnými znakmi.  

1. Pri meraní spektier sa využíva podobný princíp experimentálneho zariadenia 

(Obr. 5.4). Zariadenie sa skladá z týchto základných prvkov: zdroj žiarenia, 

monochromátor, kyveta so vzorkou, detektor, elektronické prvky (zosilňovač, 

registrácia a vyhodnocovanie signálu) a optický systém, ktorý slúži na vedenie 

a správnu fokusáciu prechádzajúceho žiarenia medzi prvkami. Zaznamenáva a 

vyhodnocuje sa signál, ktorý vzorkou prešiel a z ktorého je možne kvantifikovať 

absorbované množstvo signálu. 

 

Obr. 5.4 Jednoduchá bloková schéma spektrometra. 

2. V absorpčných spektrách nie je možné zachytiť všetky energetické prechody 

molekúl, ale len prechody povolené tzv. výberovými pravidlami. Medzi dovolené 

prechody patria také, kde dochádza k zmene dipólového momentu molekuly. 

Túto skutočnosť je možné vysvetliť analógiou s klasickou teóriou elektrického 

dipólu ktorá hovorí, že ak dochádza k periodickej zmene elektrického dipólu 

(veľkosť a/alebo smer) dochádza tiež k emitovaniu elektromagnetického žiarenia 
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o rovnakej frekvencii. Opak sledujeme pri absorpčnej spektroskopii, kedy 

dochádza k vyvolaniu periodického pohybu dipólu absorpciou 

elektromagnetického žiarenia. K zmene dipólového momentu môže dôjsť pri 

rotácii, vibrácií aj pri rozdelení hustoty elektrónov v molekule. K absorpcii však 

dôjde len v tom prípade, ak sa frekvencia dopadajúceho žiarenia rovná jednej 

z možných frekvencii molekulového dipólu. Ak molekula vykonáva pohyb, pri 

ktorom je zmena dipólového momentu rovná nule, nedochádza k absorpcii 

žiarenia a takýto pohyb nie je možné zachytiť absorpčnou spektroskopiou. 

Intenzita absorbovaného žiarenia rastie s veľkosťou zmeny dipólového 

momentu a tiež závisí od vzájomnej orientácií (uhlu) vektorov dipólového 

momentu a elektrickej zložky žiarenia. Najsilnejšia absorpcia sa dosiahne ak oba 

vektory budú totožne orientované, k nulovej ak budú na seba kolmé. Za bežných 

podmienok vektor elektrickej intenzity nadobúda všetky smery, a preto vplyv 

orientácie je možné sledovať len pri použití polarizovaného žiarenia s látkami, 

ktoré majú molekuly orientované v jednom smere. 

 

Obr. 5.5 Zmena dipólového momentu pri rotácii (a), vibrácii (b) a elektrónovom prechode (c). 

3. Intenzitu absorbancie charakterizujeme absorbanciou A, ktorá sa riadi Lambert-

Beerovým zákonom (kapitola 3.6): 

𝐴 = log
𝛷0
𝛷
= 휀𝜆 ∙ 𝑐 ∙ 𝑙 5.5 

kde Φ0 je žiarivý tok dopadajúci na vzorku a Φ je žiarivý tok vychádzajúci 

zo vzorky; ελ je molárny absopčný koeficient pri vlnovej dĺžke λ; l je dĺžka optickej 

dráhy (hrúbka kyvety) a c je koncentrácia meranej látky vo vzorke. 

5.2 Absorpčná spektroskopia 

Ľudské oko vníma elektromagnetické žiarenia v oblasti cca. 400 – 800 nm. Farbu 

látky vnímame, ak na sietnicu dopadá polychromatické svetlo odrazené od látky, a 

ktorého časť bola látkou absorbovaná. 
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Už v čase, kedy ešte nebola známa štruktúra atómov boli zistené určité 

zákonitosti absorpcie žiarenie. Pozorovala sa určitá absorpcia svetla v prípade, ak látka 

obsahovala isté štrukturálne prvky označované ako nositelia farby t.j. chromofóry. 

Taktiež boli pozorované štruktúry, ktoré neboli priamo nositeľmi farby ale v prítomnosti 

istého chromofóru ovplyvňovali jeho konečnú absorpciu. Absorpčné spektrum môže byť 

ovplyvnené rôznymi spôsobmi. V prípade posunu absorpčného maxima k vyšším resp. 

nižším vlnovým dĺžkach hovoríme o batochrómnom (červenom) resp. hypsochrómnom 

(modrom) posune, v prípade zvýšenia resp. zníženia absorpcie hovoríme 

a hyperchrómnom resp. hypochrómnom posune. Za chromofór sa považuje izolovaná 

skupina atómov v molekule schopné absorbovať elektromagnetické žiarenie v blízkej UV 

a VIS oblasti. Chromofóry sú charakteristické tým, že obsahujú π-elektrónový systém 

konjugovaných násobných väzieb (-C=C-, -C=O-, -N=H-). Auxochrómy sú funkčné skupiny 

s voľným elektrónovým párom, ktoré sú schopné interagovať s π-elektrónový systémom 

chromofóru (-OH, -NH2, halogenidy...). 

5.2.1 Molekulové orbitály 

Energetické stavy molekúl, kde sa elektróny nachádzajú v rôznych energetických 

hladinách, možno popísať príslušnými vlnovými funkciami – orbitály. V organických 

molekulách sú atómy viazané väčšinou kovalentnými väzbami, v ktorých elektróny 

zaujímajú iné hladiny ako vo voľných atómoch. Pri tvorbe kovalentných väzieb dochádza 

k preskupovaniu elektrónov a k tvorbe nových molekulových orbitálov. Elektróny, ktoré 

sa podieľajú na tvorbe väzby nazývame väzbové elektróny a v základnom stave im 

prislúchajú väzbové molekulové orbitály. V prípade heteroatómov, môže molekula 

obsahovať aj elektróny, ktoré sa nezúčastňujú väzby – voľné elektrónové pary. Pri 

excitácií sa elektróny dostávajú do energeticky vyššieho stavu, ktoré sú v základnom 

stave neobsadene a ich vlnové funkcie sa označujú ako protiväzbové orbitály.  

Energie alebo elektrónové hustoty rôznych stavov molekuly možno vypočítať 

(exaktne alebo približne) riešením Schröndingerovej rovnice. Vlnové funkcie molekúl sa 

často počítajú aproximáciou tzv. Hückelovou metódou, MO-LCAO (Molecular Orbital – 

Linear Combination of Atomic Orbitals). Vlnové funkcie elektrónu, ktorý sa pohybuje 

v poli oboch atómov viazaných kovalentnou väzbou (Ψ1, Ψ2) sa vyjadruje lineárnou 

kombináciou atómových orbitálov (Ψa, Ψb): 

𝛹1 = 𝑐1 ∙ 𝛹a + 𝑐2 ∙ 𝛹b 5.6 
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𝛹2 = 𝑐1 ∙ 𝛹a − 𝑐2 ∙ 𝛹b, 5.7 

kde c1 a c2 sú konštanty. 

Väzbový molekulový orbitál, ktorý popisuje vlnová funkcia Ψ1 vznikla spočítaním 

atómových vlnových funkcií Ψa a Ψb. Naopak, protiväzbový orbitál Ψ2 vznikol rozdielom 

vlnových funkcii Ψa a Ψb.  

Vlnové funkcie molekúl charakterizuje osové kvantové číslo (λ), čo je obdoba 

vedľajšieho kvantového čísla atómových orbitálov. Osové kvantové číslo kvantuje uhlový 

moment hybnosti elektrónu na danej energetickej hladine a vyjadruje počet uzlov 

vlnovej funkcie. Nadobúda celočíselné hodnoty 0, 1, 2, 3, atď. a používa sa značenie 

písmenami gréckej abecedy σ, π, δ, φ, γ. Protiväzbové orbitály sa od väzbových 

označujú * (napr. σ – väzbový, σ* - protiväzbový orbitál). Ak inverzia elektrónov 

vzhľadom na stred molekuly nevedie k zmenám znamienka elektrónovej vlnovej funkcie, 

potom je v stave párnom (gerade), označenom g. Ak dochádza k zmene znamienka, stav 

je nepárny (ungerade) a označuje sa u.  
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Obr. 5.6 Vznik molekulových orbitálov (MO) z dvoch atómových orbitálov (AO). 

Pri prekrytí dvoch s orbitálov vznikajú dva molekulové orbitály – väzbový a 

protiväzbový. Sčítaním vlnových funkcií pôvodných atómových s orbitálov vzniká orbitál, 

ktorý je popísaný vlnovou funkciou, a ktorý je charakteristický zkoncentrovaním 

elektrónovej hustoty v oblasti medzi jadrami atómov (väzbový orbitál, Obr. 5.6). Vlnová 

funkcia vzniknutá odčítaním pôvodných atómových orbitálov je naopak 

charakterizovaná zníženou hustotou elektrónov medzi jadrami (protiväzbový orbitál, 

Obr. 5.6). Oba vzniknuté molekulové orbitály sú symetrické podľa osy spojujúcej jadra 

atómov podieľajúcej sa na σ-väzbe. Moment hybnosti je vzhľadom na os je nulový (λ = 0, 

vlnová funkcia bez uzlu). 

Atómové orbitály p, sú priestorovo orientovane do troch navzájom kolmých 

smerov x, y, a z. Podobne ako pri prekrývaní orbitálov s, tak pri prekrývanie orbitálov px 

sa v smere osi x vytvára väzbový a protiväzbový orbitál, ktoré sú symetricky rozložene 

okolo medzi-jadrovej osy. Aj pri týchto orbitáloch je moment hybnosti nulový (λ = 0) 
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a jedná sa o orbitál σ. σ-orbitál sa vytvára taktiež pri hybridizovaných orbitáloch sp3, sp2 

a sp v smere osy medzi jadrami atómov, ktoré sa zúčastňujú kovalentnej väzby. 

V prípade prekrývania orbitálov py a pz, teda orbitálov kolmých na spojnicu 

jadier, vzniká π-molekulový orbitál, ktorého moment hybnosti je λ = 1. Väzbový orbitál 

je charakteristický zvýšenou elektrónovou hustotou nad a pod osou spojnice jadier a 

v protiväzbovom orbitály je znížená hustota medzi jadrami. 

Podobne ako v atómoch, aj v molekulách sa elektróny obsadzujú do 

energetických hladín molekuly postupne v poradí s rastúcou energiou. Väzbové orbitály 

majú nižšiu a protiväzbové orbitály vyššiu energiu ako súčet energií oboch atómových 

orbitálov, z ktorých vznikli. Subvalenčné ani neväzbové elektróny nie sú pri tvorbe väzby 

ovplyvnené. Dvojice neväzbových elektrónov vytvárajú voľné elektrónové páry, ktorým 

zodpovedajú neväzbové molekulové orbitály. Takéto orbitály označujeme n a môžeme 

ich nájsť v heteroatómoch viazaných v molekulách (N, O, S, halogény, atď). 

5.2.2 Tvar, vibračná štruktúra a intenzita absorpčných spektier 

Na základe Planckovho zákona (5.2) by sa dalo očakávať, že v absorpčnom 

spektre molekúl budeme nachádzať veľké množstvo úzkych čiar, ktoré zodpovedajú 

množstvu možných energetických prechodov v molekule. Avšak oproti emisným či 

absorpčným spektrám atómov pozorujeme v prípade molekúl značne široké absorpčné 

pásy (Obr. 5.2). Vznik absorpčných pásov súvisí s tým, že elektrónový prechod je 

sprevádzaný aj radom vibračných a rotačných prechodov, ktorých energie sa líšia 

o pomerne malé hodnoty. Niekedy je možne v absorpčnom spektre pozorovať jeho 

vibračnú štruktúru. 

Na obrázku Obr. 5.7 sú schematicky znázornené energetické hladiny základného 

a excitovaného stavu molekuly v závislosti na vzdialenosti medzi atómami. Deformovaná 

parabolická krivka pre každý stav odpovedá potenciálnej energii daného stavu (viď. kap. 

5.4.1). Úsečky vyznačujú konštantné hodnoty energie jednotlivých vibračných stavov 

charakterizovanými kvantovými číslami ν. Kvantové vibračné čísla určujú počet uzlov 

vlnovej funkcie, ktoré sú tiež znázornené. Minimu krivky potenciálnej energie odpovedá 

rovnovážna vzdialenosť r0 medzi jadrami. Táto vzdialenosť môže byť rovnaká 

v základnom a excitovanom stave, avšak väčšinou je v excitovanom stave vyššia. 
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Obr. 5.7 Franck-Condonov princíp. (a), (b) – energetické hladiny základného (Gr) a excitovaného (Ex) stavu 
s vibračnými hladinami s rôznymi kvantovými číslami a závislosť potenciálnej energie  na vzdialenosti 
atómov v molekule (r); r0Gr a r0Ex – rovnovážne vzdialenosti atómov v základnom a excitovanom stave. (c), 
(d) – vibračná štruktúra absorpčných pásov s vyznačenými prechodmi medzi vibračnými hladinami.  

Hmotnosť jadier atómov je o niekoľko rádov väčšia oproti hmotnosti elektrónov 

čo má za následok, že pohyb jadier (10-12 s) je oproti elektrónovému prechodu (10-15 s) 

pomalší. Pri prechode elektrónu zo základného do excitovaného stavu tak zostane 

vzdialenosť jadier nezmenená a vzdialenosť jadier molekuly v excitovanom stave nemusí 

zodpovedať optimálnej (minimálnej) energii. Jadrá atómov zaujmú optimálnu polohu až 

dodatočne, čo je podstata Franck-Condonovho princípu (Obr. 5.7).  

Pravdepodobnosť určitého prechodu je daná súčinom vlnových funkcií 

v základnom a excitovanom stave, t.j. prechod, pri ktorom sa vibračné vlnové funkcie 

v základnom a excitovanom stave čo najviac prekrývajú.  

Za normálnych podmienok sa všetky molekuly nachádzajú v základnom 

vibračnom a elektrónovom stave. V tomto prípade je maximum vlnovej funkcie pri 
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rovnovážnej polohe jadier. Najpravdepodobnejší bude taký prechod, ktorý bude mať 

najväčší prekryv vibračných funkcií. Rozoberieme si dva možné prípady. 

1. V prípade ak rovnovážna poloha medzi jadrami je v základnom stave rovnaká 

ako v excitovanom stave, potom najpravdepodobnejší bude prechod medzi 

najnižšími vibračnými energetickými hladinami oboch stavov (prechod 0-0). 

V tomto prípade je prekryv vibračných funkcií najvyšší a tento prechod bude mať 

aj najvyššiu intenzitu. Keďže tento prechod je energeticky najnižší, zodpovedá 

absorpcii pri najvyššej vlnovej dĺžke. Ostatné prechody budú menej 

pravdepodobné (Obr. 5.7a). V spektre sa to prejaví ako maximum pri najvyššej 

vlnovej dĺžke s postupným poklesom do nižších vlnových dĺžok (Obr. 5.7c). 

2. Častejšie však je rovnovážna poloha medzi jadrami v excitovanom stave vyššia 

ako v základnom stave. V tomto prípade neplatí, že prechod 0-0 je 

najpravdepodobnejší. Ak zoberieme prípad z obrázku Obr. 5.7b, k najväčšiemu 

prekryvu dochádza pri prechode na vibračnú hladinu charakterizovanú 

vibračným kvantovým číslo 3 (prechod 0-3). Absorpčné spektrum bude mať 

maximum zodpovedajúce prechodu 0-3 a bude postupne klesať k vyšším ako aj 

nižším vlnovým dĺžkam (Obr. 5.7d).  

Vibračnú štruktúru spravidla pozorujeme u vzorkách v plynnom stave 

a spektrometroch s vysokým rozlíšením. V roztokoch (až na výnimky) sa energeticky 

blízke vibračné pásy prekrývajú a stráca sa tak vibračná štruktúra spektra. 

Absorpcia žiarenia nevyvolá všetky prechody medzi rôznymi elektrónovými 

hladinami. O tom či nejaký prechod nastane rozhodujú tzv. výberové pravidla, ktoré 

určujú či je daný prechod elektrónov dovolený alebo zakázaný: 

1. Pri absorpcii nemôže dochádzať k zmene spinu elektrónu excitovaného 

z väzbového alebo neväzbového orbitálu do protiväzbového orbitálu; prechody 

so zmenou spinu, teda prechody medzi singletovými a tripletovými stavmi, sú 

multiplicitne zakázané. 

2. K symetricky dovoleným prechodom elektrónu dôjde vtedy, ak súčin oboch 

vlnových funkcií je rôzny od nuly. To je splnené ak dochádza k prechodu medzi 

orbitálmi charakterizovanými ako gerade a ungerade, a teda k prechodom, kde 

sa zmení kvantové číslo Δλ = ±1. Symetricky dovolené prechody sa vyznačujú 

silnou absorpciou. Niekedy môže dôjsť aj k symetricky zakázaným prechodom, 

z dôvodu porušenia symetrie vibráciami a interakciami molekúl, avšak absorpcia 

je výrazne nižšia. 
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3. K absorpcii žiarenia môže dôjsť len vtedy, ak vektor elektrickej intenzity 

dopadajúceho žiarenia súhlasí so smerom vektoru momentu prechodu; pri 

použití prirodzeného svetla, kde elektrický vektor je orientovaný všetkými 

smermi kolmými na smer šírenia, to nie je obmedzujúca podmienka. 

5.2.3 Typy elektrónových prechodov 

U väčšiny organických molekúl, ak neobsahujú ťažké kovy, nachádzame 

energetické hladiny odpovedajúce molekulovým orbitálom σ a π, prípadne neväzbovým 

orbitálom n. Za normálnych podmienok sa molekuly nachádzajú v základnom 

elektrónovom stave, a všetky energetické hladiny odpovedajú väzbovým a neväzbovým 

orbitálom sú obsadené podľa Pauliho princípu vždy dvojicou elektrónov s opačnými 

spinmi. Pri absorpcii žiarenia z blízkej UV alebo VIS oblasti môže dôjsť k prechodu 

elektrónu z obsadenej hladiny na niektorú energeticky vyššiu hladinu protiväzbového 

orbitálu σ* alebo π*. Elektrónovým prechodom sa molekula dostáva zo základného do 

energeticky vyššieho excitovaného stavu a v spektre sa to prejaví absorpčným pásom 

s energiou, ktorá zodpovedá rozdielom energií oboch stavov molekuly. Energia 

elektrónových hladín v molekule rastie v poradí: σ < π < n < π* < σ*. 

Podľa toho, medzi ktorými obsadenými a voľnými energetickými hladinami 

molekuly dochádza k prechodu elektrónu, rozlišuje šesť typov prechodov: σ→σ*, σ→π*, 

π→σ*, π→π*, n→σ* a n→π*. 

Prechody σ→π*, π→σ* nemajú veľký význam a navyše sú spinovo zakázané.  

Prechod σ→σ* vyžadujú vysokú energiu a prejavovali by sa v ďalekej ultrafialovej oblasti. 

K týmto prechodom by dochádzalo u všetkých molekulách z jednoduchou väzbou 

a poskytovali by tak len nešpecifickú informáciu o štruktúre molekúl. Navyše v tejto 

oblasti žiarenia dochádza aj k absorbcii vzdušného kyslíka. 

Prechody π→σ* sú menej energeticky náročné ako prechody σ→σ* a objavujú 

sa tak v blízkej oblasti UV žiarenia. Prejavujú sa v molekulách, ktoré obsahujú 

heteroatómy (O, S, N, halogény) s voľnými elektrónovými pármi v neväzbových 

orbitáloch (n). Energia prechodu resp. poloha absorpčného pásu závisí od 

elektronegativity heteroatómu. Čím je atóm elektronegatívnejší, tým je silnejšie pútaný 

v orbitály, tým vyššia energia je potrebná k excitácii (absorpčne spektrum je posunuté 

k nižším vlnovým dĺžkam). 
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V elektrónových spektrách majú najväčší význam π→π* a n→π* prechody, ktoré 

sú energeticky menej náročné ako prechody do σ* orbitálov. Prejavujú sa v zlúčeninách 

s dvojitými a trojitými väzbami.  

Prechody π→π* z väzbového π orbitálu do protiväzbového π* orbitálu 

pozorujeme u všetkých nenasýtených zlúčenín. V molekulách s izolovanou dvojitou 

väzbou sa absorpčné maximum ešte nachádza v ďalekej UV oblasti (< 200 nm), avšak 

maximum sa výrazne posúva k vyšším vlnovým dĺžkam v prípade konjugácie viacerých 

dvojitých väzieb. 

Prechody n→π* z neväzbového n orbitálu do protiväzbového π* orbitálu 

pozorujeme u molekúl s dvojitými alebo trojitými väzbami, na ktorých sa zúčastňuje 

aspoň jeden atóm s voľným elektrónovým párom (napr. -C=0, -C=N, -N=S). K vyvolaniu 

prechodu je väčšinou potrebná nižšia energia ako v prípade prechodu π→π*, takže 

absorpčné pásy pozorujeme v blízkej UV až VIS oblasti spektra. Podobne ako v prípade 

π→π* prechodu, dochádza k posunu k vyšším vlnovým dĺžkam v prípade konjugácie 

viacerých násobných väzieb. 

Najväčší praktický význam pri opise organických zlúčenín majú absorpčné pásy, 

ktoré ležia pri najväčších vlnových dĺžkach. Odpovedá to prechodu elektrónu, ktorý 

vyžaduje najnižšiu energiu. Jedná sa teda o prechod z obsadeného orbitálu z najvyššou 

energiou (HOMO – Highest Ocuppied Molecular Orbital) do voľného orbitálu s najnižšou 

energiou (LUMO – Lowest Unoccupied Molecular Orbital).  
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Obr. 5.8 Príklad rozloženia elektrónových hladín konjugovaných nenasýtených uhľovodíkov s vyznačenými 
prechodmi medzi najvyššou obsadenou (HOMO) a najnižšou voľnou energetickou hladinou. n - počet 
konjugovaných väzieb C=C. 

5.2.4 Experimentálna technika 

Na meranie absorpcie viditeľného a ultrafialového žiarenia sa používajú rôzne 

aparatúry, ktoré sú špecificky prispôsobené na danú aplikáciu. V ďalšom texte bude 

opisaná konštrukcia moderných spektrofotometrov v jedno a dvojlúčovom prevedení. 

Každý spektrofotometer má niekoľko základných častí: zdroj žiarenia, 

monochromátor, kyveta so vzorkou, detektor a registračné zariadenie (Obr. 5.9). Tieto 

základné časti dopĺňa optický systém (zrkadlá, šošovky), ktorý má za úlohu zachovať 

správnu geometriu svetelného lúča.   

Ako zdroj spojitého ultrafialového žiarenia sa najčastejšie používajú deutériové 

výbojky a pre oblasť viditeľného žiarenia wolfrámové alebo halogénové žiarovky.  

Monochromátory sa skladajú z optickej mriežky v spojení so vstupnou 

a výstupnou štrbinou. Zabezpečujú získanie monochromatického žiarenia, ktoré 

následne dopadá na vzorku. Polychromatické žiarenie zo svetelného zdroja dopadá na 

mriežku a rozloží ho na spektrum. Výstupná štrbina, podľa natočenia mriežky, prepúšťa 

len žiarenie určitej vlnovej dĺžky a zabezpečuje tak monochromatickosť vystupujúceho 

žiarenia. Šírka štrbiny určuje spektrálnu šírku vystupujúceho žiarenia (Δλ), ktorá býva 
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10 nm pri jednoduchých až po 0,01 nm pri kvalitných zariadeniach. Užšia štrbina síce 

znižuje spektrálnu šírku, ale na druhej strane aj intenzitu vystupujúceho žiarenia.  

Kyveta so vzorkou sa nachádza medzi monochromátorom a detektorom, kde 

nastáva samotná absorpcia žiarenia. Kyveta musí byť zhotovená z materiálu, ktorý 

neabsorbuje žiarenie v analyzovanej oblasti. Pri meraní vo viditeľnom spektre sa preto 

používajú kyvety sklenené a v ultrafialovej oblasti kyvety kremenné.  

Nakoniec sa prepustené žiarenie, teda žiarenie ochudobnené o vlnové dĺžky 

absorbované vzorkou, zaznamenáva pomocou fotoelektrických detektorov 

(fotočlánkov).  

Namerané hodnoty absorbancie sú následne prezentované vo forme 

absorpčného spektra ako závislosť absobancie od vlnovej dĺžky A(λ). Okrem toho je 

možné absorpciu prezentovať aj vo forme transmitancie T (%), resp. spektrálny rozsah 

udávať ako vlnočet ṽ (cm-1).  

 

Obr. 5.9 Základná schéma jednolúčového (a) a dvojlúčového (b) spektrofotometra. 

Pri jednolúčovom spektrofotometri (Obr. 5.9a) sa najprv meria absorbancia 

alebo celé absorpčné spektrum kyvety naplnenej len rozpúšťadlom (porovnávacia 

vzorka). Takto čiastočne zoslabený signál je priradený k nulovej hodnote, aby bol 

eliminovaný efekt absorpcie rozpúšťadla. Následne sa kyveta s rozpúšťadlom nahradí 

kyvetou so vzorkou.  
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V prípade dvojlúčového spektrometra (Obr. 5.9b) sa obe kyvety (meraná aj 

porovnávacia) vkladajú do prístroja spolu a merajú simultánne. Vychádzajúci svetelný lúč 

z monochromátora sa rozdelí a prechádza oboma kyvetami. Následné je zoslabený signál 

snímaný detektormi, zvlášť pre porovnávaciu ako aj pre meranú vzorku.  

Iný prístup využíva rozdelenie lúča rotujúcim zrkadlo, ktorý zabezpečuje 

striedavé osvetlenie meranej a porovnávacej vzorky. Po výstupe s kyviet sú oba lúče 

spojené a dopadajú na detektor, ktorý je zosynchronizovaný s rotujúcim zrkadlom.  

5.3 Emisná elektrónová spektroskopia 

Pojmom emisná elektrónová spektroskopia sa označuje súbor metód merania 

závislostí početnosti emitovaných fotónov od ich vlnovej dĺžky pri deaktivácii častíc z ich 

elektrónovo excitovaných stavov do základného stavu. Jav emisie viditeľného svetla 

spôsobenej zmenami elektrónového stavu sa nazýva luminiscencia a v súlade s týmto 

názvom sa emisná elektrónová spektroskopia nazýva aj luminiscenčná spektroskopia. 

Luminiscenciu podľa spôsobu vzniku excitovaného stavu možno rozdeliť na 

fotoluminiscenciu (absorpciou žiarenia), termoluminiscenciu (zahriatím látky), 

chemiluminiscenciu (chemická reakcia), tribolminiscenciu (lámanie/drvenie látky), 

elektroluminiscenciu (vplyv elektrického poľa), sonoluminiscenciu (vplyvom zvukových 

vĺn), bioluminiscencia (zo živých organizmov) atď. Pri luminiscenčnej spektroskopii sa 

využíva hlavne fotoluminiscencia, ktorej sa budeme venovať v ďalších kapitolách. 

Luminiscenciu možno definovať ako emisiu žiarenia, ktoré predstavuje prebytok 

nad tepelným žiarením látky a toto nadbytočné žiarenie má konečnú dĺžku trvania, ktorá 

značne prevyšuje periódu svetelných kmitov. Táto definícia vychádza z viacerých 

vlastností luminiscencie. Prebytok tepelného žiarenia súvisí z odlíšením luminiscencie od 

tepelných žiaričov, ktoré emitujú viditeľné žiarenie pri zahriatí na vysokú teplotu. Naproti 

tomu luminiscenciu, označovanú aj ako „studené svetlo“, je možné sledovať pri 

akejkoľvek teplote. Podmienka, pri ktorej by luminiscencia mala trvať dlhšie ako perióda 

elektromagnetického kmitania, ju odlišuje od odrazeného alebo rozptýleného svetla. Pri 

luminiscencii existujú prechodné procesy medzi absorpciou a emisiou žiarenia, ktoré 

presahujú periódu svetelnej oscilácie. Dôsledkom okrem iného je, že pri luminiscencii 

absorbované a emitované žiarenie stráca koreláciu medzi fázami na rozdiel od 

rozptýleného alebo odrazeného svetla. Z hľadiska zachovania alebo zmeny spinového 

stavu pri radiačných prechodov delíme luminiscenciu na fluorescenciu 
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𝑋∗𝐴 = 𝑋𝐴 − ℎ𝜈, 5.8 

pri ktorej sa spinová multiplicita nemení, a na fosforescenciu 

𝑋∗𝐵 = 𝑋𝐴 − ℎ ∙ 𝜈, 5.9 

pri ktorej dochádza k zmene spinového stavu z A na B. Pre organické molekuly 

sú typickým príkladom fluorescencie prechody S*→S a pre fosforescenciu prechody 

T*→S.  

Fluorescencia ako aj fosforescencia sú javy, kedy sa excitované molekuly zbavujú 

nadbytočnej energii žiarivým prechodom z vyšších do nižších energetických stavov. 

Okrem žiarivých procesov sa molekula môže prebytku energie zbavovať aj nežiarivými 

prechodmi. Rôzne typy prechodov v molekule sú znázornené v Jablonského diagrame 

na obrázku Obr. 5.10.  

 

Obr. 5.10 Jablonského diagram. Všeobecná schéma elektrónových prechodov medzi rôznymi vibračnými 
stavmi v molekule s párnym počtom elektrónov. 

V singletovom stave má molekula párny počet elektrónov, z ktorých polovica má 

spin orientovaný opačne ako druhá a celkové spinové číslo molekuly je S = 0. 

V základnom stave sa molekula nachádza v singletovom stave S0, pretože väzbové ako aj 

neväzbové orbitály sú obsadené dvojicou elektrónov opačného spinu (Pauliho princíp). 
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V prípade excitácie, kedy má elektrón v protiväzbovom orbitáli opačný spin ako druhý 

elektrón v orbitáli, z ktorého nastala excitácia, celkové spinové číslo je rovnako S = 0 a 

molekula sa nachádza v singletovom stave S1, S2 atď. O tripletovom stave hovoríme 

vtedy, ak excitovaný elektrón a druhy elektrón z dvojice majú rovnako orientovaný spin. 

V tomto prípade molekula nadobúda celkové spinové kvantové číslo S = 1 a celková 

multiplicita M = 2S+1 = 3 (v singletovom stave M = 1). Energie tripletových stavov sú 

nižšie v porovnaní zodpovedajúcich singletových stavov (T1 < S1, T2 < S2 atď.). 

Vzájomné prechody medzi singletovými a tripletovými stavmi sú zakázane tzv. 

výberovým pravidlom maximálnej multiplicity (Hundovo pravidlo). Pri excitácii 

molekuly zo základného stavu S0 môže molekula prejsť len do excitovaných singletových 

stavov S1, S2 atď. Do tripletového stavu sa molekula môže dostať len po úplnej ionizácii 

(uvoľnenie elektrónu) a jeho opätovnému záchytu alebo v prípade blízkej energie s 

niektorým singletovým stavom.  

V základnom stave je molekula na najnižšej energetickej hladine (ν = 0). 

Absorpcia žiarenia (excitácia) trvá 10-15 s a elektrón prechádza na niektorú z vibračných 

hladín excitovných stavov (ν = 1, 2, 3...). V prípade, ak sa elektrón dostane na vyššiu 

elektrónovú hladinu ako S1, dochádza k rýchlemu nežiarivému prechodu tzv. vnútornej 

konverzie (10-14 s – 10-12 s) na niektorú z vibračných hladín excitovaného stavu S1. 

Molekula sa následne nežiarivou vibračnou relaxáciou (10-12 s – 10-13 s) dostáva na 

energeticky najnižšiu vibračnú hladinu stavu S1. Ku strate energie relaxáciou dochádza 

zrážkami molekúl, ku ktorým dochádza skôr ako sa prejavia žiarivé prechody.  

Zo stavu S1 do základného stavu S0 sa molekula môže dostať viacerými spôsobmi.  

1. Nežiarivou vnútornou konverziou (10-5 – 10-7 s), kedy sa molekula zbaví 

prebytočnej energie vo forme tepla (zrážky molekúl) 

2. Fluorescenciou – žiarivým prechodom na rôzne vibračné hladiny základného 

elektrónového stavu S0, trvanie 10-6 s – 10-9 s, pričom sa zachováva spinové 

číslo ΔS = 0 

3. Medzisystémovým prechodom (10-6 s) môže elektrón v prípade podobných 

energií stavov S1 a T1. Následne molekula vibračnou relaxáciou prejde na 

najnižšiu vibračnú hladinu T1. Z nej môže molekula prejsť na rôzne vibračné 

hladiny základného stavu S0 žiarivým prechodom – fosforescenciou, ktorá je 

relatívne pomalá (10-6 s – 102 s). V tomto prípade dochádza k zmene celkového 

spinu ΔS ≠ 0 a k porušeniu výberového pravidla. 
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5.3.1 Vlastnosti fluorescenčného spektra 

Ako už bolo spomínané, fluorescencia je sekundárna emisia žiarenia po absorpcii 

ultrafialového alebo viditeľného žiarenia, pričom nedochádza k zmene multiplicity. 

Keďže po absorpcii dochádza k rýchlim nežiarivým prechodom (vnútorná konverzia, 

vibračná relaxácia), molekula sa dostáva na nulovú vibračnú hladinu excitovaného stavu. 

K vyžiareniu kvanta (fluorescencii) dochádza takmer vždy z tejto nulovej vibračnej 

hladiny excitovaného stavu do niektorej z vibračných hladín základného stavu. Z tohto 

dôvodu je vlnová dĺžka maxima fluorescenčného spektra λmax a tvar pásu nezávislé na 

vlnovej dĺžke excitačného žiarenia. Na druhej strane vlnová dĺžka absorbovaného 

žiarenia bude ovplyvňovať intenzitu fluorescencie.   

Dôsledok toho, že k fluorescencii dochádza z nulovej vibračnej hladiny 

excitovaného stavu vychádza aj ďalšia vlastnosť fluorescencie. Najvyššia energia žiarenia 

emitovaného pri fluorescencii je rovná minimálnej energii absorbovaného žiarenia 

(prechod medzi nulovými vibračnými hladinami základného a excitovaného stavu). 

V ostatných prípadoch, kedy dochádza k absorpcii žiarenia na niektorú z vibračných 

hladín je potrebná vyššia energia a naopak, energia fluorescenčného žiarenia bude nižšia 

pri návrate do niektorej z vibračných hladín základného stavu. To má za následok, že 

energia absorbovaného žiarenia je vyššia (nanajvýš rovnaká) ako energia emitovaného 

žiarenia. Z tohto dôvodu je fluorescenčné spektrum vzhľadom k absorpčnému spektru 

posunuté k vyšším vlnovým dĺžkam – Stokesov posun (Obr. 5.11).  
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Obr. 5.11 Príklad excitačného (absorpčného) a emisné fluorescenčného spektra. 

Pri fluorescencii, rovnako ako pri absorpcii žiarenia, platí Franck-Condonov 

zákon. Pri žiarivom prechode do základného stavu S0, vzdialenosť medzi atómami 

zostáva zachovaná ako v stave S1, a až po emisii žiarenia jadrá atómov zaujmú 

rovnovážnu polohu. Najpravdepodobnejší (a najviac intenzívny) bude preto prechod na 

vibračnú hladinu základného stavu, ktorého vlnová funkcia má najväčší prekryv 

z vlnovou funkciou najnižšej vibračnej hladiny excitovaného stavu. O vibračnej štruktúre 

absorpčného pásu v spektre rozhoduje charakter vibračných podhladín excitovaného 

stavu. Vibračnú štruktúru fluorescenčného pásu naopak určuje charakter vibračných 

podhladín základného stavu. Ak je toto rozdelenie vibračných podhladín v oboch stavoch 

podobné, majú absorpčné a fluorescenčné pásy približne rovnaký tvar a fluorescenčné 

spektrum zodpovedá približne zrkadlovému obrazu absorpčnému pásu (Obr. 5.11). 

Ako bolo popísané v predošlom texte, po absorpcii fotónu môže v molekule 

nastať viacero fotofyzikálnych žiarivých ako aj nežiarivých dejov (prechodov). Každý 

z týchto prechodov nastáva s určitou pravdepodobnosťou, ktorú charakterizujeme 

konštantou k a nazýva sa rýchlostná konštanta istého deja. Recipročnou hodnotou 

k rýchlostnej konštante je doba života τ. Všeobecne môžeme dobu života určitého 

procesu definovať ako čas, ktorý potrebuje populácia molekúl (napr. excitované 

molekuly) redukovať svoj počet (vrátením do základného stavu) o faktor e.  
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Dobu života fluorescencie definujeme ako čas vyhasínania excitovaného stavu, 

po ktorom poklesne intenzita fluorescencie na 1/e pôvodnej intenzity. Vyhasínanie 

excitovaného stavu môže dôjsť viacerými procesmi, a preto je doba života fluorescencie 

nepriamo úmerná sume rýchlostných konštánt ki všetkých procesov (samotná 

fluorescencia, vibračná relaxácia, vnútorná konverzia, medzisystémový prechod, 

zhášanie): 

𝜏F =
1

∑ 𝑘𝑖𝑖
 

5.10 

Rýchlostná konštanta fluorescencie kF je priamo úmerná sile oscilátora a teda aj 

molárnemu absorpčnému koeficientu εmax pásu, zodpovedajúcemu prechodu 

v absorpčnom spektre. Doba trvania fluorescencie, pri ktorej sa prejavia len žiarivé 

prechody τOF približne platí: 

𝜏OF =̃
1 −4

휀max
 

5.11 

a životnosť excitovaného stavu je nepriamo úmerná intenzite absorpčného pásu. 

Pomer τF/τOF udáva tzv. kvantový výťažok qF, ktorý je určený pomerom medzi 

emitovanými a absorbovanými kvantami. Inými slovami, kvantový výťažok udáva podiel 

excitovaných elektrónov, ktoré sa vracajú do základného stavu žiarivým prechodom 

(fluorescencia): 

𝑞F =
𝜏F
𝜏OF

=
𝑘𝐹
∑ 𝑘𝑖𝑖

=̃ 1 −4. τF ∙ εmax 
5.12 

Intenzita fluorescencie IF je priamo úmerná kvantovému výťažku fluorescencie 

qF a absorbovanému toku žiarenia (Φ0- Φ): 

𝐼F = 𝑘 ∙ 𝑞F ∙ (𝛷0 −𝛷) = 𝑘 ∙ 𝑞F ∙ 𝛷0 ∙ (1 − 1 
ε𝜆∙𝑙∙𝑐), 5.13 

kde k je prístrojová konštanta. V zriedených roztokoch, kde súčin ελ · l · c << 1, 

pre intenzitu fluorescencie platí: 
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𝐼𝐹 = 2 3 3 ∙ 𝑘 ∙ 휀𝜆 ∙ 𝑞F ∙ 𝛷0 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐 5.14 

Zo zápisu je zrejmé, že intenzita fluorescencie je priamo úmerná koncentrácií 

latky c, hrúbke optickej dráhy l, intenzite dopadajúceho žiarenia Φ0, kvantového výťažku 

qF a molárneho absorpčného koeficientu pri vlnovej dĺžke excitačného žiarenia ελ. 

Závislosť intenzity na vlnovej dĺžke emitovaného žiarenia pri konštantnej vlnovej 

dĺžke budiaceho (excitačného) žiarenia sa označuje ako emisné fluorescenčné spektrum. 

Naopak, excitačné fluorescenčné spektrum získavame pri konštantnej vlnovej dĺžke 

emisie a meriame závislosť intenzity fluorescencie od vlnovej dĺžky excitačného žiarenia. 

Podľa rovnice (5.14) intenzita fluorescencie závisí od vlnovej dĺžky budiaceho žiarenia len 

pomocou molárneho absorpčného koeficientu, ostatne členy rovnice sú konštanty, ktoré 

nezávisia na vlnovej dĺžke budiaceho žiarenia. Z toho vyplýva rovnaká podstata závislosti 

absorbancie ako aj fluorescencie od vlnovej dĺžky dopadajúceho žiarenia a z toho 

dôvodu absorpčné spektrum je zhodne s excitačným spektrom čistej látky.   

Pri viacnásobnom meraní emisných spektier pri rôznych excitačných vlnových 

dĺžkach, v podstate sledujeme závislosť intenzity fluorescencie od excitačnej ako aj 

emisnej vlnovej dĺžky. V tomto prípade hovoríme o celkovej alebo totálnej fluorescencii. 

Výstupom celkovej fluorescencii sú tzv. excitačno-emisné matice a graficky možnú byť 

znázornené vo forme vrstevnicových alebo povrchových grafov. 

Technika, pri ktorej sa mení súčasne excitačná aj emisná vlnová dĺžka tak, že ich 

rozdiel je konštantný (Δλ = λem − λex), nazývame synchrónna luminiscenčná 

spektroskopia, ktorej výstupom sú synchrónne spektrá. Podobne ako meranie celkovej 

fluorescencie sa využíva hlavne pri analýzach zmesí. 

5.3.2 Experimentálna technika 

Na meranie fluorescencie sa v najjednoduchšom prípade využívajú fluorimetre, 

ktoré na získanie monochromatického excitačného žiarenia využívajú filtre. Rovnako tak 

filtre používajú aj na emitované žiarenie, ktoré slúžia v zásade len na odfiltrovanie 

excitačného žiarenia. Ako zdroj svetla využívajú ortuťovú výbojku, ktorá však nemá 

spojité spektrum, alebo spojenie deutériovej výbojky a wolfrámovej žiarovky ako 

v prípade absorpčných spektrofotometroch.  

Na získanie fluorescenčných spektier sa používajú luminiscenčné 

(fluorescenčné) spektrometre, ktoré na rozklad emitovaného žiarenia využívajú 
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monochromátor. Monochromatické excitačné žiarenie je možné získavať pomocou 

filtrov alebo použitím laserov. V prípade, ak je na získavanie excitačného žiarenie použitý 

monochromátor, takýto spektrometer umožňuje snímanie nie len emisných ale aj 

excitačných a iných typov fluorescenčných spektier, kde je potrebná zmena vlnovej dĺžky 

excitačného žiarenia počas merania. Excitačné žiarenie v tomto prípade pochádza 

väčšinou z pulzného zdroja (xenónové oblúkové výbojky), ktorého krátke pulzy znižujú 

riziko fotochemického rozkladu vzorky. 

Väčšina prístrojov pracuje v pravouhlom usporiadaní, kde sa emitované 

fluorescenčné žiarenie sníma pod uhlom  0° k smeru excitačného lúča, aby sa zabránilo 

dopadu budiaceho žiarenia na detektor. 

 

Obr. 5.12 Základná schéma fluorescenčného spektrofotometra. 

Ako detektor sa využíva vo väčšine prípadov fotonásobič, ktorý je možné využiť 

na zosilnenie signálu z viditeľnej, ultrafialovej a blízkej infračervenej oblasti spektra. 

Konštrukčne sa skladá zo sklenenej vákuovej trubice (fotokatódy) niekoľkých dynód 

a anódy (Obr. 5.13). Dopadajúce fotóny v dôsledku fotoelektrického javu vyrážajú 

z fotokatódy elektróny, ktoré dopadajú veľkou rýchlosťou do prvej dynódy a vyvolajú 

emisiu ďalších elektrónov. Keďže medzi jednotlivými dynódami je vysoké napätie, 

vyrazené elektróny sú urýchľované a po každom dopade sa násobí počet emitovaných 

elektrónov (elektrónová lavína). Nakoniec celý prúd elektrónov dopadá na anódu, kde 
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vzniká elektrický impulz. Jedná sa o vysoko citlivý detektor, ktorého faktor zosilnenia 

môže dosahovať až hodnoty ≈108. Fotonásobič sa vyznačuje vysokým ziskom, nízkym 

šumom ako aj rýchlou odozvou. 

 

Obr. 5.13 Schematický nákres fotonásobiča. 

5.4 Infračervená spektroskopia 

Infračervená spektroskopia sleduje absorpciu elektromagnetického žiarenie 

v oblasti 12500 – 100 cm-1, ktorá vyvoláva zmeny rotačno-vibračných energetických 

stavov molekuly. Infračervenú oblasť možno rozdeliť na menšie podoblasti: blízku 

(12500 – 5000 cm-1), strednú (5000 – 500 cm-1) a ďalekú (500 – 100 cm-1). Rotačno-

vibračnú štruktúru možno merať aj Ramanovou spektroskopiou, ktorá však na rozdiel od 

infračervenej spektroskopie nevyužíva absorpciu žiarenia ale jeho rozptyl. 

5.4.1 Vibrácie molekúl a vibračné spektrum 

Aj napriek tomu, že k presnému popisu vibrácií molekúl by bol potrebný 

matematický aparát kvantovej teórie, základným princípom je možné porozumieť na 

základe analógie s mechanickým vibračným systémom. 

Vibrujúcu dvojatómovú molekulu je možné si predstaviť ako dva hmotné body, 

ktoré vykonávajú periodický pohyb po spojnici, vychyľovaním sa z rovnovážnej polohy 

(vibrácie). Vzájomnú vibráciu dvoch hmotných bodov je možné popísať pomocou 

modelu lineárneho oscilátora (Obr. 5.14).  
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Obr. 5.14 Model dvojatómovej molekuly ako harmonický oscilátor. 

Pri vychýlení jedného bodu o hmotnosti m z rovnovážnej polohy o vzdialenosť x 

vyvolá silu, ktoré je úmerná x a snaží sa bod vrátiť do pôvodnej polohy: 

𝐹 = −𝑘 ∙ 𝑥  5.15 

kde k je silová konštanta systému. Lineárny harmonický oscilátor vykonáva 

jednoduchý periodický pohyb, ktorý je popísaný rovnicou: 

𝑥 = 𝑥0 ∙ cos (2π ∙ 𝜈 ∙ 𝑡 + 𝛷), 5.16 

kde ν je frekvencia pohybu, t je čas a Φ je fázový posun v čase t = 0. Po dosadení 

rovnice (5.15) do 2. Newtonovho zákona 

𝐹 = 𝑚 ∙
d2𝑥

d𝑡2
= −𝑘 ∙ 𝑥 5.17 

a po dosadení x z rovnice (5.16) získame riešenie pre frekvenciu vibrácií 

lineárneho harmonického oscilátora: 

𝜈 =
1

2𝜋
∙ √
𝑘

𝑚
 

5.18 

V infračervenej spektroskopii sa obvykle používa vlnočet. Pre vlnočet 

dvojatómovej molekuly potom platí vzťah: 

𝜈 =
1

2π𝑐
∙ √

𝑘

𝑀
, 5.19 
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kde k vyjadruje silovú konštantu väzby medzi atómami a M je tzv. redukovaná 

hmotnosť, zahŕňajúcu hmotnosť oboch atómov s hmotnosťou m1 a m2: 

𝑀 =
𝑚1 ∙ 𝑚2

𝑚1 +𝑚2
 

5.20 

Molekula môže absorbovať infračervené žiarenie len vtedy, ak sa frekvencia 

kvanta rovná frekvencii vibrácie a molekula tak prechádza zo stavu z nižšou do stavu 

z vyššou energiou.  

Klasický mechanický oscilátor môže nadobúdať ľubovoľné hodnoty energie. 

V kvantovej mechanike sú však energie vibrácií obmedzené na tie, ktoré spĺňajú riešenie 

príslušnej Schrödingerovej rovnice a sú kvantované vibračným kvantovým číslom v, ktoré 

nadobúdajú celočíselných hodnôt v = 0, 1, 2, .... Pre energiu dvojatómovej molekuly ako 

lineárneho oscilátora plynie z riešenia Schrödingerovej rovnice vzťah: 

𝐸 = ℎ ∙ 𝜈 ∙ (𝑣 +
1

2
) 5.21 

a po dosadení ν z rovnice (5.19): 

𝐸 =
ℎ

2𝜋
.√
𝑘

𝑀
∙ (𝑣 +

1

2
) 

5.22 

Na obrázku (Obr. 5.15a) je znázornený energetický diagram s vyznačenými 

energetickými hladinami lineárneho harmonického oscilátora pre rôzne vibračné 

kvantové čísla. Z diagramu je vidieť, že aj na základnej vibračnej hladine (v = 0) má 

molekula nenulovú energiu, pretože aj v tomto stave molekula vykonáva pohyb. Taktiež 

je vidieť závislosť potenciálnej energie od x, ktorá má tvar paraboly, a ktorej rovnicu 

dostaneme, ak do integrálu doplníme silu F z rovnice (5.16): 

𝐸pot = −∫ 𝐹 ∙ d𝑥 =
𝑥

0

1

2
𝑘 ∙ 𝑥2 

5.23 
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Obr. 5.15 Energie lineárneho harmonického (a) a anharmonického (b) oscilátora. 

Za normálnej teploty sa takmer všetky molekuly nachádzajú v základnom 

vibračnom stave (v = 0). V prípade harmonického oscilátora môže dôjsť po absorpcii 

energie len k takým energetickým zmenám, pri ktorých dochádza k zmene vibračného 

kvantového číslo o +1. Tieto vibrácie sa označujú ako základné (fundamentálne). Pri 

vysokých teplotách sa môže molekula nachádzať aj na vyšších vibračných hladinách. 

Potom prechodom z týchto vibračných hladín v spektre zodpovedajú tzv. „horúce“ pásy. 

Harmonický oscilátor nemôže skutočne popísať vlastnosti reálnej molekuly. 

Vlastnosti reálnej dvojatómovej molekuly lepšie popisuje lineárny anharmonický 

osciátor, ktorého energetické vibračné hladiny a krivku potencionálnej energie ukazuje 

Obr. 5.15b. V prípade anharmonického oscilátora sú možne aj prechody, pri ktorých 

dochádza k zmene vibračného čísla Δv > 1 (1,2,3,...). Čím väčšia je táto zmena, tým vyššiu 

energiu molekula potrebuje prijať (absorbovať), avšak intenzita týchto prechodov oproti 

základnému rádovo klesá. Frekvencie (vlnočty) absorbovaného žiarenia, ktoré 

vyvolávajú prechody kedy Δv > 1 sa označujú ako vyššie harmonické (overtóny). 

Reálne molekuly v skutočnosti nevibrujú len po priamke, ale v priestore. Vibrácie 

dvojatómovej molekuly je možné si predstaviť ako pôsobenie troch síl v smere osí x, y, z. 

Celková vibrácia molekuly je potom zložená z troch vibrácií v smere týchto osí. Tieto 

vibrácie prebiehajú súčasne, pričom každá môže mať inú silovú konštantu (kx, ky, kz) ako 

aj frekvenciu (νx, νy, νz). 

Pri viacatómových molekulách je to ešte zložitejšie. Lineárna N-atómová 

molekula má 3N-5 a nelineárna 3N-6 vibračných stupňov voľnosti, čo je aj počet ich 

základných vibrácií. Energia resp. frekvencia týchto vibrácií môže dosahovať len také 
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hodnoty, ktoré vyhovujú riešeniu príslušných Schrödingerových rovníc. Celková vibračná 

energia molekuly je daná súčtom energií jednotlivých vibrácií: 

𝐸 =∑𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

= ℎ.∑𝜈𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ (𝑣𝑖 +
1

2
) 

5.24 

kde n je počet základných vibrácií (3N-5, resp. 3N-6). Každá molekula 

samozrejme môže absorbovať len také množstvo energie, ktoré zodpovedá rozdielu 

dvoch vibračných stavov molekuly popísaných rovnicou (5.24).  

Počet základných vibrácií rastie s počtom atómov, z ktorých sa molekula skladá. 

To má za následok zvyšovanie počtu vibračných pásov v absorpčnom spektre. 

5.4.2 Rotačné hladiny molekúl a rotačné spektrá 

Pre popis rotácie dvojatómovej molekuly môžeme použiť klasický model tuhého 

rotora. Tuhý rotor má hmotnosti m1 a m2 sústredené do dvoch hmotných bodov, a ich 

vzdialenosť od spoločného ťažiska je r1 a r2. Ich vzájomná vzdialenosť r je počas rotácie 

konštantná. V prípade rotácie vzhľadom k spojnici atómov, ktorá je v našom prípade 

v smere osi y, je moment zotrvačnosti nulový (Iy = 0). Moment zotrvačnosti vzhľadom 

k ostatným dvom osiam Ix a Iz je rovnaký: 

𝐼 = 𝐼𝑥 + 𝐼𝑧 = 𝑚1 ∙ 𝑟1
2 +𝑚2 ∙ 𝑟2

2 5.25 

Keďže pre ťažisko dvojbodovej sústavy platí 

𝑟1
𝑚2

=
𝑟2
𝑚1

=
𝑟1 + 𝑟2
𝑚1 +𝑚2

=
𝑟

𝑚1 +𝑚2
 

5.26 

Môžeme  r1 a r2 z rovnice vyjadriť ako 

𝑟1 =
𝑚2

𝑚1 +𝑚2
. 𝑟    𝑟𝑒𝑠𝑝.     𝑟2 =

𝑚1
𝑚1 +𝑚2

. 𝑟 
5.27 

Doplnením r1 a r2 do rovnice (5.25) a použitím redukovanej hmotnosti M platí 
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𝐼 =
𝑚1 ∙ 𝑚2

2 +𝑚2∙𝑚1
2

(𝑚1 +𝑚2)
2

. 𝑟2 =
𝑚1∙𝑚2

𝑚1 +𝑚2
∙ 𝑟2 = 𝑀 ∙ 𝑟2 

5.28 

 

 

Obr. 5.16 Tuhý rotor ako model dvojatómovej molekuly. 

Na základe kvantovej mechaniky je možné popísať rotačný pohyb dvojatómovej 

molekuly vlnovou funkciou. Výsledné riešenie Schrödingerovej rovnice pre energiu 

rotácii Er je 

𝐸𝑟 =
ℎ2

ℎ ∙ π2 ∙ 𝐼
∙ 𝐽 ∙ (𝐽 + 1) 5.29 

kde h je Planckova konštanta a J je tzv. rotačné kvantové číslo, ktoré kvantuje 

prípustné hodnoty rotačnej energie (rotačné hladiny) dvojatómovej molekuly. 

Vydelením rovnice (5.29) Planckovou konštantou a rýchlosťou svetla dostávame rovnicu 

pre tzv. rotačné termy 

𝐸𝑟
ℎ ∙ 𝑐

=
ℎ2

 𝜋2𝑐 ∙ 𝐼
∙ 𝐽 ∙ (𝐽 + 1) = 𝐵 ∙ 𝐽 ∙ (𝐽 + 1) 5.30 

kde B je tzv. rotačná konštanta, ktorá je charakteristická pre každú molekulu.  

Aby molekula prešla z rotačného stavu J1 do J2 potrebuje absorbovať alebo 

emitovať žiarenie o vlnočte 
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�̃� = (
𝐸𝑟
ℎ ∙ 𝑐

)
2
− (

𝐸𝑟
ℎ ∙ 𝑐

)
1
= 𝐵 ∙ 𝐽2 ∙ (𝐽2 + 1) − 𝐵 ∙ 𝐽1 ∙ (𝐽1 + 1) 5.31 

Pre lineárne molekuly platí výberové pravidlo ktoré hovorí, že kvantové číslo J sa 

mení len o jednotku (ΔJ = ±1) a pre vlnočet absorbovaného alebo emitovaného žiarenia 

platí  

�̃� = 2𝐵 ∙ (𝐽 + 1) 5.32 

kde J môže dosahovať hodnoty J = 0, 1, 2, .... V prípade nelineárnej molekuly, 

môžu okrem prechodov ΔJ=±1 dochádzať aj k prechodom, kedy sa rotačné kvantové číslo 

nemení (ΔJ = 0).  

 

Obr. 5.17 Prechody medzi rotačnými hladinami pre ΔJ = 1 a zodpovedajúce rotačné spektrum. 

Z rovníc (5.30) a (5.32) vyplýva, že energia má približne kvadratickú závislosť 

v závislosti na kvantovom čísle J a tiež, že vlnočty dovolených prechodov sú od J lineárne 

závislé. V molekulách môže dochádzať k celej rade rotačných prechodov, ktoré sa 

v spektre prejavia radou rotačných línií vzájomne vzdialených o rozdiel vlnočtov rovný 

2B. 
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5.4.3 Rotačno-vibračné spektrá 

Pri absorpcii infračerveného žiarenia dochádza k prechodom medzi vibračnými 

a rotačnými hladinami. Každý vibračný prechod je sprevádzaný radom rotačných 

prechodov. Na základe predchádzajúceho textu, pre energiu vibrácií a rotácií platí: 

𝐸 = 𝐸𝑣 + 𝐸r =
ℎ

2𝜋
√
𝑘

𝑀
. (𝑣 +

1

2
) +

ℎ2

 𝜋2 ∙ 𝐼
∙ 𝐽(𝐽 + 1) 

5.33 

Rovnica popisuje energetický stav molekuly na určitej vibračnej a rotačnej 

energetickej hladine. Pri vibračno-rotačnom prechode je zmena energie molekuly (ΔE) 

a  platí  

𝛥𝐸 = ℎ ∙ 𝑐 ∙ �̃� =
ℎ

2𝜋
√
𝑘

𝑀
(𝑣1−𝑣0) + ℎ ∙ 𝑐 ∙ 𝐵[𝐽1 ∙ (𝐽1 + 1) − 𝐽0 ∙ (𝐽0 + 1)]. 

5.34 

kde v1 a J1 sú vibračné kvantové čísla pre hladiny s vyššou a v0 a J0 s nižšou 

energiou.  

 

 

Obr. 5.18 Energetický diagram rotačno-vibračných prechodov (a) a rotačné spektrum oxidu uhoľnatého (b). 

Pri prechode z jednej do druhej vibračnej hladiny sa v absorpčných spektrách 

objavujú rady rotačných prechodov, preto sa takéto spektrum označuje ako vibračno-

rotačné. Rotačné línie sú od seba vzdialené cca. o 2B a delia sa do troch podskupín – 
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vetiev. R vetvu nazývame prechody, kde ΔJ = +1, teda k vyšší energiám (vlnočtom), P 

vetva naopak zahrňuje prechody kde ΔJ = -1. Prechody patriace do Q vetvy, kedy 

nedochádza k zmene rotačného kvantového čísla ΔJ = 0, ležia medzi vetvami P a R 

a objavujú sa len v spektrách nelineárnych molekúl. 

5.4.4 Vibrácie molekúl 

Základné typy vibrácií je možné demonštrovať na trojatómových molekulách 

oxidu uhličitého a vody. 

V prípade lineárnej molekuly CO2 budú prebiehať celkom 4 základné vibrácie 

(3N-5). Prvý typ vibrácie vzniká súčasným skracovaním alebo naťahovaním oboch C=O 

väzieb a patria medzi symetrické vibrácie. Medzi asymetrické vibrácie patria také, kedy 

dochádza k naťahovaniu jednej a skracovaním druhej väzby. Asimetrické ako aj 

symetrické vibrácie, kedy sa mení len dĺžka väzby patria medzi valenčné vibrácie. 

U ostávajúcich dvoch vibrácií dochádza k zmene uhlov väzby a označujú sa ako 

deformačné vibrácie. U molekuly CO2 dochádza k zmene valenčného uhlu v rovine 

nákresu a v rovine kolmej na nákres.  V oboch prípadoch sú vlnočty oboch vibrácií 

rovnaké (degenerovné vibrácie) a v spektrách sa sčítavajú.  

 

Obr. 5.19 Základné vibrácie CO2 (a) a vody (b). 

Pri symetrickej vibrácií nedochádza k celkovej zmene dipólového momentu, 

pretože sa zmeny dipólového momentu (spôsobené naťahovaním a skracovaním väzieb) 

vzájomne vykompenzujú. Z tohto dôvodu je tento typ vibrácie v infračervenom spektre 

inaktívny. V prípade asymetrických a deformačných vibrácii molekuly CO2 je celková 

zmena dipólového momentu nenulová a preto v infračervenom pásme budeme 

pozorovať dva absorpčné pásy pri vlnočtoch vas a vδ. 
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V prípade nelineárnej trojatómovej molekuly vody dochádza k 3 základným 

vibráciám (3N-6). Nelineárnosť molekuly spôsobuje, že pri všetkých troch typoch vibrácií 

(symetrickej, asymetrickej aj deformačnej) dochádza k zmene celkového dipólového 

momentu. V infračervenom spektre tak možno pozorovať absorpčné pásy od všetkých 

troch základných vibrácií.  

Všetky typy základných valenčných ako aj deformačných vibrácií sú zhrnuté 

na obrázku (Obr. 5.20). 

 

Obr. 5.20 Prehľad základných vibrácií; žltá – valenčné vibrácie, červená – deformačné vibrácie. 

Porovnaním absorpčných spektier lineárnej a nelineárnej molekuly možno 

vyvodiť súvislosť, že čím je molekula symetrickejšia, tým menej absorpčných pásov bude 

prítomných v infračervenom spektre. Táto úvaha vychádza z predpokladu existencie 

vyššej  pravdepodobnosti vibrácií, pri ktorých bude celková zmena dipólového momentu 

nulová alebo vibrácie budú degenerované.  

V infračervených spektrách organických látok, ktoré obsahujú rovnaké funkčné 

skupiny, pozorujeme výskyt úzkych absorpčných pásov. Frekvencie, pri ktorých dochádza 

k tejto absorpcii nazývame charakteristické frekvencie a spôsobujú tzv. charakteristické 

vibrácie. 

K výskytu charakteristických vibrácií dochádza len vtedy, ak vlnočty (energie) 

susedných väzieb sú výrazne rozdielne. V opačnom prípade molekula alebo jej časť 

vibrujú ako celok a dochádza k tzv. spriahnutým vibráciám. Z rovnice (5.18) vyplýva, že 

frekvencie vibrácií susedných väzieb sa budú líšiť pri významnom rozdiele hmotností 

atómov (ktoré tvoria väzbu) alebo sa budú líšiť silové konštanty susedných väzieb. 

Charakteristické vibrácie sa budú prejavovať v prípade, ak sa hmotnosti atómov 

tvoriacich väzbu budú líšiť o 100  alebo sa ich silové konštanty líšia aspoň o 25 . Silové 
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konštanty jednoduchej, dvojitej a trojitej väzby sú v pomere 1:2:3, čo je dostatočný 

rozdiel aby sa vibrácie násobných väzieb prejavil v spektre. Vibrácie jednoduchých väzieb 

sa tiež prejavia v prípade, ak je väzba tvorená atómami s výrazne odlišnými hmotnosťami 

(C-H, N-H, O-H, S-H, C-Cl, C-Br, C-I, C-S a pod). Vibrácie väzieb medzi atómami C, N, O, 

ktorých hmotnosti sú podobne, nebudeme v infračervenom spektre pozorovať. Väzby 

medzi týmito atómami vytvárajú tzv. skelet, vibrujú ako celok (spriahnuté vibrácie) 

a preto sa označujú aj ako skeletárne vibrácie. 

Vibrácie (energie) charakteristických vibrácií rastú s klesajúcou hmotnosťou 

atómov a zväčšujúcou silovou konštantou. Tomu zodpovedá rozdelenie oblastí 

frekvencií v infračervenom spektre (Obr. 5.21). Pri najvyšších frekvenciách pozorujeme 

vibrácie väzieb C-H, N-H a O-H, kde vystupuje jednoduchá väzba a ľahký atóm vodíka 

(3650 – 2500 cm-1). Vibrácie trojitých väzieb sa prejaví pri vyšších vlnočtoch (2250 – 2100 

cm-1) ako vibrácie dvojitých väzieb (1800 – 1550 cm-1). Celkovo sa oblasť medzi 3 00 

a 1500 cm-1 označuje ako oblasť charakteristických frekvencií. Pri vyšších vlnočtoch 

nachádzame harmonické frekvencie, v oblasti pod 1300 cm-1 sa prejavujú valenčné 

vibrácie ťažkých atómov, deformačné vibrácie (nižšie silové konštanty ako pri valenčných 

vibráciách), skeletárne vibrácie a neidentifikované vibrácie. Oblasť 1300 – 800 cm-1 je 

preto veľmi bohatá na absorpčné pásy a túto oblasť nazývame aj ako „oblasť odtlačku 

prsta“. Infračervené spektrum z tejto oblasti odráža individuálny charakter organických 

molekúl a výborne sa tak hodia na identifikáciu organických látok. 

 

Obr. 5.21 Prehľad charakteristických vibrácií v infračervenom spektre. 
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5.4.5 Experimentálna technika 

Pri infračervenej spektroskopii sa využíva podobná experimentálna technika ako 

pri elektrónovej spektroskopii. Disperzné spektrometre sú konštruované ako 

jednolúčové alebo dvojlúčové a skladajú sa zo zdroja infračerveného žiarenia, kyvety so 

vzorkou, monochromátora, detektora a registračného zariadenia.  

Zdroj infračerveného žiarenia sú rozžeravené látky vytvárajúce spojité spektrum. 

Najčastejšie sú to Nernstova lampa (rozžeravená tyčinka ZrO2) alebo Globar (tyčinka 

s SiC) resp. iné keramické látky. 

Ako monochromátory slúžia odrazové mriežky. Keďže infračervené spektrum je 

pomerne široké (4000 – 200 cm-1), spektrometre obsahuje väčšinou viacero mriežok , 

ktoré sa využívajú pre rôzne oblasti spektra.  

Ako detektory sa najčastejšie využívali termočlánky (Sb – Bi alebo Ag – Pb), 

ktorých odozva nie je závislá od vlnovej dĺžky, avšak ich nedostatkom je pomalá odozva. 

V súčasnosti sa používajú predovšetkým pyroelektrické detektory. V podstate ide 

o termorezistory, ktorých odpor sa mení v závislosti od teploty. Ako detekčná látka sa 

používa najčastejšie triglycínsulfát alebo deuterovaný triglycínsulfát (TGS, DTGS). Majú 

dobrý pomer signál/šum pri dostatočne rýchlej odozve. Pneumatické detektory (napr. 

Golayov detektor) využívajú rozpínanie plynov v komôrke s membránou. V dôsledku 

tepelnej expanzii plynu dochádza k zmene polohy membrány, ktorá sa optoelektricky 

zaznamenávaná ako detegovaný signál. Medzi detektory s vysokou citlivosťou a rýchlou 

odozvou patria polovodičové detektory (napr. PbS), avšak ich nevýhodou je vysoká 

závislosť na vlnovej dĺžke. Na dosiahnutie maximálnej citlivosti, je potrebné ich chladiť 

až na teplotu tekutého dusíka (napr. Mercury Cadmium Telluride - MCT detektor). 

Na Obr. 5.9 je zjednodušená schéma dvojlúčového infračerveného 

spektrometra. Lúče IČ žiarenia prechádzajú meranou a porovnávacou vzorkou 

a dopadajú na rotujúce zrkadlo. Ďalej lúče prechádzajú na monochromátor, z ktorého 

cez výstupnú štrbinu dopadajú na detektor lúče s určitou frekvenciou. Absorpcia žiarenia 

vzorkou sa na detektore prejaví pulzujúcim prúdom, pretože na detektor striedavo 

dopadajú dva rôzne signály (referenčný a zoslabený vzorkou). Pomocou zasúvania clony 

v referenčnom lúči sa intenzita referenčného lúča kompenzuje. Pohyb kompenzačnej 

clony priamo udáva veľkosť absorpcie IČ žiarenia. Tento typ konštrukcie sa nazýva 
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spektrometer s optickou nulou. V súčasnosti sa nahrádza elektronickou kompenzáciou 

ako bolo opísané v kapitole 5.2.4.  

 

Obr. 5.22 Základná schéma dvojlúčového infračerveného spektrometra. 

Absorpcia IČ žiarenia sa taktiež riadi Lambert-Beerovým zákonom. Na rozdiel od 

elektrónových spektier, ktoré sú prezentované ako závislosť absorbancie od vlnovej 

dĺžky, IČ spektrá najčastejšie vyjadrujú závislosť transmitancie (T) od vlnočtu (ṽ). 

Disperzné spektrofotometre majú svoje nedostatky ako nízka rýchlosť, nižšia citlivosť 

(hlavne v oblasti pod 200 cm-1) alebo nízky pomer signál šum, v dôsledku nízkej intenzity 

žiarenia spôsobenej výstupnou štrbinou monochromátora.   

Iný prístup využívajú IČ spektrofotometre s Fourierovou transformáciou (FT-IR), 

ktoré nevyužívajú žiadny disperzný prvok ale interferometer. Základným typom 

interferometra je Michelsenov interferometer, ktorý sa skladá z dvoch zrkadiel 

a rozdeľovača lúča (Obr. 5.23). IČ žiarenie zo zdroja prechádza rozdeľovačom, ktorý 

zabezpečuje rozdelenie nemodulovaného lúča zo zdroja na obidve zrkadlá. Zrkadlá sú na 

seba kolmo orientované, pričom jedno zrkadlo má fixnú polohu a druhé sa pohybuje 

fixnou rýchlosťou u (cms-1). Po odraze sa oba lúče rekombinujú a takto modulovaný lúč 

dopadá na detektor. Intenzita modulovaného lúča vytvára signál závislí od dráhového 

rozdielu oboch zrkadiel δ, čím sa generuje interferogram. Pre monochromatické žiarenie 

má interferogram tvar kosínusivej vlny, pre polychromatické žiarenie je interferogram 

zložený pre každý kmitočet v rozsahu spektra.  

Interferogram obsahuje všetky spektrálne informácie, avšak vo forme závislosti 

intenzity od dráhového rozdielu I(δ). Pomocou kosínusovej Fourierovej transformácie 

prevedieme interferogram do podoby IČ spektra, kde intenzita žiarenia vystupuje ako 

funkcia vlnočtu I(ṽ). Matematický vzťah Forierovej transformácie má tvar: 
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𝐼(𝛿) = ∫ 𝐼(�̃�)

+∞

−∞

∙ cos(2𝜋 ∙ 𝛿 ∙ �̃�) d𝜈 
5.35 

Keďže dráhový rozdiel má konečnú dĺžku δmax, pre transfomáciu 

z interferogramu do podoby absorpčného spektra sa používa inverzná transformácia 

𝐼(𝛿) = ∫ 𝐼(𝛿)

+𝛿𝑚𝑎𝑥

−𝛿𝑚𝑎𝑥

∙ cos(2𝜋 ∙ 𝜈 ∙̃ 𝛿) d𝛿 

5.36 

FT-IR spektrofotometre majú oproti disperzným spektrofotometrov niekoľko 

výhod. Je rýchla (snímanie spektra súčasne z celého rozsahu kmitočtov), má vyššiu 

svetelnosť (absencia štrbiny monochromátora) a má vysokú reprodukovateľnosť (pohyb 

zrkadla kontrolovaný laserom). 

FT-IR spektrofotometre sa skladajú zo zdroja IČ žiarenia, interferometra, 

kyvetový priestor a detektor žiarenia (Obr. 5.23). Ako zdroj IČ žiarenia sa využíva Globar 

(5000 – 250 cm-1), pre blízku oblasť IČ wolfrámová žiarovka (do cca. 10000 cm-1) a pre 

ďalekú oblasť IČ ortuťová výbojka (do 20 cm-1).  

 

Obr. 5.23 Základná schéma infračerveného spekrofotometra s Fourierovou transformáciou (FT-IR). 

V IČ spektrofotometroch sa využívajú Michelsenov alebo modifikované Fabryho-

Perrotove interferometre. Pohyb zrkadla v interferometri je väčšinou kontrolovaný He-

Ne laserom.  
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V prípade dvojlúčového spektrofotometra modulovaný lúč striedavo prechádza 

porovnávacou a analyzovanou vzorkou pomocou rotujúceho zrkadla. V súčasnosti sa 

vyrábajú spektrofotometre prevažne v jednolúčovom prevedení, kedy sa rozdiel 

samotných interferogramov referenčnej a analyzovanej vzorky spracuje v počítači.  

FT—IR spektroskopia si vyžaduje detektory s rýchlou odozvou. Medzi také 

detektory patria pyroelektrické detektory (napr. TGS) alebo fotoelektrické detektory 

(napr. MCT).   

5.5 Ramanova spektroskopia  

Pri interakcii elektromagnetického žiarenia s latkou sa určitá časť žiarenia 

rozptýli. Väčšia časť monochromatického žiarenia pri rozptyle nemení svoju vlnovú dĺžku 

(Rayleighov roztyl), u menšej časti rozptýleného žiarenia (cca. 1 ) dochádza k zmene 

vlnovej dĺžky a to oboma smermi (k vyšším ako aj nižším vlnovým dĺžkam oproti 

pôvodnej). Tento efekt ako prvý popísal indický fyzik Raman a jeho 

spolupracovník Krishnan. Pri Ramanovej spektroskopii sa rozptýlene žiarenie spektrálne 

rozkladá a získavame Ramanovo spektrum. 

Pri dokonale pružných zrážkach nedochádza k zmene energie rozptýleného a 

dopadajúceho žiarenia. Pri nepružných zrážkach odovzdáva fotón molekulám časť svojej 

energie. Keďže pri Ramanovej spektroskopii sa používa energia budiaceho žiarenia, ktorá 

nepostačuje na excitáciu molekuly, absorbovaná časť energie je preto použitá na rotačné 

alebo rotačno-vibračné prechody. 

Ako bolo spomínané v predchádzajúcich kapitolách, absorpcia 

elektromagnetického žiarenia molekulami nastáva, ak energia žiarenia je rovná 

kvantovému prechodu a celková zmena dipólového momentu je nenulová. Pri menších 

frekvenciách elektromagnetického žiarenia môže dôjsť pri zrážke fotónu s molekulou 

k zmene rozloženia náboja – elektrónovej hustote v molekule, čím sa molekula 

polarizuje. Polarizácia molekuly P je priamo úmerná intenzite elektrického poľa E 

dopadajúceho žiarenia: 

𝑃 = 𝛼 ∙ 𝐸 5.37 

kde α značí polarizovateľnosť a je definovaná ako polarizovateľnosť molekuly 

vyvolaná elektrickým poľom jednotkovej intenzity. Pri polarizácií dochádza k zmene 
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elektrónovej hustoty, ktorej zodpovedá iná rovnovážna vzdialenosť jadier. Preto sa 

molekula snaží zaujať túto rovnovážnu vzdialenosť, čo sa tiež prejaví v zmene vibračných 

a rotačných stavov molekuly. Zmena polarizácie molekuly pri dopade 

elektromagnetického žiarenia je nutná podmienka pre vibračný alebo rotačný prechod 

a výskytu odpovedajúceho pásu v Ramanovom spektre: 

𝜕𝛼

𝜕𝑥
≠   5.38 

Táto podmienka sa teda líši od podmienky aktivity vibrácie v infračervenom 

spektre, ktorou je nenulová zmena dipólového momentu. Pri Ramanovom rozptyle 

molekula odoberá molekula prechádzajúcemu žiareniu len časť energie. Keďže energia 

vibračných prechodov je kvantovaná, kvantovaná je aj energia vymieňaná medzi 

molekulou a fotónom pri nepružnom rozptyle. Frekvencia rozptýleného žiarenia je daná 

vzťahom: 

𝜐𝑖 = 𝜐0 − Δ𝜐     𝑟𝑒𝑠𝑝.     𝜐𝑖 = 𝜐0 + Δ𝜐 5.39 

kde 

Δ𝜐 =
𝐸1 − 𝐸2
ℎ

 5.40 

Rozdiel frekvencií medzi rozptýleným a prechádzajúcim žiarením sa označuje 

ako Ramanov posun a nezávisí na ν0. E1 a E2 sú energie rotačno-vibračných stavov 

molekuly medzi ktorými dochádza k prechodu. Energetický diagram pri Ramanovom 

a Rayleighovom rozptyle je uvedený na Obr. 5.24. 
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Obr. 5.24 Prehľad energetických prechodov v infračervenej spektroskopii a vznik Ramanovho spektra. 

V Ramanovom spektre je možné pozorovať čiary o nižšej energie ako je energia 

dopadajúceho (budiaceho) žiarenia, tzv. Stokesove línie. Rozdiel frekvencií medzi 

budiacim žiarením ν0 a Stokesovej línie νi (Ramanov posun), odpovedá energii potrebnej 

na vibračný (resp. rotačný) prechod molekuly. V spektre je tiež možné pozorovať 

zrkadlový obraz, tzv. anti-Stokesove línie, ktoré odpovedajú rozptýlenému žiareniu 

o vyššej frekvencii. Anti-Stokesove žiarenie vzniká v prípade, keď sa molekula spätne 

vracia do základného vibračného stavu a prebytočnú energiu predá budiacemu žiareniu. 

Tieto línie sú podstatne slabšie ako Stokesove, pretože molekula sa častejšie prebytku 

energie zbavuje pomocou nežiarivých prechodov (vibračná relaxácia) pri zrážkach 

molekúl.  

Ramonovo spektrum je teda súbor Stokesových a anti-Stokesových línií. 

Intenzita Ramanovho rozptylu je len cca. 1% Rayleigho rozptylu, pričom sa spravidla 

využívajú len Stokesove línie. Tu je treba zdôrazniť, že spektrum nevzniká ako závislosť 

intenzity Stokesových línií od budiaceho žiarenia, ale od Ramanových posunov (straty 

energie vyjadrené vo vlnočtoch). 
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Ramanovo spektrum je podobné infračervenému spektru, avšak je potrebné 

uvedomiť si, že niektoré pásy sa objavujú len v infračervenom spektre a iné len 

v Ramanovom. Ďalšie vibrácie (rotácie) sa môžu prejaviť v oboch spektrách a niektoré 

nebudú aktívne ani v jednom. Táto odlišnosť vzniká práve kvôli rôznym výberovým 

pravidlám určujúcich aktivitu vibrácií (rotácií) v oboch spektrách. Odlišnosť oboch typov 

spektier je možné ilustrovať na príklade molekuly oxidu uhličitého (Obr. 5.25). V prípade 

antisymetrickej vibrácie, nedochádza k zmene rozloženia elektrónovej hustoty, pretože 

zmena polarizovateľnosti jednej väzby sa kompenzuje opačnou zmenou druhej väzby 

a v Ramanovom spektre je táto vibrácia neaktívna. Naopak, v prípade symetrickej 

vibrácii, dochádza k zmene polarizovateľnosti a vibrácia sa v Ramanovom spektre 

prejaví. Deformačná vibrácia spôsobuje zmenu dipólového momentu avšak nie 

polarizovateľnosti. 

 

Obr. 5.25 Aktivita jednotlivých vibrácií molekuly CO2 v Ramanovom a infračervenom spektre. 

Aktivita vibrácií v Ramanovom spektre, podobne ako v infračervenom spektre, 

úzko súvisí so symetriou molekuly. Symetrické vibrácie, ktoré spôsobujú Ramanove línie, 

v infračervenom spektre nebudú pozorované. Preto Ramanova spektroskopia doplňuje 

infračervenú spektroskopiu pri štúdiu vibračných vlastností molekúl.  

Medzi najintenzívnejšie a najzaujímavejšie charakteristické frekvencie 

v Ramanovom spektre patria väzby C-H, C≡C, C=C, aromatické väzby a väzby s veľkým 

počtom válečných elektrónov (síra, halogény, niektoré kovy).  

Ako v prípade infračervenej spektroskopie, tak aj v prípade Ramanovej, sa 

v plynnom skupenstve prejavuje značná rotačná štruktúra spektier. Oproti infračervenej 

spektroskopii, kde sú dovolené prechody ΔJ = 0 a ΔJ = ±1, v prípade Ramanovej 

spektroskopie, výberové pravidlá dovoľujú rotačné prechody, kde ΔJ = 0 a ΔJ = ±2. 

Rotačné spektrum sa podobne ako absorpčné skladá z troch vetiev: O, Q a S, kde vetva 

O odpovedá rotačným prechodom  ΔJ = +2, vetva S prechodom ΔJ = -2 a vetva Q 
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prechodom ΔJ = 0. Jednotlivé rotačné línie sú od seba vzdialené o 2B, kde B je rotačná 

konštanta, charakteristická pre danú molekulu (viď. Kapitola 5.4.2). 

5.5.1 Pokročilé techniky Ramanovej spektroskopie 

Ako už bolo spomínané, len malá časť žiarenia pri rozptyle mení svoju energiu 

a väčšina žiarenia je rozptýlená pružne. Preto intenzita Ramanovho spektra, meraná 

klasickým spôsobom dosahuje len veľmi malé intenzity a často býva prekrytá 

fluorescenciou. Na zvýšenie signálu Ramanovho rozptylu boli vyvinuté viaceré techniky, 

ktoré zahŕňajú zmeny v príprave vzorky, osvetlenia či detekcie žiarenia. 

5.5.1.1 Stimulovaná Ramanová spektroskopia 

Pri tomto type spektroskopie sa namiesto kontinuálneho lasera využíva pulzný 

laser o vysokej intenzite, kedy sa v Ramonovom signále objavujú nelineárne javy. Pulzný 

laser má v tomto prípade elektrickú intenzitu až na úrovni 109 Vcm-1 čo spôsobí zvýšenie 

pravdepodobnosti Ramanovho rozptylu. Silný laserový pulz spôsobí, že až 50  všetkej 

energie pulzu sa transformuje do koherentného lúča so Stokesovou frekvenciou ν0-νi. 

Stokesova frekvencia je taká silná, že môže pôsobiť ako sekundárny zdroj excitácie, čo sa 

v Ramanovom spektre prejaví ako druhá Stokesova čiara s frekvenciou ν0-2νi. Druhá 

Stokesova čiara môže generovať tretiu o frekvencií ν0-3νi atď. Stimulovaná Ramanova 

technika môže vykazovať intenzitu o 4 – 5 rádov vyššiu ako v prípade spontánnej 

Ramanovej technike.  

5.5.1.2 Rezonančná Ramanova spektroskopia (RRS) 

Tento typ spektroskopie na zosilnenie Ramanovho rozptylu využíva rezonančný 

Ramanov efekt. Tento efekt je pozorovaný pri použití excitačného zdroja, ktorého vlnová 

dĺžka je veľmi blízka alebo rovná energii elektrónového prechodu, čím sa molekula 

dostáva do excitovaného stavu a rezonuje s ním. Takto je možné Ramanov rozptyl 

zosilniť až o 103 – 106 -násobne, pričom zosilnené Ramanove pásy pochádzajú len z tých 

častí molekuly, ktoré boli excitované. Zvyčajne sú to časti molekúl nazývané chromofóry, 

v ktorých dochádza k najvyššej absorpcii a následnej excitácií molekuly. Z uvedeného 

vyplýva, že pri rôznych vlnových dĺžkach excitačného žiarenia sú zosilnené len Ramanové 

pásy, ktoré pochádzajú z danej časti molekuly. To je užitočné v prípade veľkých 

biomolekúl (napr. hemoglobín) obsahujúcich vo svojej štruktúre viacero chromofórov, 

ktoré je možné týmto spôsobom nezávisle sledovať. Ako najčastejší zdroj 

monochromatického žiarenia sa využívajú laditeľné lasery. 
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5.5.1.3 Povrchom zosilnená Ramanova spektroskopia (SERS) 

Povrchom zosilnená Ramanova spektroskopia (Surface-enhanced Raman 

spectroscopy – SERS), je povrchovo citlivá metóda, ktorá využíva zosilnenie Ramanovho 

spektra molekulami adsorbovanými na zdrsnenom povrchu kovu (nanoštrukturovaný 

povrch). Príčiny zosilnenia Ramanovho signálu je možné hľadať buď v zvýšení 

polarizovateľnosti (elektromagnetický efekt) alebo zvýšením elektrického poľa 

adsorbovanej molekuly (chemický efekt). Elektromagnetický efekt, ktorý nastáva pri 

interakcii budiaceho žiarenia s povrchom kovu a dochádza tak k amplifikácii lokálneho 

elektromagnetického poľa v okolí drsného povrchu kovu plazmónovou rezonanciou. 

Vzorka v blízkosti kovu sa tak dostáva do zosilneného elektromagnetického poľa, čím 

dochádza k rezonancií a výraznému zosilneniu iniciačného ako aj rozptýleného žiarenia. 

Pri chemickom efekte dochádza k prenosu náboja alebo tvorby čiastočnej chemickej 

väzby medzi povrchom kovu a skúmanou molekulou.  

Najčastejšie používane kovy sú striebro a zlato, možné je tiež použiť ich koloidné 

formy do veľkosti častíc 20 nm. 

Povrchom zosilnená rezonančná Ramanova spektroskopia (Surface-enhanced 

Resonance Raman spectroscopy – SERRS) využíva efekty RRS aj SERS techník. K zosilneniu 

Ramanovho spektra využíva povrchové zosilnenie (SERS) a ako zdroj žiarenia laditeľný 

laser, ktorého energia je blízka energii elektrónového prechodu analyzovaných látok. 

Hrotom zosilnená Ramanova spektroskopia (Tip-enhanced Raman spectroscopy 

– TERS) je variant povrchom zosilnenej Ramanovej spektroskopie, ktorá spája Ramanovu 

spektroskopiu a mikroskopiu so skenovacou sondou. Ide o techniku s vysokou citlivosťou 

a priestorovým rozlíšením (< 50nm), schopná analyzovať aj jednotlivé molekuly. 

Zosilnenie vzniká vďaka obrovskému sústredeniu elektromagnetického poľa na hrote 

skenovacej sondy. 

5.5.2 Experimentálna technika 

Každá aparatúra pre snímanie Ramanových spektier závisí od konkrétnej 

techniky (RRS, SERS, TERS...), avšak konvenčné Ramanové spektrometre sa obyčajne 

skladajú z niekoľkých základných časti: zdroj dopadajúceho (excitačného) žiarenia, 

systém osvetlenia vzorky a optika pre zber rozptýleného žiarenia, mochromátor 

a detektor.  
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Ako zdroj žiarenia sa využívajú lasery z viditeľnej alebo blízkej infračervenej 

oblasti. Najčastejšie sú to hélium neónový (λ = 632,8 nm), kryptónový (λ = 647,1 nm), 

argónový laser (λ = 514,5; 488 nm) alebo použitie laseru z infračervenej oblasti (ND:YAG, 

λ = 1024 nm), ak je potrebné vyhnúť sa fluorescencii.  

Úlohou optického systému osvetlenia a zberu rozptýleného žiarenia je 

zabezpečiť, aby sa do vstupnej štrbiny monochromátora dostalo maximum Ramanovho 

žiarenia. Najčastejšie sú použité dva typy geometrie, kedy je laser a zberná optika pod 

vzájomným uhlom  0° alebo 180° stupňov. Pravouhlé usporiadanie je typické pre 

disperzné spektrometre, 180° usporiadanie umožňuje kombináciu Ramanovho 

spektrometra s optickou mikroskopiou. Pri tomto usporiadaní je iluminácia aj zber 

rozptýleného žiarenia zabezpečované pomocou objektívu mikroskopu.  

V dôsledku veľmi slabej intenzity Ramanovho signálu, základným problémom je 

jeho separácia od podstatne silnejšieho Rayleigeho rozptylu. To sa v spektrometroch 

zabezpečuje pomocou filtrov alebo monochromátorov, ktoré ako disperzný prvok 

používajú holografické mriežky. Keďže rozdiel medzi vlnovými dĺžkami excitačného 

žiarenia lasera a Stokesovou líniou je pomerne malý, bežne sa používajú 

monochromátory s dvojitou alebo až trojitou monochromáciou (zaradenie viacerých 

mriežok za sebou). 

V súčasnej dobe sa na meranie Ramanových spektier používajú dva typy 

prístrojov – disperzné Ramanové spektrometre a nedisperzné Ramanove spektrometre 

s Fourierovou transformáciou. Pri disperzných spektrometroch sa polychromatické 

žiarenie rozkladá priestorovo (napr. na mriežke) a postupne sa jedným detektorom 

sníma intenzita žiarenia po jednotlivých vlnových dĺžkach. Pri nedisperzných 

spektrometroch sa polychromatické žiarenie nerozdeľuje priestorovo, ale je 

modulované. Signál modulovaného žiarenia je zaznamenávaný jedným detektorom 

a demodulovaný Fourierovou transformáciou. Výhoda tohto typu je výborná presnosť 

frekvencie, nevýhoda oproti disperzným spektrometrom je ich nižšia citlivosť. 

Ako jednobodové detektory sa v prípade Ramanovej spektroskopie využívajú 

fotonásobiče. V prípade potreby snímania celých spektier je možné pri disperzných 

spektrometroch použiť multikanálové detektory ako fotodiódové polia, ktoré neskôr 

nahradili CCD (charge-coupled device) detektory. 
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6 Experimentálne metódy založené na rozptyle svetla 

6.1 Úvod 

Analytické metódy, ako je vylučovacia chromatografia, gélová elektroforéza, 

analytická ultracentrifugácia alebo hmotnostná spektrometria, sú vhodné pre 

charakterizáciu homogenity, hmotnosti a veľkosti všetkých biologických makromolekúl, 

ktoré vieme získať v dostatočne čistom stave, vrátane komplexov proteínov (tzv. 

molekulárnych strojov), komplexov nukleových kyselín, a supramolekulových štruktúr 

ako sú agregáty fosfolipidov, ribozómy či vírusy. Metódy založené na rozptyle svetla 

poskytujú dôležité údaje, ktoré umožňujú doplniť charakterizáciu skúmaných systémov. 

Statické a dynamické meranie rozptylu svetla – obecne elektromagnetického 

žiarenia – sú rýchle, neinvazívne metódy, ktoré vyžadujú minimálne objemy 

makromolekulárneho roztoku. Statický rozptyl svetla (static light scattering, SLS) je jav, 

ku ktorému dochádza pri interakcii svetla s časticami. Vytvára charakteristické uhlovo 

závislé obrazce, v ktorých je svetlo prednostne rozptyľované časticami v určitých 

smeroch. Intenzita rozptylu v danom smere závisí na veľkosti a aj na vnútornej štruktúre 

(zrnitosti, hustote) častíc v roztoku. Statický rozptyl svetla využíva vzťah proporcionality 

medzi intenzitou rozptýleného svetla, a hmotnosťou a koncentráciou makromolekuly na 

odvodenie veľkosti a štruktúry makromolekuly. Pri SLS sa zaznamenáva a vyhodnocuje 

uhlovo závislý svetelný obrazec, alebo signál pri fixnom uhle rozptylu. Dynamický rozptyl 

svetla (dynamic light scattering, DLS) je metóda, ktorá zaznamenáva časové fluktuácie 

intenzity svetla rozptýleného makromolekulami / objektami voľne sa pohybujúcimi v 

roztoku v dôsledku Brownovho pohybu, na základe čoho je možné stanoviť veľkosť 

objektov. Pri DLS sa meria kolísanie signálu za dlhší časový úsek pri jednom uhle rozptylu. 

DLS je rýchla metóda - v priebehu niekoľkých sekúnd poskytuje informáciu o distribúcii 

veľkostí častíc v minimálnych objemoch roztoku, od jednotiek do stoviek mikrolitrov 

v závislosti na type prístroja. Z oboch týchto metód možno určiť veľkosť častíc 

rozptyľujúcich svetlo, pričom dynamická metóda je vhodná na študovanie pomaly 

difundujúcich častíc, napr. nanočastíc a agregátov, a statický rozptyl svetla je možné 

flexibilne použiť pre široký rozsah veľkostí. V ďalšom texte sa budeme venovať metódam 

využívajúcim statický rozptyl svetla v biologických vzorkách a roztokoch makromolekúl, 

ktoré vykazujú disperzné vlastnosti. 
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6.2 Disperzné systémy a ich vlastnosti 

Disperzné systémy (disperzie) predstavujú viaczložkové sústavy, ktoré 

pozostávajú aspoň z dvoch chemicky alebo fázovo odlišných zložiek. Prvou zložkou 

disperzie je disperzný podiel (dispersum) a druhou disperzné prostredie (dispergens). 

Disperzné prostredie tvorí spojitú časť, homogénne kontinuum, v ktorom je disperzný 

podiel vo forme častíc jemne rozptýlený. Až na výnimky predstavuje disperzný podiel a 

disperzné prostredie dve chemicky odlišné zložky alebo zmesi zložiek. 

6.2.1 Delenie disperzií 

Disperzie môžeme deliť na základe viacerých hľadísk, podľa prítomnosti fáz na 

homogénne a heterogénne, podľa tvaru častíc na izotropné (polarizovateľnosť vo 

všetkých smeroch rovnaká) a anizotropné, podľa typu interakcií medzi časticami a 

prostredím na lyofilné a lyofóbne, podľa distribúcie veľkostí častíc na monodisperzné a 

polydisperzné. Pre biologické systémy je dôležité delenie kvapalných systémov podľa 

veľkosti na tri základné typy (Tab. 3.1), kde práve koloidné disperzie majú vďaka ich 

unikátnym fyzikálnochemickým vlastnostiam významné postavenie. Vyznačujú sa veľkou 

plochou fázového rozhrania medzi disperznou fázou a disperzným prostredím v 

porovnaní s množstvom rozptýlenej disperznej fázy. S klesajúcou veľkosťou častíc rastie 

plocha fázového rozhrania medzi dispergovanými časticami a prostredím. Roztoky 

vysokomolekulárnych látok vznikajú samovoľným rozpustením v závislosti na afinite 

makromolekúl k disperznému prostrediu a sú termodynamicky stále a ich stabilitu nie je 

potrebné udržiavať ďalšími látkami. Tieto roztoky makromolekúl sú homogénne a tvoria 

jednu fázu. O lyofilných soloch hovoríme vtedy, ak sa objemový podiel dispergovanej 

fázy sám od seba rozptyľuje v disperznom prostredí. Zmenou termodynamických 

podmienok môže dôjsť ku koagulácii spočívajúcej vo vylúčení dispergovanej látky, 

pričom proces je často vratný. Prebieha obvykle v troch formách: pri kryštalizácii sa látka 

vylučuje vo forme kryštálikov, pri koacervácii vzniká koacervát vo forme kvapiek a v 

priebehu flokulácie dochádza k vylučovaniu disperzného podielu vo forme amorfných 

vločiek. Medzi lyofilné koloidy patria aj asociatívne (micelárne) koloidy, ktoré vznikajú 

samoorganizáciou − spájaním amfifilných molekúl do útvarov koloidnej veľkosti. Pri 

vzniku miciel sa molekuly orientujú tak, aby ich hydrofilné časti smerovali k molekulám 

vody, zatiaľ čo sa hydrofóbne časti uzatvárajú vo vnútri micely. Micely vznikajú až od 

určitej koncentrácie týchto molekúl v roztoku, označovanej ako kritická micelárna 

koncentrácia (CMC; critical micellar concentration). Na tvorbu miciel má vplyv niekoľko 
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faktorov, medzi nimi chemická štruktúra amfifilných molekúl, prímesi, teplota, či tlak. Pri 

vzniku miciel dochádza k výrazným zmenám fyzikálnochemických vlastností roztoku 

amfifilných molekúl daných premenou pôvodne analytickej disperzie na koloidnú 

disperziu. 

Tab. 6.1 Rozdelenie a vlastnosti disperzných sústav 

charakteristika disperzie pravé roztoky koloidy hrubé disperzie 

veľkosť častíc pod 1 nm 1 nm-1 mm nad 1 mm 

viditeľnosť nie elektrónový mikroskop 
optický mikroskop, 

voľným okom 

homogenita/heterogenita homogénne mikroheterogénne makroheterogénne 

termodynamická stabilita stále - nestále 

separácia nefiltrovateľné ultrafiltre filtračný papier 

sedimentácia nie ultrafiltrácia centrifugácia, gravitácia 

difúzia rýchla pomalá alebo žiadna nulová 

osmotický tlak veľký malý zanedbateľný 

schopnosť tvorby gélov nevytvárajú 
charakteristická tvorba 

gélov 
výnimočná tvorba gélov 

optické vlastnosti 
transparentné / 
homogénne 

Tyndallov efekt / 
opalescencia 

turbídne (zákal) 

6.2.2 Charakteristiky disperzií 

Pre komplexný opis disperzného systému je potrebné experimentálne stanoviť 

počet častíc (koncentráciu), ich veľkosť a tvar, ako aj ich priestorovú konfiguráciu na 

mikroskopickej úrovni, teda, či sú separované alebo zoskupené (zhluky, agregáty). 

Častejšie sa ale experimentálna analýza obmedzuje na čiastočný opis vlastností a stavu 

disperznej sústavy. Geometrické a fyzikálne charakteristiky, ktoré sa medzi jednotlivými 

časticami menia, sa označujú ako pravé disperzné vlastnosti. Medzi tieto vlastnosti patrí 

napr. objem častice, jej zotrvačnosť, sedimentačná rýchlosť v danom prostredí, difúzia, 

osmotický tlak, fluktuácie, hydrodynamický odpor alebo rozptyl svetla a difrakcia 

röntgenového žiarenia (nazývaného aj žiarenia  ).  

Na druhej strane materiálové vlastnosti ako hustota, index lomu, alebo 

dielektrická permitivita nie sú disperzné vlastnosti, pretože sú vo všeobecnosti nezávislé 

na veľkosti a tvare častice. Rovnako ani javy na fázovom rozhraní, určené párom častica-
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kontinuum pre dané chemické zloženie, nie sú disperzné vlastnosti. Vlastnosti rozhrania 

zahŕňajú energiu rozhrania, kontaktný uhol známy ako uhol zmáčania, povrchové 

napätie, hydrofobicita, štruktúra elektrickej dvojvrstvy a jej charakteristiky ako 

povrchová nábojová hustota a zeta potenciál, ktorého výpočet je založený na 

nepriamom meraní získanom počas elektrokinetických experimentov (kapitola 6.4.4). 

Disperzné vlastnosti sú závislé na mierke, ich hodnoty sa menia v závislosti na 

veľkosti častice a na jej tvare. Pre stanovenie vzťahu medzi disperznými vlastnosťami 

dôležitými pre biomedicínske, ale aj pre priemyselné aplikácie, je preto potrebné 

experimentálne stanoviť veľkosť, tvar a štruktúru dispergovaných častíc. Veľkosť, tvar 

a štruktúra sa niekedy označujú kolektívnym termínom morfológia. 

Keďže ide o vlastnosti častíc ako individuálnych jednotiek, každý systém 

dispergovaných častíc má svoju distribúciu disperzných vlastností. Z praktických 

dôvodov sa pod distribúciou chápe rozloženie hodnôt jednej disperznej vlastnosti, aj keď 

pre určité výskumné problémy môžu byť dôležité aj kombinácie veľkostí a tvarov 

v určitom disperznom systéme. Vlastnostiam ako hydrodynamický priemer a zeta 

potenciál sa bližšie venuje kapitola 6.4 a 6.4.4.  

Optické vlastnosti disperzného systému definujú, akým spôsobom  systém 

interaguje s elektromagnetickým žiarením. Optické javy (odozva, response), ktoré 

nastávajú po interakcii žiarenia s látkou, je možné experimentálne merať 

spektrofotometrickými metódami. 

6.3 Statický rozptyl svetla 

Patria medzi fyzikálne analytické metódy, ktoré umožňujú registrovanie signálov 

pochádzajúcich z javov vznikajúcich v dôsledku vzájomného pôsobenia 

elektromagnetického žiarenia a analyzovanej sústavy. Elektromagnetické žiarenie je 

prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia (obecne má elektromagnetické 

žiarenie tak vlastnosti vlnenia, ako aj vlastnosti častice). Rozsah všetkých možných 

elektromagnetických žiarení predstavuje elektromagnetické spektrum, ktorého časť s 

vlnovou dĺžkou od 380 (400) nm do 780 (800) nm, je viditeľná ľudským okom. Hranice 

rozsahu viditeľného svetla nie sú fixné, sú závislé na subjekte. Koncept oblasti viditeľnej 

oblasti spektra je niekedy rozšírený aj na blízku ultrafialovú oblasť (UVA, 315 – 380 nm) 

a blízku infračervenú oblasť (NIR  80 – 3000 nm). Registrovaný signál má elektrickú 

povahu. 
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6.3.1 Princíp fotometrických metód 

Fotometer je prístroj, ktorý meria intenzitu elektromagnetického žiarenia v 

rozsahu od ultrafialového po infračervené a vrátane viditeľného spektra. Väčšina 

fotometrov premieňa svetlo, presnejšie signál nesený fotónmi, na elektrický prúd 

pomocou fotorezistora, fotodiódy alebo fotonásobiča (Obr. 5.13). Vo všeobecnosti sa 

fotometre používajú na meranie: 

• intenzity osvetlenia 

• intenzity žiarenia 

• pohltenia (absorpcie) 

• rozptylu svetla 

• odrazu (reflexie) 

• fluorescencie 

• fosforescencie 

• luminiscencie 

Podľa frekvencie elektromagnetického žiarenia delíme spektrofotometrické 

metódy na: 

• UV spektrofotometriu, ktorá zahŕňa oblasť žiarenia λ  190 nm-400 nm, 

• VIS spektrofotometriu, pre oblasť žiarenia λ  400 nm-800 nm, a 

• IČ spektrofotometriu, ktorá sa delí na blízku IČ pre λ  800 nm-2000 nm, a 

ďalekú IČ oblasť pre λ  2000 nm-3  105 nm. 

Podľa typu interakcie elektromagnetického žiarenia delíme 

spektrofotometrické metódy na: 

• atómovú absorpčnú spektrofotometriu 

• atómovú emisnú spektrofotometriu 

• luminiscenčné metódy: fluorimetria, fosforescencia, chemiluminiscencia 

• turbidimetriu, nefelometriu 

Základné blokové prvky spektrofotometra (Obr. 6.1):  

• zdroj svetla: wolfrámová žiarovka – meranie absorpcie vo VIS, deutériová 

(vodíková) výbojka – meranie absorpcie v UV spektre, xenonónová výbojka – 

meranie absorpcie v oblasti VIS UV, ortuťová výbojka – meranie v oblasti 

spektra 200-400 nm 
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• optický systém: štrbiny, zrkadlá, šošovky, disperzný systém (hranol, difrakčná 

mriežka) 

• monochromátor alebo filter pre výber konkrétnej vlnovej dĺžky 

• absorbujúce prostredie: kyveta s meranou vzorkou. Podľa veľkosti ich delíme 

na makrokyvety (1-2 ml), semimikrokyvety (0,1-0,5 ml), mikrokyvety (<100 μl); 

podľa typu: nalievacie, prietokové; podľa materiálu: sklenené, plastové 

(akrylátové, polystyrénové), kremenné (pre UV oblasť); pre automatické 

biochemické analyzátory: kyvety na jedno použitie, trvalé – po premytí je 

možné opakovane použiť 

• detekčný systém: zariadenie na meranie svetelného žiarenia, ktoré prešlo 

vzorkou: fotodióda, fotonásobič, detektor diódového poľa. Fotodiódy sú malé a 

lacné v porovnaní s PMT, tiež majú lepší pomer signálu k šumu ako PMT, 

pretože produkujú viac elektrónov na fotón. Majú ale vyšší tmavý šum, preto 

nie sú vhodné pre slabé signály. Sú extrémne citlivé na zmeny teploty 

a napätia. 

 

Obr. 6.1 Blokové časti spektrofotometrického prístroja. UV-VIS spektrofotometer a fluorimeter sa líšia 
geometrickým usporiadaním – polohou detektora vzhľadom na zdroj (viď. Obr. 5.12). 

Prechod svetla cez disperznú sústavu je spojený s dvoma fundamentálnymi 

javmi – absorpciou svetla časticami a okolitým (disperzným) prostredím a rozptylom 

svetla na časticiach.  

6.3.2 Absorpcia v koloidnom systéme 

Absorpcia je fyzikálny proces, pri ktorom sú fotóny svetla zachytené látkou. 

Prestup (transmisia) svetla je jav typický pre homogénne opticky transparentné sústavy 

s molekulovým alebo iónovým stupňom disperzity (plyny, kvapaliny, veľmi zriedené 

roztoky). S rastom koncentrácie častíc v dráhe lúča je v závislosti na látke časť energie 

zachyteného svetla premenená na energiu kinetickú a na teplo, alebo môže byť opäť 

vyžiarená, obvykle ako energia s väčšou vlnovou dĺžkou (fluorescencia). Množstvo svetla 

určitej vlnovej dĺžky, ktoré prešlo vzorkou, vyjadruje priepustnosť (transmitancia T) ako 

pomer  intenzity svetla vystupujúceho zo vzorky k intenzite svetla vstupujúceho do 
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vzorky. Na základe transmitancie je definovaná absorbancia A ako záporný logaritmus T. 

Ide o bezrozmernú veličinu, ktorá udáva, aké množstvo svetla bolo vzorkou pohltené. 

Intenzita žiarenia prechádzajúceho cez vzorku je závislá jednak od vlastností samotných 

pohlcujúcich častíc a jednak od ich koncentrácie. Uvedenú závislosť absorpcie 

elektromagnetického žiarenia na vlastnostiach látky, cez ktorú žiarenie prechádza, 

popisuje empiricky odvodený  Lambertov Beerov zákon (kapitola. 5.1). Zákon bol 

nezávisle odvodený fyzikmi Bouguerom, Lambertom a Beerom a platí iba pre absorpciu 

monochromatického žiarenia. Mieru absorpcie vyjadruje absorpčný koeficient - súčin 

molárneho absorpčného koeficienta a koncentrácie. Základné veličiny a vzťahy 

používané v spektrofotometrii sú uvedené v kapitole 5. Molekulová spektroskopia a tiež 

v kapitole 3. Elektromagnetické žiarenie. Štandardne sa experimentálne stanovuje 

absorbancia A pri vlnovej dĺžke λ maxima absorpčného pásu. Uvedený zákon platí pre 

monochromatické žiarenie a opticky číre, zriedené (c < 0,01 mol/l)  roztoky,  v ktorých 

absorbujúce častice nepodliehajú žiadnym interakciám. Pri analýze biologických vzoriek 

sa však uplatňujú rôzne faktory, ktoré spôsobujú odchýlky od lineárneho priebehu 

závislosti Aλ = f(c). 

Stupeň zoslabenia I0 na hodnotu I pri danej vlnovej dĺžke, ktorý popisuje 

Lambertov–Beerov zákon, môžeme zapísať v tvare: 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑒
𝜖𝜆𝑐𝑙 6.1 

kde I0 je intenzita žiarenia vstupujúceho do absorbujúcej vrstvy, I je intenzita 

žiarenia po prechode touto vrstvou, ϵ je molový absorpčný koeficient absorbujúcej látky, 

c je koncentrácia absorbujúcej látky a l je dráha, ktorú lúč prejde v absorbujúcom 

prostredí. 

V koloidnom systéme zníženie intenzity svetla po prechode disperzným 

prostredím nevzniká absorpciou, ale rozptylom do priestoru. Pre zoslabenie intenzity 

primárneho lúča (za predpokladu, že dochádza iba k rozptylu svetla) platí vzťah formálne 

podobný Lambertovmu a Beerovmu zákonu: 

𝐼𝑟 = 𝐼0 ∙ 𝑒
𝜏𝑙 6.2 

kde I0 je intenzita žiarenia vstupujúceho cez plošnú jednotku za jednu sekundu 

do turbídnej sústavy, Ir je intenzita prepusteného žiarenia v priamom smere, l je hrúbka 



145 
 

vrstvy disperzného systému a τ je koeficient turbidity. Táto veličina je mierou celkovej 

energie, ktorá sa pri postupe svetelného lúča vrstvou skúmanej koloidnej vzorky o 

jednotkovej hrúbke l rozptýli na všetky strany od tohto lúča. Na rozdiel od mólového 

absorpčného koeficientu, turbidita závisí okrem vlnovej dĺžky postupujúceho svetla aj od 

polarizovateľnosti, veľkosti a tvaru častíc, objemovou koncentráciou, čo je základný 

predpoklad pre využitie pri metódach analýzy veľkosti častíc (kapitola 6.4.3). Koeficient 

turbidity závisí tiež od indexu lomu dispergujúceho prostredia. Z týchto dôvodov sa pri 

meraní spektrofotometrických vlastností koloidných vzoriek namiesto termínu 

absorbancia používa termín atenuácia (zoslabenie) žiarenia alebo turbidancia ako miera 

schopnosti dispergovaných (suspendovaných) častíc rozptyľovať svetlo. V anglosaskej 

literatúre sa pre útlm pôvodného žiarenia spôsobený prítomnosťou koloidných častíc 

používa aj termín extinkcia. 

6.3.3 Rozptyl v koloidnom systéme 

Rozptyl je jav, v dôsledku ktorého sa svetelný lúč po interakcii s časticou alebo 

povrchom odchyľuje od svojej pôvodnej dráhy a pokračuje ďalej v inom smere. 

V závislosti na veľkosti častice je rozptýlená iba časť žiarivej energie lúča dopadajúceho 

na časticu. Rozptylový obraz, t.j. priestorová distribúcia intenzity rozptýleného svetla, je 

charakteristický obraz závislý predovšetkým na veľkosti a tvare rozptyľujúcich centier, 

vlnovej dĺžke a vlastnostiach materiálu. Časť rozptýleného žiarenia má tú istú vlnovú 

dĺžku ako pôvodné žiarenie (tzv. elastický, resp. kvázielastický rozptyl, pretože v 

skutočnosti rozptýlené svetlo obsahuje spojité spektrum zložiek, ktoré sa svojou vlnovou 

dĺžkou od primárneho lúča nepatrne líšia). Tento typ rozptylu sa využíva pri 

charakterizácii systému metódami statického a dynamického rozptylu svetla (kapitola 

6.4.3). 

Optické javy, pri ktorých dochádza k zmene vlnovej dĺžky, zahŕňajú typicky 

fluorescenciu a neelastický rozptyl, ku ktorému patrí Ramanov rozptyl (posun vlnovej 

dĺžky spojený s molekulovými vibráciami), a generovanie druhej a tretej harmonickej pri 

vysokých intenzitách svetla. Tento typ rozptylu je využívaný pri špeciálnych 

materiálových analýzach, obecne je jeho príspevok zanedbateľný. 

6.3.3.1 Elastický rozptyl svetla v disperznom systéme 

Pri prechode svetla optickým prostredím sú molekuly prostredia molekuly 

ovplyvňované oscilujúcim elektrickým poľom, ktoré v každej molekule indukuje dipólový 

moment úmerný veľkosti elektrickej intenzity pôsobiaceho poľa a polarizovateľnosti 
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molekuly. Takýto oscilujúci molekulový dipól je elementárnym zdrojom sekundárneho 

žiarenia tej istej vlnovej dĺžky, ako má pôvodné žiarenie. Kmity blízkych molekúl majú 

definovaný fázový posun určený dráhovým oneskorením budiaceho žiarenia, a teda 

dochádza k vzájomnej interakcii vysielaných vĺn. Pre ideálne homogénne látky platí, že 

pri budení rovinnou vlnou sa žiarenie molekulových dipólov účinkom interferencie 

sekundárnych vĺn vyruší vo všetkých smeroch, okrem smeru postupu tejto vlny, čím 

vzniká rovinná elektromagnetická vlna.  

V praxi ale často pracujeme so vzorkami koloidnej povahy, rôznymi emulziami a 

suspenziami obsahujúcimi častice, ktorých veľkosť nemožno zanedbať oproti veľkosti 

vlnovej dĺžky svetla. Tieto vzorky teda nie sú opticky číre a obsiahnuté častice majú 

odlišnú polarizovateľnosť, ako má prostredie a tak v nich prechádzajúce svetelné vlnenie 

indukuje dipólové momenty inej veľkosti ako v časticiach disperzného prostredia, čím sa 

narúša superpozícia elementárnych vĺn. Žiarenie týchto dipólov už nie je kompenzované 

v zmysle Huygensovho princípu a javí sa ako rozptýlené svetlo. Dôsledkom je, že pri 

prechode elektromagnetického žiarenia takýmto roztokom nie je celé žiarenie vzorkou v 

pôvodnom smere prepustené.  

Keď na časticu v disperzii dopadá kolimovaný (t.j. rovnobežný) svetelný lúč (Obr. 

6.2), len časť svetla je prepustená, časť je absorbovaná a časť rozptýlená, resp. odrazená. 

Takisto aj pri prechode svetla samotnou časticou dochádza k odrazu, a to na stenách 

vnútri častice. Výsledným efektom týchto procesov je zníženie intenzity žiarenia v smere 

jeho pôvodného šírenia.  

 

Obr. 6.2 Zobrazenie potenciálnych optických interakcií medzi dopadajúcim žiarením a časticou. Rozptyl 
svetla môže byť spôsobený buď ohybom alebo odrazom. Absorbovaná energia môže byť vyžiarená ako 
fluorescencia, alebo nežiarivým procesom ako teplo.  Lom a viacnásobný odraz pozorujeme v 
mikroheterogénnych biologických vzorkách (suspenzie). 

Re exia  vonkajší odraz

Difrakcia

Absorpcia

Re exia  dva vnútorné
odrazy

Re exia  jeden vnútorný odraz

Refrakcia  dva lomy

Fluorescencia
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V disperznom systéme sa rozptyl a absorpcia individuálnymi časticami 

vyskytujú simultánne a určujú optické vlastnosti celého systému.  

Tieto zahŕňajú spomínané zoslabenie pôvodného svetla v smere šírenia 

(turbidita), zmenu v rýchlosti šírenia alebo indexe lomu (disperzia svetla), makroskopický 

rozptyl svetla v určitých smeroch, polarizáciu rozptýleného svetla a časovo závislé 

fluktuácie. V oblasti biofyzikálnych aplikácií rozptylu, t.j. v nízko koncentrovaných 

koloidných roztokoch a suspenziách, môžeme považovať rozptylové efekty za nezávislé 

a aditívne. To znamená, že makroskopická intenzita rozptýleného svetla je daná sumou 

intenzít rozptylu všetkých ožiarených častíc a rovnako turbidancia je daná sumou 

príspevkov individuálnych častíc, opísaných pomocou účinného prierezu, t.j. cieľovej 

plochy reprezentovanej molekulou pre rozptyl. Zákonitosti, ktorými sa riadi prechod 

svetla cez sústavu obsahujúcu častice, závisia komplexným spôsobom od veľkosti týchto 

častíc, distribúcie veľkostí, usporiadania častíc a ich tvaru. Preto si v štandardných 

aplikáciách zvyčajne vystačíme s čiastočnou analýzou rozptýleného svetla 

detegovaného v definovanom smere reprezentovanom rozptylovým uhlom a azimutom 

(Obr. 6.3, kapitoly 6.3.7 Nefelometria a 6.3.8 Turbidimetria). Parciálny účinný prierez je 

určený vlnovou dĺžkou v spojitom médiu, pomerom veľkosti častice a vlnovej dĺžky 

svetla, na tvare častice, na indexe lomu a uhle pozorovania. 

 

Obr. 6.3 Absorpcia a rozptyl žiarenia. 

Strata intenzity žiarenia rozptylom svetla môže byť spôsobená buď ohybom 

alebo odrazom (Obr. 6.2). Prevalencia týchto javov závisí od pomeru vlnovej dĺžky 

dopadajúceho svetelného žiarenia λ k veľkosti častíc.  Veľkosť rozptylovej častice je často 

parametrizovaná a vyjadrená bezrozmernou veličinou 𝑥 =
2𝜋𝑟

𝜆
, kde r je polomer častice. 

S ohľadom na x môžu nastať tri kvalitatívne odlišné prípady, ktoré sa zásadným 

spôsobom zohľadňujú aj pri metódach stanovenia veľkosti častíc: 
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svetla

Monochromátor
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b



148 
 

• Rayleighov rozptyl: veľkosť častíc je vzhľadom k vlnovej dĺžke svetla malá (𝑥 ≫ λ) 

• Rayleigh-Debyeov rozptyl: častice porovnateľné s vlnovou dĺžkou svetla (𝑥 ~ 𝜆) 

• Mieho rozptyl: veľkosť častíc je väčšia ako vlnová dĺžka svetla (𝑥 > 𝜆) 

Poznámka: ak je veľkosť častíc oveľa väčšia ako vlnová dĺžka svetla (𝑥 ≫ 𝜆), ide 

o geometrický rozptyl. 

 

1. Prvý prípad, keď je menšia ako 1/10 vlnovej dĺžky svetla, zahŕňa dve možnosti. 

i) častice sú pod hranicou jedného nanometra. Táto veľkosť je pod úrovňou 

bežného chápania termínu „častica“, pretože systém obsahujúci takéto 

častice sa považuje za homogénny. Reprezentatívnym príkladom takého 

systému sú pravé roztoky, u ktorých intenzitu žiarenia popisuje Lambertov 

Beerov zákon (3.12). 

 

ii) predmetom záujmu v biofyzike je druhá podskupina, kde priemer d častíc v 

biologickej vzorke presahuje 1 nm a nepresahuje 1/10 vlnovej dĺžky svetla 

a celý povrch vyžaruje s rovnakou fázou. Svetlo sa v takomto prípade 

rozptyľuje symetricky okolo častice s najnižšou intenzitou rozptylu pri uhle 

 0° k dopadajúcemu lúču (Obr. 6.4A). Rozptyl svetla na časticiach oveľa 

menších ako vlnová dĺžka popísal lord Rayleigh, ktorý ukázal, že intenzitu 

svetla rozptýleného časticou pod uhlom θ, Iθ, možno vyjadriť vzťahom: 

𝐼𝜃 = 𝐼0 ∙
𝜋2 ∙ 𝛼2 ∙ 𝑁𝑗

휀0
2 ∙ 𝜆4 ∙ 𝑅2

∙
(1 + 𝑐𝑜𝑠2휃)

2
 

6.3 

kde I0 je intenzita dopadajúceho žiarenia, Nj je počet častíc v 

jednotke objemu,  je polarizovateľnosť častice, o permitivita vákua 

(8,854.10–12 C2 J–1 m–1), R je vzdialenosť detektora alebo pozorovateľa od 

miesta rozptylu a θ je uhol pozorovania, ktorý zviera primárny lúč a lúč 

rozptýleného svetla, ktorý dopadá do detektora (smer pozorovania). Silná 

závislosť rozptylu na vlnovej dĺžke (λ−4) znamená, že kratšie (modré) vlnové 

dĺžky sú rozptýlené silnejšie ako dlhšie (červené) vlnové dĺžky. 

Polarizovateľnosť môžeme vyjadriť z Clausius-Mossottiho vzťahu pomocou 

indexov lomu disperzného podielu (n1) a čistého disperzného prostredia 

(n0): 
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𝛼 = 3휀0 ∙ 𝑁𝑗 ∙
𝑛1
2 − 𝑛0

2

𝑛1
2 + 2𝑛0

2 
6.4 

Celkovú intenzitu svetla rozptýleného vo všetkých smeroch, Ir , 

môžeme vyjadriť ako 𝐼𝑟 = ∫ 𝐼𝜃 ∙ 2𝜋𝑅
2𝜋

0
∙ sin휃 ∙ 𝑑휃  a po dosadení zo vzťahu 

(3) po integrácii dostávame 

𝐼𝑟 = 𝐼0
2 𝜋3 ∙ 𝑁𝑗 ∙ 𝜈

2

𝜆4
∙ (
𝑛1
2 − 𝑛0

2

𝑛1
2 + 2𝑛0

2)

2

 
6.5 

kde v objem jednej častice a Nj počet častíc v jednotke objemu (= N/V, 

kde N je celkový počet častíc a V celkový objem roztoku). Súčin Nj · ν = φ  je 

objemový zlomok disperzného podielu, t.j. pomer objemu rozpustenej látky 

k celkovému objemu koloidného roztoku V. 

Vzťah dobre popisuje izotropné, veľmi zriedené, a elektricky 

nevodivé disperzné systémy s malými časticami približne sférického tvaru, 

ktoré pôsobia ako bodové zdroje rozptýleného svetla.  

Koloidná disperzia (colloidal dispersion) - heterogénna disperzná 

sústava obsahujúca častice koloidných rozmerov. Konvenčne zvolené hranice 

pre veľkosť častíc disperzných systémov označovaných ako koloidy: horná 

hranica je priemerná vlnová dĺžka viditeľného svetla 500 nm, (niektorí autori 

uvádzajú 1000 nm), a dolná hranica 1 nm súvisí s fyzikálno-chemickou 

definíciou povrchu: častice musia byť také veľké, aby bolo možné v zhluku 

atómov rozlíšiť vnútorné a vonkajšie atómy. 

Koloidné disperzie sú vzhľadom na menšiu intenzitu rozptylu svetla v 

tenkých vrstvách v prechádzajúcom svetle obvykle číre; jemný zákal javí až v 

hrubých vrstvách alebo pri bočnom pozorovaní, kedy proti tmavému pozadiu 

môžeme pozorovať opalescenciu. Tento jav je známy ako Tyndallov jav 

(prípadne tiež ako Tyndallov rozptyl). Podobnosť s Rayleighovým rozptylom 

spočíva v rovnakej závislosti rozptylu na vlnovej dĺžke (λ−4), avšak je 

intenzívnejší, pretože interagujúce častice sú väčšie. Súčasne závislosť na 

šiestej mocnine priemeru častice d znamená, že s rastúcou veľkosťou častice 

začína prevládať dopredný rozptyl (Obr. 6.4B). 
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2. Pri hrubých disperziách (coarse dispersion) sa rozptyl svetla prejavuje zákalom, 

ktorý je pozorovateľný spredu, ako aj zboku. Hrubá disperzia  je disperzná 

sústava s časticami s lineárnym rozmerom d > 10–6 m. Disperzie s časticami 

viditeľnými voľným okom (d > 5·10–5 m) sú označované ako makrodisperzné 

sústavy, hrubé disperzie s časticami viditeľnými optickým mikroskopom (10–

6 m < d < 5·10–5 m) ako sústavy mikrodisperzné. Dominuje dopredný rozptyl Obr. 

6.4C. 

 

Obr. 6.4 Graficky znázornená distribúcia intenzity rozptýleného svetla: A) Rayleighov rozptyl na časticiach s 
priemerom oveľa menším ako vlnová dĺžka svetla, B) Mieho rozptyl na časticiach len o málo väčších ako 
vlnová dĺžka, označovaný tiež ako Rayleigh-Debyeov. 

6.3.3.2 Rozdiel medzi Rayleighovým a Mieho rozptylom 

Mieho teória je všeobecnejšou teóriou ako Rayleighova, teda, stručne povedané, 

Rayleighova teória je podmnožinou Mieho teórie. Rayleighov rozptyl je obmedzený 

dvoma podmienkami: 1) musí byť splnený vzťah 𝑥 =
2𝜋𝑟

𝜆
≪ 1, kde r je polomer 

rozptyľujúcej častice a 2) rozptyľujúce častice musia byť elektricky nevodivé. 

Mieho teória (niekedy nazývaná tiež Lorenzova-Mieho teória alebo Lorenzova-

Mieho-Debyeova teória) tieto obmedzenia nemá, a preto ju možno použiť na výpočet 

rozptylu na sférických časticiach ľubovoľnej veľkosti a aj pre častice elektricky nabité. 

Rozšírenú Mieho teóriu je možné potom použiť aj na výpočet rozptylu na nesférických 

časticiach, čo sa využíva napríklad v meteorológii pri rádiolokácii, pretože ľadové častice 

a veľké kvapky nemajú všeobecne sférický tvar. Limitáciou Mieho teórie je však jej 

komplexnosť, teda je v porovnaní s Rayleighovou teóriou zložitejšia. Preto v prípade, že 

sú splnené vyššie uvedené podmienky, používa sa Rayleighova teória a odvodené 

aproximácie.· Rôzne formy rozptylu sú uvedené v schéme na Obr. 6.5. 
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Obr. 6.5 Rôzne formy rozptylu. Závislosť na vlnovej dĺžke klesá s rastúcou veľkosťou rozptyľujúcich častíc. 

6.3.4 Rozptyl vo fotometrii – dobrý sluha, zlý pán 

V UV/VIS oblasti sa teda pozorujú dva hlavné typy rozptylu. Rayleighov rozptyl 

sa pozoruje na časticiach malých rozmerov vzhľadom na vlnovú dĺžku žiarenia a zdanlivá 

absorpcia žiarenia v dôsledku tohto rozptylu v závisí od vlnovej dĺžky  1/λ4.  

Z uvedeného vyplýva, že chyby v dôsledku rozptylu žiarenia koloidnými 

časticami sa budú prejavovať predovšetkým v UV oblasti. 

Avšak rozptyl ako optický jav sprevádzajúci fotometrické merania biologických 

vzoriek, ktoré sú zo svojej podstaty koloidného charakteru, má aj svoju odvrátenú stranu. 

Môže spôsobovať artefakty vedúce k skresleniu výsledkov merania. Artefakty môže 

spôsobovať napr. parazitné svetlo (stray light) vznikajúce odrazmi vnútri prístroja, 

rozptyl svetla na molekulách rozpúšťadla, stene kyvety apod. Prítomnosť týchto efektov 

zisťujeme v procese kontroly prístroja a doplňujúcich meraní, kde často využívame 

optické filtre a dichroické zrkadlá. 

Kontrola kvality spektrofotometra sa týka nielen overenia, či vlnová dĺžka 

nastavená na prístroji zodpovedá skutočnej vlnovej dĺžke svetla prechádzajúceho 

meranou vzorkou, ale aj kontroly rozptýleného svetla. Svetlo môže dopadnúť na 

detektor bez toho, aby prešlo meranou vzorkou (napr. v dôsledku nedokonalého 

odtienenia optického systému spektrofotometra), čo sa štandardne overuje vložením 

nepriesvitného bloku do nosiča kyvety a sledovaním odozvy detektora. Kontroluje sa 

stabilita signálu, (schopnosť detektora udržiavať konštantnú hodnotu, sledovanie 

nulovej línie), drift signálu.  
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Korekcia fluorescenčných spektier je zvyčajne komplexnejšia, pretože 

fluorescenčné spektrum môže byť skreslené v dôsledku efektov, ktoré delíme na 

prístrojové a spektrálne (optické efekty vo vzorke). 

Prístrojové efekty: 

• spektrálna charakteristika budiaceho svetelného zdroja 

• spektrálna priepustnosť všetkých prvkov excitačnej a detekčnej sústavy 

• spektrálna citlivosť fotokatódy fotonásobiča 

• závislosť spektrálnej a geometrickej šírky štrbiny monochromátora (súvisí s 

disperziou) 

• prístrojová funkcia monochromátora 

• stupeň polarizácie detegovanej fluorescencie a iné (relatívna odchýlka signálu 

v čase). 

Praktická korekcia prístrojových efektov: na korekčné kalibračné merania sa 

používa štandardná emisná lampa (zvyčajne kalibrovaná žiarovka), detektor so známou 

krivkou spektrálnej citlivosti (napr. vákuový optický termočlánok) alebo luminiscenčný 

štandard. Moderné spektrofluorimetre umožňujú artefakty spôsobené prístrojom 

eliminovať automaticky alebo pomocou softvérom riadených procedúr zabudovaných 

priamo do ovládacieho menu riadiaceho systému. 

Ohyb na mriežke excitačného monochromátora 

Spektrofluorimetre používajú zvyčajne pre excitačný aj emisný monochromátor 

optickú mriežku a nie optický hranol. Na optickej mriežke dochádza k ohybu svetla, 

ktorého výsledkom je ohybové spektrum s ohybovými maximami a minimami. Svetlo 

opúšťajúce mriežku však tiež vzájomne interferuje a táto interferencia je 

charakterizovaná príslušným interferenčným spektrom. Optické mriežky sú 

konštruované tak, aby sa neželané ohybové a interferenčné javy vzájomne vyrušili 

v maximálnej možnej miere, avšak nie je možné ich úplne potlačiť. Preto na výstupe 

excitačného monochromátora možno detegovať nielen svetlo s požadovanou vlnovou 

dĺžkou, ale aj svetlo s celočíselnými násobkami požadovanej vlnovej dĺžky. Inými slovami, 

daná vzorka je ožarovaná nielen svetlom s požadovanou alebo aktuálne interagujúcou 

vlnovou dĺžkou, ale aj svetlom s vlnovou dĺžkou rovnajúcou sa (najčastejšie) dvojnásobku 

požadovanej vlnovej dĺžky. Je preto potrebné vhodne voliť excitačnú vlnovú dĺžku a 

detegovaný interval emisných vlnových dĺžok (pri meraní emisného spektra), aby 
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násobok excitačnej vlnovej dĺžky nezasahoval do detegovaného intervalu emisných 

vlnových dĺžok. Inak je súčasťou meraného signálu aj artefakt, ktorý nesúvisí so 

spektrálnymi vlastnosťami vzorky. Vyššie popísaná vlastnosť optických mriežok sa 

nevyskytuje u optických hranolov, kde sa výber požadovanej vlnovej dĺžky svetla deje na 

základe lomu svetla. Optické hranoly však majú malú svetelnosť spôsobenú veľkými 

stratami svetla pri prechode hranolom a majú nelineárnu závislosť geometrickej šírky 

štrbiny na jej optickej šírke. Optické mriežky, oproti optickým hranolom, nepohlcujú 

toľko svetla a zmienená závislosť je lineárna. Z týchto dôvodov sú v monochromátoroch 

spektrofluorimetrov častejšie používané optické mriežky. 

S určitou mierou rozptylu excitačného žiarenia musíme počítať vždy, keď 

pracujeme s koloidnými vzorkami a suspenziami. K rozptylu excitačného žiarenia však 

môže dôjsť aj v dôsledku iných faktorov, napr. použitia kyviet s iným ako rektangulárnym 

prierezom. Elastický Rayleighov rozptyl je možné identifikovať v kolmom usporiadaní 

detekcie k smeru excitačného lúča, teda aj na bežnom spektrofluorimetri, zmeraním 

kontrolnej, experimentálne neovplyvnenej vzorky, s nastavením excitačného 

a emisného monochromátora na rovnakú vlnovú dĺžku. Kvôli ochrane fotonásobiča 

začíname merať vo vzdialenej červenej oblasti spektra, kde je intenzita rozptýleného 

svetla nízka (I  λ-4) a postupujeme smerom vyšším energiám / nižším vlnovým dĺžkam, 

kde je vyššia fotometrická citlivosť. 

K faktorom ovplyvňujúcim meraný signál je pre úplnosť potrebné, okrem 

rozptylu excitačného žiarenia, zmieniť aj efekt vnútorného filtra pri meraní intenzity 

fluorescencie. Ide o chybu vznikajúcu v dôsledku optických efektov v dráhe lúča 

prechádzajúceho kyvetou so vzorkou. Rovina (vrstva) vzorky v meranom objeme je 

vzdialenejšia od roviny dopadu budiaceho žiarenia na vzorku a je tak excitovaná s nižšou 

intenzitou svetla, pretože časť budiaceho žiarenia je absorbovaná povrchovými vrstvami. 

Táto chyba je významná u silne absorbujúcich roztokov, u zriedených sa dá zanedbať. Pri 

presnom meraní kvantových výťažkov je však potrebné chybu korigovať. 

V absorpčnej spektroskopii môžeme pozorovať aj neelastický typ rozptylu, tzv. 

Ramanov rozptyl, alebo Ramanov jav. Ramanov rozptyl (Obr. 6.6) nastáva pri interakcii 

fotónov excitačného svetla molekulami rozpúšťadla so sprievodnou vibračnou excitáciou 

týchto molekúl, pričom rozptýlené svetlo má oproti dopadajúcemu energiu zmenenú 

(zvyčajne zníženú) o množstvo zodpovedajúce zmene vibračnej energii. Táto zmena je 

pre daný typ molekúl fixná.  
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Obr. 6.6 Ramanovo spektrum CCl4 excitovaného laserom 532 nm. Spektrálne čiary dopadajúceho ν0 

a rozptýleného žiarenia. 0, rayleighovská spektrálna čiara rozptýleného žiarenia, vľavo ramanovské 
spektrálne čiary v antistokesovskej oblasti spektra a vpravo ramanovské spektrálne čiary v stokesovskej 
oblasti spektra. V Ramanových spektrách stokesovské čiary zvyčajne vznikajú v dôsledku excitácie molekúl, 
ktoré sú prítomné v základnom stave a antistokesovské línie vznikajú v dôsledku deexcitácie molekúl, ktoré 
sú už prítomné v excitovanom stave, do základného stavu. Pretože intenzita spektrálnych čiar je vždy úmerná 
koncentrácii atómov alebo molekúl, ktoré sú prítomné v danom stave a koncentrácia molekúl v základnom 
stave je vo všeobecnosti vyššia ako koncentrácia prítomná v excitovanom stave, je pozorovaná intenzita 
antistokesovských čiar je výrazne nižšia, než intenzita stokesovských čiar. 

V biofyzikálnych aplikáciách je hlavným rozpúšťadlom voda, kde v molekulách 

dominuje efekt roztiahnutia O-H väzby (stretching). Pre vodu môžeme registrovať posun 

vlnovej dĺžky smerom k červenej oblasti spektra v porovnaní s excitačnou vlnovou dĺžkou 

o fixné množstvo v jednotkách energie rovné 3600 cm-1. Toto množstvo ale zodpovedá 

rôznym zmenám vlnovej dĺžky v dôsledku nelineárneho charakteru vzťahu medzi 

energiou a vlnovou dĺžkou (E = hc/; h = Planckova konštanta, c = rýchlosť svetla,  = 

vlnová dĺžka). Ak vzorku excitujeme pri 280 nm, má Ramanov pík maximum pri 311 nm, 

zatiaľ čo pre excitáciu pri 4 0 nm, čo je typická voľba pre fluoresceín často využívaný v 

cytometrii, pozorujeme Ramanov pík pri 5 5 nm. Pri emisných spektrách sa teda pri 

zvolenej excitácii môže objaviť Ramanov pík pre vodu so zodpovedajúcim posunom. Ako 

príklad uvádzame vybrané páry „excitačná vlnová dĺžka / príslušná poloha emisného píku 

vody“: 275/305; 280/311; 290/324; 305/343; 350 /397; 370/427; 488/592. Šírka 

Ramanovho pásu bude identická so šírkou excitačného pulzu (merané na energetickej 

osi, nie na osi vlnovej dĺžky). Ak zaznamenáme silný signál tam, kde sa neočakáva, 
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musíme preveriť, či sa nejedná o parazitné svetlo uniknuté z prístroja, Rayleighov rozptyl 

(zo zakaleného roztoku), Ramanov rozptyl (ktorý je pozorovaný aj pri kontrolnej vzorke 

bez fluorofórov), alebo či sa nejedná o difrakciu svetla druhého rádu v monochromátore 

(pozorujeme symetrický pík pri dvojnásobku vlnovej dĺžky excitácie (Obr. 6.7)). Intenzita 

Ramanovho rozptylu je všeobecne nízka, až o tri rády v porovnaní s elastickým 

rozptylom, ale vo veľmi zriedených roztokoch sa môže stať nezanedbateľným 

príspevkom. 

 

Obr. 6.7 Emisné spektrum látky o-NBAG·Cl (soľ orto-nitrobenzaldehydaminoguanidínu) pri pH 7,4 a excitácii 
pri vlnovej dĺžke 300 nm. Absorpčné maximum bolo pozorované pri 25 ±0,4 nm. V emisnom spektre je 
maximum pri 414±0,3 nm. 

Pík pri 336 nm je Ramanov rozptyl na molekulách vody (300 nm = 33333 cm–1 − 

3600 cm–1 = 29733 cm–1 = 336 nm). Je spôsobený fotónmi rozptýlenými na molekulách 

vody, ktoré majú v dôsledku odovzdania časti energie na rozkmitanie molekúl väčšiu 

vlnovú dĺžku ako excitujúce žiarenie. Ďaleké píky napravo od emisného pásu pri 414 nm 

sú výsledkom ohybových javov druhého a vyšších rádov na štrbine. Aby emisné spektrum 

neobsahovalo neočakávané ďaleké píky, odporúčaný horný limit oblasti registrácie je 

menej ako dvojnásobok excitačnej vlnovej dĺžky. Dolný limit registrácie volíme približne 

15 nm za excitačnou vlnovou dĺžkou, aby sme odstránili rušivý príspevok elastického 

(rayleighovského) rozptylu. 
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Sumarizácia spektrálnych optických efektov vo vzorke: 

• samozhášanie (selfabsorption), ak je významná časť excitujúceho svetla 

absorbovaná skôr, ako by mohla interagovať s časticami v detekčnom objeme 

v strede kyvety a excitovať ich 

• zhášanie, ak iné molekuly absorbujú, ale neemitujú, alebo vznikajú 

nefluorescenčné komplexy 

• reabsorpcia fluorescencie v prípade prekryvu excitačného a emisného spektra 

fluorofóru 

• efekt vnútorného filtra (podobné samozhášaniu), emitované žiarenie nedopadá 

na detektor, pretože je absorbované nefluorescenčnou molekulou  (napr. 

hemoglobín v suspenzii erytrocytov) 

• fluorescenčné zhášanie v dôsledku kolízií excitovanej častice (fluorofóru) 

s ďalšími časticami 

• sekundárne optické javy z pozadia (molekúl rozpúšťadla a/alebo prímesí) 

• rozptyl rôzneho pôvodu 

• spektrálna závislosť odrazivosti (reflektancie) a rozptylu svetla 

• nehomogénna absorpcia 

Pri meraní fluorescenčných spektier silne zriedených roztokov (absorbancia 

< 0,05) je možné spektrálne optické efekty vo vzorke do veľkej miery zanedbať. 

6.3.5 Význam rozptylu svetla v živých tkanivách 

Pri rozptyle svetla v biologických tkanivách vznikajú rôzne optické a polarizačné 

javy, čo sa využíva v mnohých chemických, biologických a lekárskych aplikáciách. 

Biologické tkanivá a kvapaliny je možné rozdeliť do dvoch významných skupín. Prvú 

tvoria silne rozptyľujúce nepriehľadné tkanivá a kvapaliny, napr. koža, mozog, steny ciev 

a krv. Napr. v plnej krvi sú prítomné formované elementy, proteíny v sére (fibrinogén), 

tuky (tzv. lipemické sérum), preto sa okrem absorpcie žiarenia uplatňuje aj odraz a 

rozptyl žiarenia na týchto časticiach (Obr. 6.2). Optické vlastnosti tejto skupiny môžu byť 

popísané pomocou mnohonásobného rozptylu v náhodne nehomogénnom absorpčnom 

prostredí. Druhú skupinu tvoria slabo rozptyľujúce (transparentné) tkanivá a kvapaliny 

ako sú rohovka či očná šošovka. Ich optické vlastnosti môžu byť popísané pomocou 

jednoduchého rozptylu v organizovanom izotropnom alebo anizotropnom prostredí, kde 

sú rozptyľujúce centrá v podstate absorpčnými centrami. Z hľadiska zafarbenia sa najviac 

uplatňuje rozptyl Rayleighov a Mieho. 
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Optické analytické metódy sú rutinne používané v klinickej chémii a biochémii 

na diagnostiku, monitorovanie priebehu terapie, prípadne na prognózu.  

Optické vlastnosti biologických koloidov (Tab. 6.1) 

Biologická vzorka (plazma, sérum, moč, mozgovomiechový mok a iné) 

predstavuje vzorku so značne zložitou matricou, ktorá obsahuje veľký počet zložiek. 

Tieto zložky poskytujú rôzne molekulové absorpčné spektrá, ale môžu vykazovať aj 

fluorescenciu alebo turbiditu. Pre analytické aplikácie má najväčší význam rozptyl 

spôsobený makromolekulami alebo časticami suspendovanými v roztoku a je základom 

nefelometrie a turbidimetrie. 

Aj keď sa koloidný roztok pri pozorovaní voľným okom na rozdiel od hrubej 

disperzie javí ako homogénny, na rozdiel od pravých roztokov, ktoré sú skutočne 

homogénne, dochádza v koloidoch pri prechode svetelného lúča k rozptylu svetla na 

dispergovaných časticiach. Zväzok lúčov sa pri prechode cez sústavu stáva viditeľný − 

pozorujeme vysvietený lúč alebo kužeľ svetla (tzv. Tyndallov efekt). Pri malých časticiach 

je podľa Rayleighovho zákona intenzita rozptýleného svetla úmerná štvrtej mocnine 

frekvencie, teda nepriamoúmerná štvrtej mocnine vlnovej dĺžky. Preto sa žlté a červené 

svetlo prechodom koloidnou vzorkou rozptyľuje menej a v rozptýlenom svetle tak 

prevládajú modré farebné tóny (tzv. Tyndallovo svetlo). Naopak, prechádzajúce svetlo 

sa javí červenkasté. Ak v koloidnej vzorke súčasne dochádza k absorpcii, výsledná farba 

je určená oboma optickými javmi, absorpciou aj rozptylom. Závisí tiež od veľkosti častíc. 

Tyndallov efekt sa využíva na skúmanie vlastností koloidných častíc pri ich 

osvetlení zboku v ultramikroskope alebo v tzv. ultrakondenzore v kombinácii s 

obyčajným mikroskopom. Ultramikroskopom môžeme pozorovať častice až do veľkosti 

3 nm. Umožňuje však iba pozorovanie ohybu, nemožno preto s jeho pomocou určovať 

tvar ani veľkosť častíc koloidnej sústavy.  

Meranie rozptylu a štúdium javov pri interakcii svetla s disperznými sústavami 

poskytuje základné poznatky o charakteristických vlastnostiach dispergovaných častíc, 

ako aj o povahe medzimolekulových síl medzi časticami dispergovanej fázy a 

dispergujúcim prostredím. Na tomto základe môžeme optickú charakteristiku koloidnej 

disperzie využiť na určenie veľkosti, morfologických parametrov, molekulovej hmotnosti, 

počtu aj stupňa agregácie častíc, ktoré nie sú viditeľné bežným optickým mikroskopom. 
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6.3.6 Metódy merania rozptylu  

Metódy merania rozptylu sú rozpracované a využívané v neustále sa vyvíjajúcich 

a zdokonaľovaných prístrojoch. 

V základom biomedicínskom výskume, využívame meranie rozptylu napr. na 

monitorovanie tvorby komplexov, prípadne zmenu morfológie (vnútornej hustoty) 

rozptyľujúcich nanočastíc skúmaných pre využitie v medicíne. Na Obr. 6.8 uvádzame 

príklad využitia merania statického rozptylu svetla na monitorovanie tvorby komplexov 

katiónových lipozómov s DNA, tzv. lipoplexov. Lipoplexy sú intenzívne študované ako 

možnosť dopravy nukleovej kyseliny do bunky (transfekcia) pre účely génovej terapie. 

Bolo ukázané, že takéto komplexy sú neimunogénne, nepatogénne, biodegradovateľné 

a dajú sa ľahko pripraviť. Výsledky z biomedicínskeho výskumu ukázali, že sú schopné 

prejsť cez hematoencefalickú bariéru. Meraním statického rozptylu, môže byť nielen 

potvrdená úspešná tvorba lipoplexov a kondenzácia DNA, ale možno optimalizovať aj 

stechiometriu lipid/DNA pre účinnosť transfekcie. 

 

Obr. 6.8 Statický rozptyl svetla komplexov lipozómov s DNA (tzv. lipoplexov, ako prostriedkov pre dopravu 
DNA do bunky) ako funkcie molárneho zlomku katiónového surfaktantu. Koncentrácia DNA bola 0,5 (▪), 1,5 

(•), 2,5 (▴), 5,0 (▾), 10,0 (♦) a 15,0 uM (+). T = 37 °C. Použitý tlmivý roztok: 5 mM Hepes, 0,1 mM EDTA, 
pH 7,4 a celková koncentrácia lipidu bola 50 uM. 

V klinickej praxi sa štandardne využívajú rôzne komplexné turbidimetre, 

nefelometre, prietokové cytometre a sortery, agregometre a optické metódy sa 
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využívajú aj v plne automatizovaných analyzátoroch v hematologických, biochemických, 

imunologických laboratóriách a laboratóriách molekulárnej biológie a genetiky.  

Mieho teória sa využíva ako súčasť diferenciálnej diagnostiky a monitorovania 

efektu liečby napr. v onkológii, kde pozorovanie intenzity a vzoru svetla rozptýleného 

bunkami tkaniva pomocou uhlovo rozlíšenej interferometrie s nízkou koherenciou 

pomáha odlíšiť transformované bunky s abnormálnymi jadrami od netransformovaných 

buniek. 

Využitie v oftalmológii: princíp nízkokoherentnej interferometrie využíva pre 

diagnostiku a monitorovanie efektu liečby aj optická koherentná tomografia (OCT). OCT 

je neinvazívna bezkontaktná vyšetrovacia metóda, ktorá využíva elektromagnetické 

žiarenie v blízkej infračervenej oblasti spektra, ktoré pri odraze od rôznych vnútroočných 

štruktúr (či už zdravých alebo chorých) vykazuje rôznu odrazivosť (reflektivitu). Štruktúry 

sú zobrazované v čiernobielom alebo farebnom zobrazení. Rozlíšiteľnosť tejto metódy je 

na úrovni 5 m, čo úplne postačuje na zobrazenie histologickej štruktúry jednotlivých 

vyšetrovaných tkanív zadného i predného segmentu oka. 

Najčastejšie je toto vyšetrenie využívané pri ochoreniach sietnice (vekom 

podmienenej degenerácii makuly (žltej škvrny), uzáveru sietnicových ciev, diabetických 

zmien, poúrazových stavov, zápalov), ochoreniach zrakového nervu (glaukóm), a 

neurologických ochorení (sclerosis multiplex, Alzheimerova choroba). 

Mieho teória je ústredným princípom pri aplikácii nefelometrických testov, 

ktoré sa široko používajú v medicíne na detekciu a kvantifikáciu širokého spektra 

plazmatických proteínov. 

6.3.7 Nefelometria 

Nefelometria spolu s turbidimetriou patria medzi metódy, ktoré sú založené na 

schopnosti koloidných sústav rozptyľovať svetlo, popísanej vyššie. Obe metódy 

používajú UV-VIS monochromatické  žiarenie a vychádzajú zo základných podmienok pre 

rutinné laboratórne meranie: 

• veľkosť častíc by mala byť jednotná a blízka vlnovej dĺžke použitého žiarenia, 

pričom optimálny pomer medzi vlnovou dĺžkou žiarenia monochromatického 

zdroja a polomerom častíc je 10:1 

• treba brať do úvahy, že reakčné prostredie (koncentrácia činidiel, teplota) 

môže ovplyvňovať veľkosť častíc 
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• častice nesmú počas merania sedimentovať – v rutinných meraniach sa preto 

často pridávajú ochranné koloidy (napr. polyetylénglykol 6000) 

• rozptyl je založený na Tyndallovom efekte (žiarenie rozptýlené na časticiach má 

rovnakú vlnovú dĺžku ako primárne žiarenie dopadajúce na koloidné častice, aj 

keď v malom rozsahu dochádza na časticiach k emisii žiarenia s dlhšou vlnovou 

dĺžkou) 

• intenzita rozptýleného žiarenia závisí aj od objemu častíc v objemovej jednotke 

(na „koncentrácii“). 

Odlišnosť metód spočíva v spôsobe registrácie svetla rozptýleného vzorkou (Obr. 

6.9). Nefelometria meria priamo svetlo rozptýlené časticami – rozptýlené svetlo 

vychádza z roztoku všetkými smermi a intenzitu difúzneho rozptylu meriame 

detektorom umiestneným pod uhlom, ktorý je odlišný od smeru dopadajúceho žiarenia. 

Turbidimetria meria rozptyl nepriamo ako zoslabenie primárneho žiarenia v smere jeho 

dopadu na koloidnú vzorku. Registrované je reziduálne svetlo, t.j. prepustené svetlo 

ochudobnené o rozptýlenú zložku. Spektrofotometricky môžeme stanoviť turbidanciu 

koloidnej vzorky. Keďže turbidancia je obdobou absorbancie (vzťahy 6.1 a 6.2), meria sa 

v usporiadaní prístrojov určených na meranie absorbancie. Kvantitatívna analýza je 

založená na využití Lambertovho Beerovho zákona, avšak zoslabenie žiarenia v priamom 

smere vplyvom rozptylu vedie k zdanlivo vyššej absorbancii.  

Pre meranie môžeme využiť: 

• spektrofotometer s nefelometrickým nástavcom pre detekciu pod uhlom, 

najčastejšie pod uhlom  0°. Svetlo rozptýlené pod pravým uhlom je označované 

ako Tyndallovo svetlo na počesť írskeho fyzika Johna Tyndalla, ktorý prvý 

pracoval v tomto usporiadaní. 

• konvenčný alebo viackanálový nefelometer 

• spektrofluorimeter s excitačnou a emisnou vlnovou dĺžkou nastavenou na 

zvolenú hodnotu, kedy zaznamenávame rezonančný Rayleighov rozptyl. 

Prípadne zmeriame synchrónne spektrum s nastaveným nulovým rozdielom 

medzi excitačnou a emisnou vlnovou dĺžkou,  Δλ = 0. Ak vzorka intenzívne 

rozptyľuje, meranie kvôli ochrane fotonásobiča realizujeme v oblasti vyšších 

vlnových dĺžok (nižších energií) a postupujeme smerom k vyšším energiám.  

Ako zdroj sa využíva halogénová žiarovka, (deutériová lampa pre UV oblasť) 

alebo xenónová výbojka. Laserové nefelometre používajú ako zdroj hélium-neónový 
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laser s detektorom umiestneným pod uhlom 5° až 35°. Zdroj konvenčných nefelometrov 

vyžaruje polychromatické svetlo, preto optická časť obsahuje interferenčný filter. 

Detektor je fotónka alebo fotonásobič. 

 

 

Obr. 6.9 Schéma a komponenty nefelometra. 
Pre približne rovnaké prístrojové vybavenie je 
nefelometria asi o jeden rád citlivejšia než 
turbidimetria. 

Nefelometria sa používa pri slabšie zakalených (opaleskujúcich) sústavách. 

Pretože väčšina koloidných častíc, napr. vytvorených komplexov antigén-protilátka, 

predstavuje heterogénnu skupinu častíc s priemerom 250 až 1500 nm a vlnové dĺžky 

používané v analyzátoroch sú najčastejšie v rozmedzí 320-650 nm, pozorovaný rozptyl 

je hraničný Mieho rozptyl dobre popísaný Rayleigh-Debyeovou aproximáciou. Tento 

rozptyl je porovnávaný s rozptylom pozadia (blank scatter) referenčnej vzorky, ktorý je 

primárne rayleighovský. Preto je nefelometer citlivejší v usporiadaní s detektorom pod 

uhlom θ medzi 15° až  0° (θ je uhol medzi primárnym lúčom a lúčom, k rozptýlenému 

lúču, ktorý dopadá do detektora). Najčastejšie sa využíva usporiadanie v smere kolmom 

na dopadajúci lúč (θ =  0°). Citlivosť tejto metódy závisí primárne na neprítomnosti alebo 

minimalizácii rušivého rozptylu pozadia, pretože prístroj deteguje malý prírastok signálu 

v danom smere rozptylu na (predpokladane) nulovom pozadí. Potenciálne najvyššiu 

senzitivitu majú nefelometre, ktoré umožňujú (aj) meranie dopredného rozptylu, čiže 

rozptylu pod malými uhlami.  Signál je zosilnený fotonásobičom a ďalej spracovaný. 

V medicíne sa nefelometria bežne využíva pre analýzu reakcie antigén-

protilátka. Meranie umožňuje určiť koncentráciu dispergovanej látky, veľkosť častíc, 

alebo študovať koaguláciu, rýchlosť imunochemickej reakcie apod. Príkladom aplikácie 
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je stanovenie špecifických proteínov plazmy, pre ktoré sa v súčasnej dobe prakticky 

výhradne používajú imunochemické metódy. Reakciou antigénu (proteín) s protilátkou 

(frakcie zvieracieho hyperimunitného séra, sady známych protilátok,) vznikajú 

nerozpustné imunokomplexy, na ktorých vizualizácii a kvantifikácii sú potom založené 

jednotlivé laboratórne metodiky. Hlavnou súčasťou precipitátu sú protilátky, preto sa pri 

precipitáciách zvyčajne riedi antigén. 

Vhodným prostredím je vodný roztok, najčastejšie fosfátový tlmivý roztok 

s pridaním stabilizačného prípravku polyetylénglykolu 6000, alebo agarový či agarózový 

gél. Koncentrácia imunokomplexov je pri stálom nadbytku protilátky úmerná 

koncentrácii antigénu. Veľkosť precipitátu sa zmenšuje pri nadbytku antigénu, ale aj pri 

nadbytku protilátky v reakcii. Maximum je v zóne ekvivalencie, kde dochádza k úplnému 

vyviazaniu antigénov a protilátok. Grafické znázornenie tvorby precipitátu v závislosti od 

koncentrácie antigénu za použitia konštantného množstva protilátok vyjadruje krivka 

precipitácie. Rýchlosť reakcie závisí od afinity - ochoty protilátky viazať sa k epitopu, 

malej oblasti molekuly antigénu, ktorú protilátka „rozoznáva“. Vzniknutá väzba má 

charakter nekovalentných interakcií. U protilátok ešte hovoríme o avidite, teda celkovej 

schopnosti jednej konkrétnej protilátky sa naviazať a udržať antigén. Kým afinita 

vyjadruje silu interakcie jedného väzobného miesta s jedným antigénom, avidita je 

celková sila interakcie proteín-proteínového komplexu, väzbovej afinity, valencie 

a štruktúrneho usporiadania proteínov v komplexe. 

Najznámejším a najjednoduchším príkladom precipitácie v roztoku je prstencová 

precipitácia (ring test), pri ktorej sa na rozhraní vrstiev vytvára precipitačný prstenec 

a flokulačná reakcia, kde po zmiešaní roztoku antigénu a protilátky dochádza k 

vyzrážaniu komplexu v podobe vločiek. Táto reakcia je základom VDRL skríningu syfilisu. 

Keďže reakcia prebieha v kvapalnom prostredí, je nefelometrické stanovenie 

veľmi výhodné, a to z hľadiska rýchlosti, presnosti aj efektívnosti. Interferencie môžu 

vytvárať samotné zákaly sér, napr. v silne lipemických sérach, kde je problematické 

zmerať malý prírastok turbidancie, alebo absorbancie komplexov antigén-protilátka na 

relatívne vysokom pozadí zákalu. Pri nefelometrickom meraní sa vzorky riedia vo vyššom 

pomere ako pri turbidimetrii, ale ani tam by nemal porovnávací roztok vzorky presiahnuť 

25   relatívneho rozptylu svetla (% RLS, relative light scattering). Produkty hemolýzy a 

žlčové pigmenty majú väčší vplyv na nefelometriu ako na turbidimetriu. 
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Meranie sa vykonáva najčastejšie v dvoch modifikáciách, v „end-point“ režime 

alebo v kinetickom režime. Meranie „end-point“ je meranie po uplynutí určitého 

časového intervalu, najčastejšie po 30-60 minútach. Kinetické meranie využíva 

vyhodnotenie rýchlosti nárastu zákalu v čase. Zákalové metódy vo vodnom prostredí sú 

používané predovšetkým pre imunochemické reakcie, vyznačujú sa vysokou presnosťou 

a dobrou reprodukovateľnosťou. Závislosť odozvy prístroja na koncentrácii stanovovanej 

bielkoviny je všeobecne nelineárna, väčšinou ide o polynóm druhého či tretieho stupňa. 

U zriedených koloidných disperzií a/alebo menších častíc je možné závislosť aproximovať 

priamkou. 

V iných aplikáciách, napr. pri kontrole kvality vody a v potravinárstve,  môže byť 

centrom záujmu vzorka, v ktorej majú suspendované častice rôznu veľkosť a tvar (guľa, 

zrno, vločka, vlákno, alebo kombinácia rôznych tvarov). Každá z týchto častíc môže 

rotovať a meniť orientáciu voči dopadajúcemu svetlu a v dôsledku toho dochádza k 

zmene zdanlivej veľkosti častíc. To vyvoláva následne aj zmeny intenzity rozptýleného 

svetla. Na Obr. 6.4 sme mali znázornenú závislosť medzi veľkosťou častíc a priestorovou 

distribúciou rozptýleného svetla, ktorého intenzitu môžeme merať pod rôznymi uhlami 

vzhľadom na smer prechádzajúceho lúča. S rastúcou veľkosťou častíc až do 1 μm rastie 

aj intenzita rozptýleného svetla. Ak sa zväčšuje veľkosť častíc nad 1 μm, klesá intenzita 

bočne rozptýleného svetla v prospech svetla rozptýleného dopredu. Zadný rozptyl 

pretrváva. Pre heterogénnejšie koloidné vzorky je preto výhodné snímať intenzitu 

rozptýleného svetla dvojkanálovými prístrojmi, prípadne prístrojmi s technológiami 

viackanálového snímania. Vyššie hodnoty zákalu vody nie je možné vyhodnocovať pri 

uhle  0°. S rastom počtu častíc rastie pravdepodobnosť niekoľkonásobného rozptylu, 

kedy svetlo, ktoré už bolo rozptýlené, narazí na ďalšiu časticu a spôsobí ďalší rozptyl. V 

dôsledku to potom vedie k stratám intenzity signálu. Tento problém rieši dvojkanálové 

snímanie rozptýleného svetla pod uhlom  0°, ktorý indikuje predovšetkým množstvo 

malých častíc, a pod uhlom 25°, ktorý je spôsobený hlavne veľkými časticami (Obr. 

6.10a). Dopredný uhol merania (25°) je vhodný na stanovenie množstva väčších častíc 

s rozmerom nad 1 µm (kvasinky, kremelina), spätný uhol merania (135°) sa používa napr. 

pre odstredené mlieko. Pri porovnaní oboch nameraných hodnôt je následne možné 

zistiť podiel bielkovín a kvasiniek na meranom zákale, preto dvojkanálové prístroje 

umožňujú lepšie vyhodnotiť kvalitu a efektivitu filtrácie, poprípade pomôžu predpovedať 

stabilitu a tým aj trvanlivosť nápoja. Iný spôsob vyhodnocovania svetla rozptýleného 

smerom dopredu využíva fotoelektrické detektory v tvare terča a prstenca, ktoré 
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detegujú prechádzajúce, aj rozptýlené svetlo. Štvorkanálové snímače využívajú štyri 

modulované svetelné zväzky (Obr. 6.10b). Snímač je vybavený dvoma zdrojmi svetla Z1 

a Z2 a dvoma fotodetektormi D1 a D2. V prvej fáze je zapnutý zdroj Z1, detektor D1 sníma 

prechádzajúce a detektor D2 rozptýlené svetlo. V druhej fáze (za 0,5 s) sa postupuje 

analogicky pri zapnutom zdroji Z2. Takto sa získajú štyri nezávislé výsledky merania 

a softvér vypočíta výslednú turbidanciu pomerovým algoritmom. Tým sa eliminujú chyby 

spôsobené zmenou citlivosti detektorov a intenzity zdrojov a redukujú sa aj chyby 

v dôsledku zafarbenia častíc a roztoku. Každý snímač zákalu bez ohľadu na typ musí byť 

kalibrovaný známym štandardom napr. formazínom. Pre meranie zákalu sa v týchto 

aplikáciách využívajú najčastejšie jednotky FNU (Formazine Nephelometric Unit), a FTU 

(Formazine Turbidity Unit). 

Obraz priestorovej distribúcie rozptýleného svetla môže byť v centre záujmu 

v základnom biomedicínskom výskume a exploratívnom výskume v oblasti 

nanomedicíny, kde môže byť užitočný pri hodnotení charakterizácii interakcií nanočastíc 

skúmaných pre použitie v humánnej medicíne a hodnotení biokompatibility. 

Postup uvedený v bode 3) môžeme využiť aj v experimentoch, pri ktorých 

potrebujeme kontrolovať príspevok rozptylu. 

  

Obr. 6.10 Princíp dvojkanálového (a) a štvorkanálového (b) snímania intenzity rozptýleného svetla. 

6.3.8 Turbidimetria 

K zisťovaniu veľkosti častíc a na stanovenie koncentrácie využívame nielen 

schopnosť koloidných sústav rozptyľovať svetlo, ale aj to, že častice zoslabujú primárny 

lúč pri prechode silne zakalenou disperziou. Zoslabenie lúča sa meria v smere 

postupujúceho svetla (θ = 0°). Na turbidimetrické meranie zákalu sa obvykle využívajú 

klasické absorpčné fotometre, kolorimetre a automatické analyzátory pracujúce 
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metódou absorpčnej fotometrie. Pretože táto metóda meria pokles vo vysokom signáli 

prepusteného svetla, je citlivosť turbidimetrie limitovaná hlavne fotometrickou 

presnosťou (accuracy) a citlivosťou (sensitivity) samotného prístroja. 

Ak disperzný systém obsahuje elektricky nevodivé sférické častice, ktoré sú malé 

v porovnaní s vlnovou dĺžkou použitého svetla, môžeme pre intenzitu svetla 

rozptýleného systémom použiť Rayleighov vzťah (6.5). Zo vzťahu vyplýva, že pri 

rovnakom objeme disperzných častíc je intenzita rozptýleného svetla priamo úmerná 

počtu častíc v jednotke objemu disperzného systému 𝑁𝑗 =
𝑁
𝑉⁄ , kde N je celkový počet 

častíc a V celkový objem roztoku. Súčin Nj · ν = φ  je objemový zlomok disperzného 

podielu, t.j. pomer objemu rozpustenej látky k celkovému objemu koloidného roztoku. 

Intenzita svetla rozptýleného daným disperzným systémom sa porovnáva s intenzitou 

svetla rozptýleného za rovnakých podmienok štandardným solom alebo suspenziou so 

známou koncentráciou častíc. Experimentálne zistený pomer intenzít prepusteného a 

dopadajúceho svetla pri známych charakteristikách môžeme vzťah (6.5) využiť pre 

stanovenie neznámej koncentrácie disperzných častíc, čo je zvyčajne parameter, ktorý 

má byť meraný, najčastejšie ako látková koncentrácia c. Ak je koncentrácia známa, je 

možné zo zmeranej intenzity rozptýleného svetla zistiť objem častice a tým aj jej 

hmotnosť, molárnu hmotnosť makromolekúl, prípadne informácie o interakciách medzi 

časticami charakteru asociácie, disociácie, alebo interakcie s iónmi. 

Vo veľmi zriedených koloidných roztokoch je prechod medzi absorpčnou 

fotometriou a turbidimetriou neostrý, a preto možno meranú veličinu Tb (turbidancia), 

ktorej zodpovedá v absorpčnom fotometri absorbancia A, vyjadriť vzťahom 

𝑇𝑏 = (𝜖 + 𝜏) ∙ 𝑐 ∙ 𝑙 6.6 

kde ϵ je absorpčný (extinkčný) koeficient, τ koeficient turbidity, c je koncentrácia, 

l je svetelná dráha v meracej kyvete. V prípade veľmi zriedených roztokov je možné 

závislosť modelovať priamkou. Závislosť turbidance (absorbancie) na koncentrácii 

analytu je všeobecne nelineárna a závisí od ďalších veličín. 

Vzťah medzi koeficientom turbidity τ, vlnovou dĺžkou svetla λ a 

polarizovateľnosťou α vyjadruje Rayleighov vzťah: 
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𝜏 = 𝐴
𝑁𝑗

λ4
𝛼2 6.7 

kde Nj je objemová koncentrácia častíc (počet častíc v objemovej jednotke) a A 

je konštanta závislá od indexu lomu dispergujúceho prostredia. U častíc guľového tvaru 

je polarizovateľnosť  úmerná tretej mocnine ich polomeru r (𝛼 =  𝜋휀𝑟3), takže 

koeficient turbidity τ  je úmerný šiestej mocnine polomeru častíc. Týmto vzťahom je 

možné vysvetliť výrazný nárast rozptylu svetla pri kratších vlnových dĺžkach a väčších 

časticiach. Pre silnú nepriamu závislosť turbidancie od vlnovej dĺžky sa prakticky využíva 

meranie v UV oblasti. Pri meraní je treba zohľadniť vplyv teploty na tvorbu aj veľkosť 

koloidných častíc. 

Ako príklad medicínskeho využitia môžeme uviesť už spomenuté 

imunoturbidimetrické stanovenie koncentrácie plazmatických bielkovín (antigén). 

Koncentráciu antigénu stanovíme zo vzostupnej časti precipitačnej krivky, kde je 

koncentrácia antigénu priamo úmerná koncentrácii precipitátu. 

Ďalší príklad predstavuje kvantitatívne stanovenie proteinúrie (bielkoviny 

v moči), ktoré je metodicky pomerne ťažké.  Metóda je založená na denaturácii 

bielkoviny s následným turbidimetrickým stanovením intenzity zákalu. Po pridaní 

niekoľkých kvapiek roztoku kyseliny trichlóroctovej alebo sulfosalicylovej k vzorke moču 

dôjde k denaturácii proteínov a vznikne zákal. Reakcia je veľmi citlivá, výsledok môže byť 

hodnotený aj semikvantitatívne (Tab. 6.2), ale dnes sa v klinicko-biochemickej praxi dáva 

prednosť turbidimetrii a iným technikám, ktoré je možné automatizovať. 

Tab. 6.2 Semikvantitatívne hodnotenie skúšky s kyselinou sulfosalicylovou 

Nález Hodnotenie 
Približná koncentrácia 

bielkoviny v g/l 

Opalescencia stopy 0,05–0,1 

Ľahký zákal (priehľadný, je možné prečítať podložený text) + 0,1–0,2 

Mliečny zákal (nepriehľadný, bez vločiek) ++ 0,5–1,0 

Mliečny zákal (nepriehľadný, s tvorbou vločiek) +++ 2,0–5,0 

Vločkovitá zrazenina ++++ ≥ 5,0 

Medzi ďalšie metódy na stanovenie proteinúrie patria kolorimetrické metódy s 

alebo bez predchádzajúcej denaturácie bielkovín (napr. biuretová reakcia) a metódy 

založené na väzbe farbív na bielkoviny (napr. metóda s pyrogalolovou červenou, alebo s 
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Coomasie brilliant blue G 250 podľa Bradfordovej, ai). Pyrogalolová červená vytvára s 

molybdénanom ružový komplex s absorpčným maximom pri 4 0 nm. Po naviazaní 

bielkoviny na tento komplex v kyslom prostredí dochádza k posunu absorpčného 

maxima do oblasti 600 nm. Absorbancia vzniknutého komplexu činidla s bielkovinou je v 

koncentračnom rozmedzí 0,06 – 2,0 g/l lineárne závislá na koncentrácii bielkoviny vo 

vyšetrovanej vzorke. 

Záverom možno konštatovať, že všetky metódy stanovenia veľkosti a tvaru 

koloidných častíc, založené na meraní rozptylu svetla, sú vhodné iba pre bezfarebné 

koloidné sústavy. Pre sfarbené vzorky je potrebné použiť korekcie. 

6.4 Dynamický rozptyl svetla 

6.4.1 Úvod 

Dynamický rozptyl svetla (DLS) je neinvazívna technika, známa tiež aj pod 

názvom fotónová korelačná spektroskopia (PCS) alebo kvázi-elastický rozptyl svetla 

( LS), ktorá umožňuje merať veľkosť sub-mikrónových častíc a molekúl v roztoku. Jeden 

z prvých rozptylových experimentov bol popísaný Johnom Tyndallom, ktorý sa zameral 

na charakterizáciu rozptylu svetla v koloidných suspenziách, v ktorých sa nachádzali 

častice väčšie ako vlnová dĺžka dopadajúceho svetla. Neskôr Lord Rayleigh popísal 

rozptyl svetla časticami s veľkosťou menšou ako vlnová dĺžka, čím vysvetlil modrú farbu 

oblohy ako výsledok rozptylu svetla na atmosférických časticiach a taktiež, že index lomu 

rozptyľujúceho média zohráva pri rozptyle svetla dôležitú úlohu. V kontraste 

s Rayleighovou teóriou, Gustav Mie popísal teóriu k štúdiu rozptylu svetla na 

absorbujúcich a neabsorbujúcich časticiach s veľkosťou väčšou ako je vlnová dĺžka berúc 

do úvahy tvar častíc a rozdiel v indexoch lomu častíc a okolitého média.  

Použiteľnosť rozptylu svetla ako metódy, ktorá by bola vhodná na 

charakterizáciu difúzneho správania častíc v roztoku, vyústila z niekoľkých ďalších 

zásadných objavov. Einstein a Smoluchowski navrhli pohľad na okolitú tekutinu ako na 

kontinuálne médium, v ktorom teplotné výkyvy vytvárajú nehomogenity, ktoré majú za 

následok kolísanie hustoty a koncentrácie. Einstein ďalej v kontexte Brownovho pohybu 

vysvetlil molekulárny pohyb častíc ako náhodný jav v dôsledku ich zrážok s molekulami 

okolitého média, pričom stredný kvadratický posun častice je úmerný času. Neskôr 

Einstein definoval vzťah medzi difúznym koeficientom a translačným trením častíc 

opierajúc sa o objav Georga Stokesa, ktorý predpokladal, že trenie vyvíjané pohybujúcou 
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sa časticou je úmerné jej polomeru a viskozite média, ktoré ju obklopuje. Implementácia 

týchto i ďalších dôležitých objavov prispeli k vývoju moderných DLS zariadení, napr. rad 

prístrojov Zetasizer Nano (Malvern, UK) ai., ktoré sa široko využívajú v rôznych 

odvetviach chemického, potravinárskeho a farmaceutického výskumu na štúdium 

hydrodynamického správania častíc. V základnom biomedicínskom výskume sa v 

súčasnosti intenzívne skúmajú rôzne typy nanočastíc a DLS metódy poskytujú cenné 

informácie o ich fyzikálno-chemických vlastnostiach a správaní v simulovaných telesných 

tekutinách. 

6.4.2 Teoretický základ DLS 

Keď monochromatický a koherentný zdroj svetla ožiari časticu, 

elektromagnetická vlna bude interagovať s nábojmi v atómoch častice a indukovať v nej 

vznik oscilujúceho dipólu. Od oscilujúceho dipólu sa vo všetkých smeroch bude emitovať 

rozptýlené svetlo. Ak nedochádza k výmene energie medzi dopadajúcim fotónom 

a časticou, potom frekvencia rozptýleného svetla je rovnaká ako frekvencia 

dopadajúceho svetla − proces sa označuje ako elastický rozptyl svetla (Rayleighov 

rozptyl). Ak dochádza k výmene energie medzi fotónom a časticou, frekvencie nie sú 

totožné, proces sa označuje ako neelastický rozptyl svetla. Počas kvázi-elastického 

rozptylu svetla sú frekvenčné zmeny medzi rozptýleným a dopadajúcom svetlom malé, 

a svetlo rozptýlené oscilujúcim dipólom má spektrum, ktoré sa rozširuje okolo frekvencie 

dopadajúceho svetla (Dopplerov posun). Toto rozšírenie je zapríčinené dynamikou 

vzorky. Rozptylová konfigurácia pre DLS od pohybujúcej sa častice je znázornená Obr. 

6.11. 



169 
 

 

Obr. 6.11 Dopplerova rozptylová geometria pre dopadajúci a rozptylový k-vektor, q-vektor a rýchlosť 
v častice, ∆w reprezentuje frekvenčný posun. Uhol rozptylu je θ a uhol medzi q-vektorom a rýchlosťou v 
častice je Φ. 

Intenzita rozptýleného svetla I závisí na vnútorných fyzikálnych vlastnostiach 

častíc akými sú napr. veľkosť a molekulová hmotnosť. Podľa Rayleighovho rozptylového 

modelu, pre častice menšie ako je vlnová dĺžka dopadajúceho svetla je intenzita 

rozptýleného svetla I definovaná nasledovne: 

𝐼 =  𝐼0
1 + 𝑐𝑜𝑠2휃

2𝑠2
(
2𝜋

𝜆
)4(
𝑛2 − 1

𝑛2 + 2
)2𝑟6 6.8 

kde 𝜆 je vlnová dĺžka svetla, 휃 je rozptylový uhol, s je vzdialenosť od rozptyľujúcej 

častice, n je index lomu média a r je polomer častice. 

Intenzita svetla rozptýleného na pohybujúcej sa častici nie je konštantná 

hodnota, ale fluktuuje. Fluktuácie vznikajú v dôsledku Brownovho pohybu, ktorý 

pochádza z náhodných zrážok medzi časticami a molekulami okolitého média. Metóda 

DLS meria Brownov pohyb a dáva ho do súvislosti s veľkosťou častíc. Pohyb častíc sa 

monitoruje na časovej škále, z ktorej je možné získať informáciu o veľkosti, keďže väčšie 

častice sa pohybujú (difundujú) pomalšie – majú podobnú pozíciu v rôznych časových 

bodoch, na rozdiel od menších častíc, ktoré sa pohybujú rýchlejšie. Brownov pohyb je 

kvantifikovaný translačným difúznym koeficientom prostredníctvom analýzy 



170 
 

autokorelačných funkcií a veľkosť (hydrodynamický priemer) je následne určená 

použitím Stokes-Einsteinovho modelu. Princíp metódy DLS s kľúčovými matematickými 

formuláciami si v nasledovných riadkoch popíšeme detailnejšie. 

Uvažujme časticu, ktorú osvetlíme laserom. Častica rozptýli dopadajúce laserové 

svetlo do všetkých smerov. Ak do blízkosti častice umiestnime detektor, bude svetlom 

osvetlený, čím sa získa informácia o intenzite rozptýlenej zložky. Ak si teraz predstavíme 

väčšie množstvo častíc (uvažujme najskôr stacionárne), na detektore uvidíme škvrnitý 

obraz, ktorý bude pozostávať zo svetlých a tmavých oblastí. Svetlé oblasti zodpovedajú 

rozptýlenému svetlu s rovnakou fázou, ide o konštruktívnu interferenciu. Tmavé oblasti 

zodpovedajú rozptýlenému svetlu, kde sú fázové príspevky deštruktívne a navzájom sa 

rušia (Obr. 6.12). V praxi však častice rozptýlené v médiu nie sú nikdy stacionárne, ale 

ako bolo spomenuté vyššie, neustále sa pohybujú náhodným Brownovým pohybom. 

Keďže častice sú v neustálom pohybe, bude sa tiež zdať, že sa pohybuje aj vzor škvŕn. Pri 

pohybe častíc, konštruktívne a deštruktívne fázové správanie rozptýleného svetla 

spôsobí, že svetlé a tmavé oblasti budú rásť a zmenšovať sa, ich intenzita bude kolísať 

(fluktuovať).  

 

Obr. 6.12 Schematické znázornenie fluktuácie intenzity rozptýleného svetla zachytenom na detektore ako 
škvrnitý obraz ilustrujúci konštruktívnu a deštruktívnu interferenciu. 

Metódou DLS je možné zmerať rýchlosť kolísania (fluktuácie) intenzity a potom 

ju použiť na výpočet veľkosti častíc. Ako sa to konkrétne deje? V rámci prístrojovej 

aparatúry sa nachádza komponent nazývaný digitálny korelátor. Korelátor v podstate 

meria stupeň podobnosti medzi dvoma signálmi, alebo signálom sám so sebou za určité 

časové obdobie. Ak by sme porovnali signál intenzity určitej časti škvrnitého obrazca 

v jednom časovom bode (napr. čas = t) so signálom intenzity o veľmi krátky čas neskôr 
(t+t), videli by sme, že tieto dva signály si sú vzájomne veľmi podobné (silne korelujú). 
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Ak by sme porovnali pôvodný signál trochu viac dopredu v čase (t+2t), stále by to bolo 

relatívne dobré porovnanie medzi týmito dvoma signálmi, nie však také dobré ako pri 

t+t (Obr. 6.13). Korelácia sa teda s časom znižuje (zaniká). Ak teda porovnáme intenzitu 

signálu v čase t s intenzitou signálu v oveľa neskoršom čase – tieto signály vzájomne 

korelovať nebudú, pretože častice sa pohybujú v náhodných smeroch (v dôsledku 

Brownovho pohybu). V DLS je čas potrebný na zníženie korelácie na nulu rádovo jedna 

až desiatky milisekúnd. Čas oneskorenia (𝜏) je rádovo v nanosekundách alebo 

mikrosekundách. Ak by sme porovnali signál v čase t so sebou samým, potom by sme 

mali dokonalú koreláciu, pretože signály sú identické. Dokonalá korelácia sa uvádza ako 

1 a žiadna korelácia ako 0. Ak by sme pokračovali ďalej a merali koreláciu v (t+3t), 

(t+4t), (t+5t), (t+6t), atď., korelácia by postupne dosiahla nulu.  

 

Obr. 6.13 Schematické znázornenie analýzy intenzity rozptýleného svetla v rôznych časových úsekoch. 

6.4.3 Meranie veľkosti častíc metódou DLS 

Ako súvisí korelačná funkcia s veľkosťou častíc? Ako už bolo zmienené, veľké 

častice sa pohybujú pomaly a menšie častice rýchlo. Ak sa merajú veľké častice, potom 

pri ich pomalom pohybe bude pomaly kolísať aj intenzita škvrnitého vzoru. Obdobne, ak 

sa merajú malé častice, ktoré sa pohybujú rýchlo, bude intenzita škvrnitého vzoru kolísať 

rýchlo. Nižšie uvedený Obr. 6.14 znázorňuje A) rýchlo meniace sa fluktuácie intenzity 

rozptýleného svetla pre malé častice spolu s  pomalšie sa meniacim fluktuačným 

profilom intenzity pre väčšie častice,  B) s korešpondujúcim rýchlejším a pomalším 

rozpadom korelačných funkcií G (𝜏) a C) s finálnymi veľkostnými distribúciami. 

  
  

 
 
  
 

   
   2  3      
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Obr. 6.14 Schematické znázornenie fluktuácie intenzít rozptýleného svetla so zodpovedajúcimi priebehmi 
autokorelačných funkcií charakteristické pre malé (rýchlejšie pohybujúce) a veľké (pomalšie) častice 
s finálnymi veľkostnými distribúciami. 

V matematickom vyjadrení sa na opis rýchlosti zmien intenzity v čase (t) 

a v neskoršom čase (𝜏) definuje  tzv. intenzitná autokorelačná funkcia druhého rádu  G2 

(𝜏 ): 

   𝐺2(𝜏) = < 𝐼(𝑡)𝐼 (𝑡 + 𝜏) > 6.9 

kde 𝜏 reprezentuje oneskorenie (lag) medzi dvoma časovými úsekmi. G2 (𝜏) môže 

byť normalizovaná a definovaná ako: 

𝑔2(𝜏) =
< 𝐼(𝑡)𝐼 (𝑡 + 𝜏) > 

< 𝐼(𝑡) >2
 

6.10 

Zložené zátvorky v oboch rovniciach predstavujú spriemerovanie počas trvania 

experimentu. V typickom rozptylovom experimente nie je možné presne zistiť, ako sa 

každá častica pohybuje v roztoku. Pohyb častíc však voči sebe navzájom koreluje aj 

pomocou korelačnej funkcie elektrického poľa G1(𝜏) (korelačná funkcia prvého rádu): 

𝐺1(𝜏) = < 𝐸(𝑡) 𝐸(𝑡 + 𝜏) > 6.11 

kde E(t) a E (t+ 𝜏) reprezentujú rozptýlené elektrické polia v časoch t a t+𝜏. 

Podobne ako k rovnici (6.10), môžeme rovnicu (6.11) tiež normalizovať: 

𝑔1(𝜏) =
< 𝐸(𝑡) 𝐸(𝑡 + 𝜏) > 

< 𝐸(𝑡) >2
 

6.12 
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Funkcie  𝑔1(𝜏) a 𝑔2(𝜏) môžu byť navzájom prepojené pomocou Siegertovho 

vzťahu založenom na aproximácii, v ktorom je rozptyl tzv. homodýnny (fotodetektor 

deteguje len rozptýlené svetlo) a taktiež, že počítanie fotónov je náhodný Gaussov 

proces. Potom: 

𝑔2(𝜏) =  𝐵 + 𝛽|𝑔1(𝜏) |
2 6.13 

kde B je baseline (1) and 𝛽 je koherenčný faktor, ktorý závisí na ploche 

detektora, optickom usporiadaní a rozptylových vlastnostiach makromolekúl. Pre 

monodisperzné častice podliehajúce Brownovmu pohybu korelačný faktor elektrického 

poľa 𝑔1(𝜏) klesá exponenciálne a závisí od konštanty rozpadu Γ nasledovne: 

𝑔1(𝜏) = e
−Γτ 6.14 

Rovnica (6.13) môže byť potom prepísaná nasledovne: 

𝑔2(𝜏) =  1 + 𝛽e
−2Γτ 6.15 

Avšak pre polydisperzný systém, g1(τ) nemôže byť reprezentovaná ako jediný 

exponenciálny pokles, ale ako intenzitou-vážený integrál cez distribúciu rýchlostí 

rozpadu G(Γ) vyjadrený ako: 

𝑔1(𝜏) = ∫ 𝐺(
∞

0

Γ)e−ΓτdΓ 
6.16 

Rozpadová konštanta Γ súvisí priamo s difúznym správaním makromolekúl, čo 

môžeme vidieť v nasledujúcej rovnici: 

Γ =  𝐷𝜏𝑞
2 6.17 

kde Dτ je translačný difúzny koeficient a q2 reprezentuje vzdialenosť, ktorú prejde 

častica. Braggov vlnový vektor q je úmerný indexu lomu n roztoku: 

𝑞 =
 𝜋𝑛

𝜆
sin (휃 ⁄ 2) 6.18 
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kde λ je vlnová dĺžka dopadajúceho svetla a 휃 je uhol, pod ktorým je umiestnený 

detektor. Rovnica (6.15) môže byť potom prepísaná do nasledovnej podoby: 

 𝑔2(𝜏) =  1 + 𝛽e
−2𝐷𝜏𝑞

2τ 6.19 

Rovnica (6.19) spája pohyb častíc a meranými fluktuáciami. 

Translačný difúzny koeficient je možné použiť k určeniu hydrodynamickej 

veľkosti – polomeru Rh, ktorý je definovaný ako polomer hypotetickej sférickej častice 

(Obr. 6.15), ktorá difunduje rovnakou rýchlosťou, akou sa pohybuje meraná častica. Platí 

Stokes-Einsteinova rovnica: 

𝐷𝜏 =
𝑘𝐵. 𝑇

 𝜋휂𝑅ℎ
 

6.20 

kde 𝑘𝐵 je Boltzmanov konštanta (1.380  10-23 kg.m2.s-2.K-1), T je absolútna 

teplota a 휂 je viskozita média. 

 

Obr. 6.15 Schematické znázornenie hydrodynamickej veľkosti častice získanej metódou DLS v porovnaní s 
veľkosťou získanou elektrónovou mikroskopiou. 

K získaniu spoľahlivej informácie o difúznom koeficiente sa primárne využívajú 

dva prístupy, ktoré je možné uplatniť pri fitovaní autokorelačnej funkcie, konkrétne 

monomodálna distribúcia (kumulatívna analýza) a nemonomodálne distribučné metódy. 

Zameriame sa na kumulatívnu analýzu. 
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6.4.3.1 Monomodálna distribúcia – kumulatívna analýza 

Táto analýza umožňuje určiť priemernú veľkosť vzorky (z-average size, ZD) 

a index polydisperzity (PDI). Jej použitie je vhodné pri meraniach s gaussovskou 

distribúciou okolo priemerných hodnôt. Metóda bola predstavená v roku 1972 

Koppelom a dnes je široko využívanou metódou napr. aj v softvéri prístrojov radu 

Zetasizer (Malvern). Koppel odvodil kumulatívne generujúcu funkciu K(-𝜏 𝛤): 

𝐾(−𝜏 𝛤) = 𝑙𝑛  𝑔1(𝜏) 6.21 

Zároveň pre m-tý kumulant distribučnej funkcie km(𝛤) platí vzťah: 

𝑘𝑚(𝛤) =
𝑑𝑚 𝐾(−𝜏 𝛤)

𝑑(−𝜏)𝑚 
|−𝜏=0 

6.22 

Pre 𝐾(−𝜏 𝛤) potom platí: 

𝐾(−𝜏 𝛤) =∑ 𝑘𝑚
∞

𝑚=1
(𝛤)

(−𝜏)𝑚

𝑚!
 

6.23 

kde km(Γ ) je možné prepísať s odvodením centrálnych momentov distribúcie 

miery rozpadu  

𝜇𝑚 = ∫ 𝐺(

∞

0

𝛤) ( 𝛤 −  Γ)𝑚𝑑𝛤 
6.24 

ako: 

𝑘1(𝜏) = ∫ 𝐺(

∞

0

𝛤) 𝛤𝑑𝛤 = Γ 

𝑘2(𝜏) = 𝜇2, 𝑘3(𝜏) = 𝜇3, 𝑘4(𝜏) = 𝜇4 − 3𝜇2
2 6.25 

kde Γ je priemer Γ hodnôt 
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Následne platí (s využitím Taylorovho rozvoja) 

𝐾(−𝜏 𝛤) = ln  𝑔1(𝜏) =  − Γ𝜏 +
𝑘2
2!
 𝜏2 −

𝑘3
3!
 𝜏3 +

𝑘4
 !
 𝜏4 6.26 

Ak sa teraz vrátime k rovnici (6.13) a dáme ju do logaritmickej podoby, získame: 

ln(𝑔2(𝜏) − 𝐵) =  ln𝛽 +  2ln 𝑔1(𝜏)  6.27 

Finálne, kombináciou rovníc (6.25) a (6.26), získame: 

ln(𝑔2(𝜏) − 𝐵) =  ln  𝛽 +  2(− Γ𝜏 +
𝑘2
2!
 𝜏2 −

𝑘3
3!
 𝜏3 +

𝑘4
 !
 𝜏4) 6.28 

Prvý kumulant (moment) - člen Γ (𝑘1 ) je použitý k výpočtu intenzitne-váženej 

priemernej veľkosti (ZD)  a druhý kumulant je použitý k výpočtu PDI indexu (Obr. 6.16). 

𝑍𝐷 = 
1

𝚪 

𝑘𝑇

3𝜋휂
[
 𝜋𝑛

𝜆
sin
휃

2
]
2

 
6.29 

𝑃𝐷𝐼 =  
𝑘2
Γ2

 6.30 

 

Obr. 6.16 Schematické znázornenie analýzy priemernej veľkosti (difúzneho koeficientu) a indexu 
polydisperzity z autokorelačnej funkcie. 
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Počiatočný sklon (modrá) korelačnej funkcie súvisí s priemernou veľkosťou ZD 

a zakrivenie (červená) indikuje nelinearitu v dôsledku šírky polydisperzity. Je dôležité 

podotknúť, že PDI získané metódou DLS nie je ako PDI merané metódou statického 

rozptylu svetla (pomer molekulových hmotností Mw/Mn). Kumulatívna analýza je vhodná 

pre vzorky s PDI  0.1, t.j. pre monodisperzný systém. Hodnoty PDI v rozmedzí 0,1 – 0,7 

reprezentujú takmer monodisperzné vzorky. Ak je PDI > 0,7, pre vzorku bude 

charakteristická široká distribúcia monomolekulárnych veľkostí a v takomto prípade by 

mali byť pre analýzu dát použité nemonomodálne distribučné metódy.  

Je dôležité taktiež poznamenať, že z-average, hydrodynamický parameter 

veľkosti získaný metódou DLS, je porovnateľný s veľkosťami získanými inými metódami, 

ak molekuly, ktoré skúmame sú monodisperzné a majú monomodálnu distribúciu, sú 

sférické a sú v rovnakom médiu/tlmivom roztoku. 

Ďalej, v prípade porovnania veľkosti získanej metódou DLS s veľkosťou získanými 

inými metódami, napr. atómovou silovou (AFM) alebo transmisnou elektrónovou 

mikroskopiou (TEM), je potrebné si tiež uvedomiť niekoľko dôležitých odlišností. 

V prvom rade, TEM a AFM merajú veľkosti častíc nanesených na pevnom podklade 

(substráte) a často sa týmito metódami analyzuje relatívne malá vzorkovacia plocha. DLS 

meria častice v roztoku – teda meria vlastnosti objemovej fázy a poskytuje 

komplexnejšiu informáciu o distribúcii veľkostí častíc analyzovanej vzorky. Vo 

všeobecnosti je žiaduce tieto metódy skombinovať. Treba si ale uvedomiť, že keďže DLS 

meria hydrodynamický polomer častíc, veľkosť z merania DLS bude vždy väčšia ako 

veľkosť z merania metódami AFM alebo TEM (Obr. 6.15). 

Popri získaní distribúcie veľkosti z údajov o fluktuácii rozptýleného svetla 

pomocou kumulatívnej analýzy alebo iných metód je dôležité pochopiť tri druhy 

distribučných profilov, ktoré sa zvyčajne používajú pri analýze veľkosti: intenzitne, 

objemovo a počtom vážené distribúcie. Z vyššie diskutovaných teórií vyplýva, že 

distribúcia veľkosti získaná experimentmi DLS je primárne intenzitou vážená distribúcia 

- pretože je to vždy intenzita rozptylu, ktorá sa analyzuje. 

Intenzitne vážená distribúcia veľkosti je charakterizovaná vzťahom: 

%𝐼𝑎 =
𝑎6𝑁𝑎 .

𝑁𝑎𝑎
6 +𝑁𝑏𝑎

6
1   

6.31 
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Rovnica (6.31) popisuje intenzitnú distribúciu pre roztok obsahujúci Na a Nb 

molekúl s veľkosťami 𝑎 a b. Percentuálne vyjadrenie intenzity %𝐼𝑎 predstavuje 

intenzitou váženú distribúciu pre častice s veľkosťou 𝑎 založenou na relatívnom 

množstve intenzity molekúl s veľkosťou 𝑎. 

Intenzitou vážená distribúcia môže byť konvertovaná na objemovo-váženú 

distribúciu, ktorá predstavuje relatívny pomer viacerých veľkostí v konkrétnej vzorke na 

základe ich objemu (nie intenzity) s využitím Mie-ho teórie. Ak je hustota systému 

uniformná, hmotnosť sférických molekúl je možné aproximovať objemom, čo znamená, 

že objemovo vážená distribúcia je úmerná veľkosti na tretiu, a3, čo je aj dôvod, prečo Rh 

z objemovej distribúcie je menšie v porovnaní s intenzitou-váženou distribúciou. 

%𝑉𝑎 =
𝑎3𝑁𝑎 .

𝑁𝑎𝑎
3 +𝑁𝑏𝑎

3
1   

6.32 

Rovnica (6.32) popisuje objemovú distribúciu pre roztok obsahujúci Na a Nb  

molekúl s veľkosťami 𝑎 a b,  %𝑉𝑎 reprezentuje objemovo váženú distribúciu pre 

molekuly s veľkosťou 𝑎  založenú na objeme molekúl s veľkosťou 𝑎. Dôležitý je poznatok 

o refrakčnom indexe, viskozite, predpoklad homogenity a sférického tvaru molekúl, a že 

distribúcia intenzity nemá žiadne chyby. 

Intenzitou vážená distribúcia môže byť ďalej konvertovaná aj na počtom-váženú 

distribúciu, ktorá predstavuje počet molekúl v každej „priehradke veľkostí“ daného 

histogramu. Rovnica (6.33) reprezentuje distribúciu počtu pre daný systém obsahujúci 

dve molekuly: 

%𝑁𝑎 =
𝑁𝑎 .

𝑁𝑎 +𝑁𝑏
1   

6.33 

kde Na a Nb sú molekuly s veľkosťami 𝑎 a b respektíve  Na reprezentuje počtom-

váženú distribúciu molekúl  s veľkosťou 𝑎 založenej na počte molekúl s veľkosťou 𝑎. 

K jasnejšej ilustrácii rozdielov medzi intenzitnou, objemovou a počtovou distribúciou si 

môžeme predstaviť dve populácie sférických častíc s veľkosťami 5 nm a 50 nm 

v rovnakom zastúpení (Obr. 6.17). Ak by sme chceli vykresliť distribúciu v závislosti od 

počtu týchto dvoch častíc, tak graf by pozostával z dvoch píkov rovnakej veľkosti (1:1) 

v pozícii 5 nm a 50 nm. Ak by sme chceli túto distribúciu konvertovať na objemovú 
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distribúciu, tak by sa pomer týchto píkov zmenil v pomere 1:1000, pretože objem 50 nm-

vej častice je 1000-krát väčší ako 5 nm-vej častice (objem gule je úmerný (d/2)3). Ak by 

sme pokračovali ďalej a distribúciu konvertovali do intenzitnej, pomer píkov by bol 

1:1000000, pretože väčšie častice rozptyľujú svetlo viac ako menšie častice, keďže 

intenzita rozptýleného svetla je proporcionálna  šiestej mocnine veľkosti meranej častice 

(Rayleighova aproximácia). 

 

Obr. 6.17 Schematické znázornenie veľkostných distribúcii dvoch typov častíc (5 nm a 50 nm) podľa ich a) 
počtu, b)objemu, c) intenzity rozptýleného svetla. 

Z vyššie uvedeného je tiež zrejmé, že veľké agregáty, prachové častice, prítomné 

vo vzorke i  vo veľmi malom množstve, výrazne ovplyvnia meranie. Z tohto dôvodu je 

veľmi dôležité dbať  aj na čistotu vzorky, odporúča sa jej prefiltrovanie pred samotným 

DLS meraním.  Výhodou v tomto smere môže byť aj použitie 1 5° detekčnej optiky, ktorá 

meria spätný rozptyl. Veľké častice/kontaminanty rozptyľujú hlavne v smere dopredu. 

Preto meraním spätného rozptylu sa účinok prachu značne znižuje. Použitie takejto 

optiky (blízkej 180°) okrem iného znižuje aj účinok viacnásobného rozptylu (kedy je 

rozptýlené svetlo z jednej častice ďalej rozptýlené inými časticami), čo následne 

umožňuje merať aj viac koncentrované vzorky. 

Typický DLS systém pozostáva zo šiestich hlavných komponentov (Obr. 6.18). 

V prvom rade je to zdroj svetla – laser, ktorý osvetľuje častice vo vzorke umiestnenej 

v kyvete. Väčšina laserového lúča prechádza priamo cez vzorku, časť je však rozptýlená 

časticami vo vzorke. Na meranie intenzity rozptýleného svetla sa používa detektor. 

Keďže častica rozptyľuje svetlo všetkými smermi, je (teoreticky) možné umiestniť 

detektor do akejkoľvek polohy a stále bude detegovať rozptyl. Pri sérii prístrojov 

Zetasizer Nano je poloha detektora v závislosti od konkrétneho modelu buď 1 5° alebo 

 0°. Intenzita rozptýleného svetla musí byť v špecifickom rozsahu, aby ju detektor 
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úspešne zmeral. Ak je detegované príliš veľa svetla, detektor sa preťaží. V tomto prípade 

zohráva dôležitú úlohu komponent – tzv. atenuátor, ktorý zabezpečí potrebné zníženie 

intenzity lasera a tým aj zníženie rozptylu veľkých častíc alebo veľmi koncentrovaných 

vzoriek. Pre vzorky, ktoré nerozptyľujú veľa svetla ako sú veľmi malé častice alebo vzorky 

s vyššími koncentráciami, sa musí množstvo rozptýleného svetla zvýšiť. V tejto situácii 

atenuátor prepustí viac laserového svetla do vzorky. Ďalším komponentom je tzv. 

korelátor, ktorý porovnáva intenzitu rozptylu v jednotlivých po sebe nasledujúcich 

časových intervaloch, aby odvodil rýchlosť, s ktorou sa intenzita mení. Tieto korelačné 

informácie sú potom odovzdané do počítača na softvérovú analýzu k odvodeniu 

informácii o veľkosti. 

 

Obr. 6.18 Schematické znázornenie komponentov typickej DLS aparatúry. 

Niektoré DLS aparatúry je možné využiť okrem merania veľkosti aj k meraniu 

molekulovej hmotnosti. Namiesto vyššie spomínaných meraní časovo závislých fluktuácií 

v intenzite rozptylu (dynamický rozptyl) sa v prípade skúmania molekulových hmotností 

analyzuje časovo spriemerovaná intenzita rozptýleného svetla. Intenzita svetla 

rozptýleného v priebehu času, povedzme 10 až 30 sekúnd, sa akumuluje pre rôzne 

koncentrácie vzorky. Toto časové spriemerovanie odstraňuje inherentné kolísanie 

signálu, preto sa nazýva statický rozptyl. Statický rozptyl svetla zaznamenáva množstvo 

rozptýleného svetla vzorkou pre rôzne koncentrácie a/alebo rôzne uhly. Prístroj 

Zetasizer Nano S alebo ZS meria intenzitu rozptýleného svetla 
𝐾∗𝑐

𝑅𝜃
  (K* je optický 

parameter, c je koncentrácia  a Rθ je uhlovo závislý parameter rozptýleného svetla 

v závislosti od rôznych koncentrácií vzorky pri jednom uhle). Informácia sa následne 
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porovnáva s rozptylom štandardu (napr. toluén). Tento postup však nemusí byť 

dostatočne spoľahlivý a reprodukovateľný. V takýchto prípadoch by sa mali použiť 

alternatívne metódy, ako je statický rozptyl svetla spojený s viacuhlovým rozptylom 

laserového svetla. 

6.4.4 Stanovenie zeta potenciálu častíc metódou LDV 

V nasledujúcich riadkoch bude pozornosť upriamená na určenie  zeta potenciálu 

metódou laserovej Dopplerovej velocimetrie (LDV, z angl. Laser Doppler Velocimetry). 

Zeta potenciál je ďalším dôležitým parametrom napr. v analýze povrchových modifikácií 

častíc a stability koloidných systémov. Meranie zeta potenciálu je možné uskutočniť 

taktiež na prístroji Zetasizer Nano. Zeta potenciál, označovaný ako ζ-potenciál, je 

definovaný ako elektrokinetický potenciál, ktorý je mierou povrchového náboja 

(nano)častice, a vzniká na rozhraní (nano)častice a kvapaliny/roztoku – konkrétne na tzv. 

rovine sklzu (Obr. 6.19).  

 

Obr. 6.19 Schematické znázornenie rozhrania záporne nabitej nanočastice vo vodnom roztoku v prítomnosti 
kladných a záporných iónov za vzniku elektrickej dvojvrstvy. Jednotlivé rozhrania vrstiev charakterizujú 
rôzne potenciály v závislosti vzdialenosti od povrchu častice. 

Častice rozptýlené v roztoku vytvárajú okolo seba elektrickú dvojvrstvu, ktorá 

vzniká v dôsledku povrchového náboja a zároveň v dôsledku prítomnosti nabitých iónov 

v roztoku. Táto vrstva sa vytvorí pôsobením príťažlivých a odpudivých elektrostatických 
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síl a má dve časti: 1. vnútornú, tzv. Sternovu vrstvu a 2. vonkajšiu časť, tzv. difúznu 

oblasť. Obr. 6.19 ilustruje záporne nabitú časticu v roztoku, ku ktorej migrujú kladne 

nabité ióny, silne sa viažu k jej povrchu a vytvárajú okolo nej kompaktnú Sternovu vrstvu. 

Okolo tejto vrstvy je ďalej prítomná vrstva  v rámci ktorej je väzba iónov slabšia -  difúzna 

oblasť.  Keď sa častica pohybuje, pohybujú sa s ňou aj ióny v rámci vyššie zadefinovanej 

dvojvrstvy. Za hranicou tejto dvojvrstvy, tj. za hranicou tzv. roviny sklzu, sa ióny 

s časticou nepohybujú. Zeta potenciál je definovaný ako potenciál na tejto hraničnej 

rovine sklzu. 

Zeta potenciál sa udáva v SI jednotkách vo voltoch (V) alebo častejšie 

v milivoltoch (mV). Na povrchu častice  je povrchový potenciál ktorý klesá so 

vzdialenosťou v roztoku podľa rovnice 

𝜓(𝑥) = 𝜓𝑑𝑒
−𝜅𝑥 6.34 

kde ψ povrchový potenciál vo vzdialenosti x od Sternovej vrstvy, yd je potenciál 

na Sternovej vrstve  a κ je tzv. Debye-ho dĺžka. Keď je rovina sklzu blízko Sternovej vrstvy, 

potom rovnica môže byť upravená nasledovne: 

𝜓(𝑥) = ζ𝑒−𝜅𝑥 6.35 

Zeta potenciál nie je možné experimentálne merať priamo, ale pomocou metód 

rozptylu svetla je možné ho odvodiť (kvantifikovať) z elektroforetickej pohyblivosti 

a komplexných teoretických modelov, ktoré ho aproximujú. Analýza elektroforetickej 

pohyblivosti zahŕňa aplikovanie elektroforézy a meranie rýchlosti častíc pomocou LDV. 

Keď je elektrické pole privedené cez elektródy do roztoku vzorky, nabité častice sa začnú 

pod vplyvom tohto poľa pohybovať pod rôznymi účinkami, ktoré sa súhrne nazývajú 

elektrokinetické a môžu zahŕňať elektroforézu, elektroosmózu, tzv. streaming potenciál 

a sedimentačný potenciál. Elektroforetickú pohyblivosť 𝑈𝐸  je možné určiť zo vzťahu: 

𝑈𝐸 =
𝑣

𝐸
 6.36 

kde v je rýchlosť častice (mm/s) a E je sila elektrického poľa (V/cm).  Vzťah medzi 

elektroforetickou  pohyblivosťou  a zeta potenciálom ζ je definovaný Henryho rovnicou: 
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𝑈𝐸 =
2휀0휀r ζ 𝐹(𝜅𝑎)

3휂
 

6.37 

kde, e je dielektrická konštanta, h je viskozita roztoku a F(κa) je Henryho funkcia. 

Hodnota Henryho funkcie F(κa) závisí na obrátenej hodnote Debye-ho dĺžky κ 

a polomere častice a. Hrúbka elektrickej dvojvrstvy sa často popisuje práve Debyeho 

dĺžkou (κ-1). Pre κ platí nasledovný vzťah: 

𝜅 = √
2𝑒2 𝑐𝑖𝑜𝑛
휀0휀r𝑘𝑇

 
6.38 

kde e je elementárny náboj, cion je koncentrácia iónov v elektrolyte, ε0 je 

permitivita vákua, εr je relatívna permitivita, k je Boltzmanova konštanta, T je absolútna 

teplota v kelvinoch (K). 

Hodnota Henryho funkcie sa na základe aproximácií pohybuje v intervale od 1 

po 1,5 v závislosti od polarity elektrolytu. Najčastejšie sú koloidné systémy merané vo 

vodnom roztoku a podľa Smoluchowski-ho aproximácie je F(κa) = 1,5; pre nepolárne 

rozpúšťadlá sa používa Hückel aproximácia s F(κa) = 1. Taktiež veľkosť častíc 

a koncentrácia iónov vplýva na výber použitej aproximácie. 

Pri analýze elektroforetickej pohyblivosti a možného vplyvu na pohyb nabitých 

častíc je dôležité spomenúť jav elektroosmózy, ktorý vzniká pod vplyvom elektrického 

poľa a pohybu kvapaliny vzhľadom na nabitý stacionárny povrch. Obr. 6.20A ilustruje 

meraciu celu pre zeta potenciál. Steny meracej cely-kapiláry majú povrchový náboj, 

takže privedené elektrické pole spôsobí, že kvapalina podlieha elektroosmotickému toku 

a prilieha k povrchu steny, tomuto toku podliehajú aj koloidné častice. V uzatvorenom 

systéme musí byť tento tok pozdĺž stien kompenzovaný opačným tokom v strede 

kapiláry. V meracej cele je bod, v ktorom je elektroosmotický tok nulový následkom 

sčítania dvoch opačných tokov. Ak sa meranie uskutočňuje v tomto bode, v tzv. 

stacionárnej vrstve, potom nameraná rýchlosť častice je skutočnou elektroforetickou 

rýchlosťou. Sú vyvíjané rôzne metódy s možnosťou odstránenia spomínaného 

elektroosmotického účinku a merania rýchlosti častice v akomkoľvek bode. 
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Obr. 6.20 Príklad meracej cely s kapilárou a elektródami pre meranie zeta potenciálu so zväčšením pre 
zobrazenie smeru pohybu nabitých častíc pod vplyvom elektrického poľa podľa jeho polarity (A). 
Elektroosmotický účinok na pohyb častíc v kapiláre meracej cely s rôznymi rýchlosťami a 
vytvorenie stacionárnej vrstvy (B). 

Elektroforetický pohyb častíc je možné merať využitím Dopplerovho javu. Keď 

laserový lúč prechádza cez vzorku, kde častice podliehajú elektroforéze, frekvencia 

rozptýleného svetla je posunutá – ako dôsledok pohyblivosti častíc v aplikovanom poli. 

Ak sa častice nepohybujú, rozptýlené svetlo má rovnakú frekvenciu ako dopadajúci 

laserový lúč. Ak je však rýchlosť častíc nenulová, rozptýlené svetlo na pohybujúcich 

časticiach má väčšiu frekvenciu ako dopadajúci laserový lúč.  Keďže frekvencia svetla je 

okolo 1014 Hz, posun vo frekvencii je možné merať interferenčnými technikami. Dva 

koherentné lúče z jedného zdroja sú kombinované, takže jeden prechádza vzorkou 

a nazýva sa rozptylový lúč, a druhý lúč, nazývaný referenčný, prechádza mimo vzorky. 

Obr. 6.21 ilustruje príklad, kde je referenčný lúč s frekvenciou (F1) kombinovaný 

s rozptýleným svetlom vznikajúcim z pohybujúcich sa častíc. Toto rozptýlené svetlo má 

frekvenciu (F2). Kombináciou týchto dvoch frekvencií vzniká modulovaný lúč v dôsledku 

konštruktívnych a deštruktívnych účinkov, ktorý má oveľa menšiu, ale merateľnú 

frekvenciu. Táto tzv. „beat“ frekvencia je rozdielom medzi F1 a F2 a používa sa na určenie 

pohyblivosti častíc.  
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Obr. 6.21 Schematický diagram znázorňujúci, ako kombinácia referenčného lúča (F1) a rozptýleného lúča (F2) 
vedie k „beat“ frekvencii. 

Dopplerov posun je možné analyzovať rôznymi postupmi, napr. pomocou 

Fourierovej transformácie alebo fázovej analýzy rozptylu svetla (PALS, z angl. Phase 

Analysis Light Scattering). PALS je technika, ktorá využíva rovnaké optické nastavenie 

ako konvenčná laserová Dopplerova elektroforéza, používa však iný spôsob spracovania 

signálu. Namiesto merania frekvenčného posunu sa určí fázový posun. Nameraná fázová 

zmena je úmerná zmene polohy častíc a fáza je podľa definície daná ako frekvencia  

čas. Meraním fázového rozdielu medzi „beat“ frekvenciou a referenčnou frekvenciou 

môžu byť zmeny polohy častice určené presnejšie, napr. keď sú posuny častíc malé. 
6.4.4.1 Význam stanovenia zeta potenciálu 

Hodnota zeta potenciálu je často používaným parametrom pre určenie stability 

a kvality koloidných častíc. Za stabilné koloidné systémy sa považujú zvyčajne tie, ktorých 

hodnota zeta potenciálu je +/- 30 mV a častice odolávajú agregácií v roztoku, pretože 

majú tendenciu sa odpudzovať medzi sebou kvôli rovnakému náboju. Práve tieto 

medzimolekulárne sily udržujú koloidný systém stabilný. Teóriu, ktorá popisuje stabilitu 

koloidného systému z hľadiska príťažlivých van der Waalsových síl a odpudivých 

elektrostatických síl v elektrickej dvojvrstve, popísali vedci Derjaguin, Landau, Verwey 

a Overbeek, a je tiež označovaná ako DLVO teória. V malom priblížení, t.j. niekoľko 
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nanometrov, príspevok potenciálnej energie z kvapaliny je zanedbateľný a len príspevky 

potenciálov od van der Waalsových síl (VA) a elektrostatických odpudivých síl dvojvrstvy 

(VR) sú dôležité. Tieto zmeny potenciálov sú vyjadrené v závislosti od vzdialenosti D 

medzi časticami ako  

𝑉A =
𝐴

12𝜋𝐷2
 6.39 

𝑉R = 2𝜋휀𝑎휁
2𝑒−𝜅𝐷 6.40 

kde A je Hamakerova konštanta, 𝑎 je polomer častice, ε je permitivita prostredia, 

k  je Debye-ho dĺžka a 휁 je zeta potenciál. Práve vzájomne konkurovanie týchto síl udržuje 

koloidný systém stabilný v závislosti od vzdialenosti častíc a výslednej potenciálnej 

energie. 

Výsledný zeta potenciál závisí od viacerých podmienok, na jednej strane na 

vlastnostiach samotných nanočastíc, ktoré vyplývajú z povahy materiálu, celkového 

zloženia a prítomnosti funkčných skupín, ako aj ich koncentrácie. Na druhej strane 

hodnoty zeta potenciálu závisia aj na vlastnostiach roztoku, v ktorom sú častice 

rozptýlené. Dôležitými faktormi sú práve pH roztoku a koncentrácia iónov. V mnohých 

prípadoch sa mení zeta potenciál v závislosti od pH roztoku a prechádza s rastúcim pH 

od kladných hodnôt smerom k záporným. Bod, v ktorom je zeta potenciál nulový, sa 

nazýva izoelektrický bod. Práve v tomto bode je koloidný systém najmenej stabilný 

a môže dochádzať ku flokulačným procesom a vzniku aglomerátov, pretože elektrická 

dvojvrstva je vo veľkej miere neutralizovaná a príťažlivé sily sú väčšie ako odpudivé. 

Koncentrácia iónov ovplyvňuje hrúbku elektrickej dvojvrstvy, rovnako aj valencia iónov. 

Prítomnosť iónov s vyššou valenciou (ako napríklad Al+3 alebo Ca+2) stláča elektrickú 

dvojvrstvu okolo častice viac ako jednovalenčné ióny (napríklad Na+). Adsorpcia iónov na 

povrchu častíc zásadne ovplyvňuje zeta potenciál aj pri nižších koncentráciách. Naopak, 

príliš vysoká iónová sila nie je vhodná pre meranie zeta potenciálu, pretože dochádza 

k poškodeniu elektród v dôsledku elektrolýzy. Zvyšovanie iónovej sily (I) stláča elektrickú 

dvojvrstvu úmerne druhej mocnine Debye-ho dĺžky (I  κ2 ),  čím sa mení aj zeta 

potenciál. 

Schematické znázornenie optickej konfigurácie prístroja Zetasizer (Malvern, 

UK) a rozloženie jednotlivých komponentov pre meranie zeta (ζ ) potenciálu je zobrazené 

na Obr. 6.22 
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Obr. 6.22 Konfigurácia jednotlivých komponentov prístroja Zetasizer pre meranie zeta potenciálu. 

Ako zdroj svetla sa používa laser. Laserový lúč pre meranie zeta potenciálu  je 

rozdelený pomocou optiky na lúč, ktorý prechádza cez vzorku a referenčný lúč, ktorý 

neprechádza vzorkou a slúži ako referencia posunu frekvencie s využitím Dopplerovho 

javu. Keď sa do meracej cely aplikuje elektrické pole, častice pohybujúce sa cez meraný 

objem spôsobia, že intenzita detegovaného svetla bude kolísať s frekvenciou úmernou 

rýchlosti častíc. Detektor posiela túto informáciu do digitálneho signálového procesora 

Tieto informácie sa potom prenesú do počítača, kde Zetasizer softvér vytvorí frekvenčné 

spektrum, z ktorého sa získa elektroforetická pohyblivosť a tým aj informácia o zeta 

potenciáli. 

Intenzita svetla musí byť v určitom frekvenčnom rozsahu, aby ju detektor 

úspešne zmeral a nedochádzalo k jeho preťaženiu, čo je úlohou atenuátora. Rovnako 

dôležitá je ďalšia súčasť konfigurácie − kompenzačná optika, ktorá opravuje rozdiely 

spôsobené hrúbkou steny kyvety a lomom svetla v dôsledku disperzného roztoku.  

6.5 Iné formy rozptylu žiarenia 

Difraktometria žiarenia   je všeobecne známa ako účinný nástroj štrukturálnej 

analýzy kryštálových mriežok. Tento typ rozptylu je možné využiť aj na štúdium štruktúry 

koloidnej disperznej sústavy, aj keď sú rozmery koloidných častíc o niekoľko rádov väčšie 

ako vzdialenosti medzi elementami kryštálovej mriežky. Vzhľadom na podstatne kratšiu 

vlnovú dĺžku je interakcia žiarenia   s časticami hmoty v porovnaní s viditeľným svetlom 

v niektorých ohľadoch odlišná. Za elementárne centrá rozptylu žiarenia   možno 

považovať elektróny. V prvom priblížení má každý elektrón rovnakú schopnosť difrakcie, 

takže intenzita žiarenia   rozptýleného na izolovanom atóme je úmerná jeho 

atómovému číslu Z. Úlohu, ktorú má pri rozptyle viditeľného svetla polarizovateľnosť 
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jednotkového objemu, preberá koncentrácia elektrónu nazývaná elektrónová hustota. V 

disperzných sústavách je intenzita rozptylu úmerná štvorcu rozdielu elektrónových 

hustôt disperzného podielu a prostredia. Na rozdiel od viditeľného svetla nezávisí 

intenzita rozptýleného žiarenia   na jeho vlnovej dĺžke. S výnimkou týchto rozdielov 

platia pre rozptyl žiarenia   analogické rovnice ako pre rozptyl viditeľného svetla. Zo 

závislosti intenzity na koncentrácii a rozptylovom uhle je teda možné stanoviť molárnu 

hmotnosť, druhý viriálny koeficient a gyračný polomer; u prvých dvoch veličín je však 

výhodnejšie využiť metódy rozptylu viditeľného svetla. Naproti tomu pre stanovenie 

gyračného polomeru a iných geometrických parametrov disperzných častíc poskytuje 

rozptyl žiarenia   oveľa širšie možnosti. 

S pohybom elementárnej častice s hmotnosťou m  a rýchlosťou v je spojené 

vlnenie s vlnovou dĺžkou λ danou de Broglieho vzťahom. Preto neutróny, ak letia 

vhodnou rýchlosťou, podliehajú v interakcii s hmotou rozptylu, ktorý sa navonok podobá 

rozptylu žiarenia  . Na tom je založená metóda malouhlového rozptylu neutrónov 

(SANS).  Pre rozptyl neutrónov aj žiarenia   platia v princípe rovnaké zákony interferencie 

a teda aj rovnaké rovnice, a obe metódy tiež pracujú v rovnakej oblasti rozmerov 

štruktúr. Rozptyl neutrónov však neprebieha na elektrónoch, ale na atómových jadrách, 

a preto rozptylová mohutnosť jednotlivých prvkov závisí od vlastností jadier. 

Charakterizuje ju rozptylová koherentná dĺžka B. Optická nehomogenita, ktorá 

podmieňuje merateľný rozptyl, vyžaduje, aby sa disperzné častice v celkovej hodnote B 

líšili od prostredia. Prvky bohato zastúpené v organických zlúčeninách (C, N, O) a tiež 

deutérium majú veľmi podobné kladné hodnoty B; avšak vodík 1H má hodnotu B 

zápornú. Deuteráciou jednej zo zložiek systému teda môžeme dosiahnuť žiaduci 

kontrast. 

Metódy difrakcie a elastického rozptylu synchrotrónového röntgenového 

žiarenia / rozptylu neutrónov pod malými uhlami (SA S / SANS) dlhé roky využíva na 

výskum tím na Katedre fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity 

Komenského. Zameriavajú sa (okrem iného) na výskum štruktúry lipidových dvojvrstiev 

a ich zmien vyvolaných interkaláciou farmakologicky účinných amfifilných molekúl. 

O metódach sa záujemcovia viac dozvedia v pôvodných zdrojoch (Norbert Kučerka: 

Štruktúra lipidových membrán a ich interakcie s liečivami: Rozptyl neutrónov a 

röntgenového žiarenia, a Norbert Kučerka a Daniela Uhríková: Biophysical perspectives 

of lipid membranes through the optics of neutron and X-ray scattering) uvedených 

v zozname použitej literatúry.  
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7 Chromatografia 

Chromatografia je fyzikálna metóda separácie, pri ktorej sú separované zložky 

rozdelené medzi dve fázy, pričom jedna z nich je stacionárna, zatiaľ čo druhá je pohyblivá 

v definovanom smere. V spojení s vhodným detekčným systémom patrí medzi jedny 

z najvýznamnejších analytických metód, ktorá umožňuje delenie, identifikáciu 

a kvantifikáciu veľkého množstva organických látok. Ako prvý pojem chromatografia 

použil v roku 1906 rusko-taliansky chemik Mikhail Tsvet, ktorý na stĺpci sorbentu 

úspešne oddelil rastlinné pigmenty.  

7.1 Základné pojmy 

Chromatografia využíva rozdeľovanie zložiek zmesi medzi dvoma fázami – 

pohyblivou a nepohyblivou. Nepohyblivá fáza môže mať veľmi rozličnú formu a označuje 

sa ako stacionárna fáza. Tvoriť ju môžu napríklad chromatografický papier, častice tuhej 

fázy v kolóne, kvapalina zakotvená na inertnom nosiči alebo tenký film kvapaliny na 

vnútornej strane kapiláry. Pre pojem stacionárnej fázy sa používa aj označenie sorbent. 

Stacionárne fázy obsahujú povrchovo aktívne látky na veľkom povrchu.  

Pohyblivá fáza (plyn alebo kvapalina) sa bez ohľadu na skupenstvo označuje ako 

mobilná fáza. Jej úlohou je privádzať analyzovanú vzorku k stacionárnej fáze, kde 

dochádza k jej separácií.  

Samotná separácia nastáva dôsledkom rozdielnej afinity jednotlivých zložiek k 

týmto dvom fázam v mnohonásobne opakovanom ustaľovaní rovnováhy medzi nimi. 

Stacionárna a mobilná fáza sa od seba odlišujú niektorou základnou fyzikálno-chemickou 

vlastnosťou (napr. polaritou). Keďže ide o mnohonásobné ustaľovanie rovnováhy, je 

možné od seba oddeliť aj látky, ktorých afinita k obom fázam sa líši len nepatrne. 

7.2 Rozdelenie chromatografických metód 

Podľa fyzikálno-chemických princípov, ktoré sa pri chromatografii uplatňujú, 

môžeme chromatografické metódy rozdeliť na (Obr. 7.1): 
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- Adsorpčnú chromatografiu (rozdiel v adsorpčných koeficientoch) 

- Rozdeľovaciu chromatografiu (rozdiel v rozdeľovacích koeficientoch) 

- Gélovú chromatografiu (efekt sita, veľkosť molekúl) 

- Iónovo-výmennú chromatografiu (rozdiel v disociačných konštantách) 

- Afinitnú chromatografiu (rozdiel v disociačných konštantách komplexu 

ligand-delená látka) 

 

Obr. 7.1 Typy chromatografických metód. Adsorpčná chromatografia (a), rozdeľovacia chromatografia (b), 
vylučovacia chromatografia (c), iónovo-výmenná chromatografia (d), afinitná chromatografia (e); červená – 
stacionárna fáza, modrá – zložky analytu. 

Keďže v niektorých prípadoch sa uplatňuje viacero procesov súčasne, dáva sa 

prednosť deleniu chromatografických metód podľa mobilnej fázy na: 

- Plynovú chromatografiu, ktorá zahŕňa chromatografiu plyn-kvapalina 

(rozdeľovaciu) tak aj chromatografiu plyn-pevná látka (adsorpčnú). 

- Kvapalinovú chromatografiu, ktorá zahŕňa chromatografiu kvapalina-kvapalina 

(rozdeľovacia, gélová) aj chromatografiu kvapalina-pevná látka (adsorpčná, 

iónovo-výmenná, afinitná) 

Okrem toho, podľa polarity oboch fáz rozdeľujeme chromatografiu na 

normálnej a obrátenej fáze. Z historických dôvodov sa chromatografia na normálnej 
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fáze označuje v prípade, ak stacionárna fáza je polárna a mobilná fáza nepolárna, 

v opačnom prípade sa hovorí o chromatografii na obrátenej fáze. Súhrnný prehľad 

používaných chromatografických metód je uvedený v Tab. 7.1. 

Výber chromatografických metódy závisí od fyzikálno-chemických vlastností 

analytu. Medzi základné vlastností patria rozpustnosť, polarita a molekulová hmotnosť 

analytu (Obr. 7.2). 

 

Obr. 7.2 Rozdelenie chromatografických metód na základe vlastností analytu (rozpustnosť, polarita, 
molekulová hmotnosť). 
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Tab. 7.1 Súhrnný prehľad chromatografických metód 

Hlavný typ 

chromatografie 

Mobilná 

fáza 

Stacionárna 

fáza 
Typ chromatografie Skratka anglický názov 

plynová 

(GC - gass 

chromatography) 

plyn 

kvapalina 
plynová rozdeľovacia 

chromatografia 
GLC 

gass-liquid 

chromatography 

pevná látka 
plynová adsorpčná 

chromatografia 
GSC 

gass-solid 

chromatography 

kvapalinová 

chromatografia 

(LC – liquid 

chromatography) 

kvapalina 

kvapalina 

kvapalinová 

rozdeľovacia 

chromatografia 

LLC 
liquid-liquid 

chromatography 

gelová permeačná 

chromatografia 
GPC 

gel-permeation 

chromatography 

papierová 

chromatografia 
PC 

paper 

chromatography 

tenkovrstvá 

chromatografia 
TLC 

thin layer 

chromatography 

pevná látka 

kvapalinová adsorpčná 

chromatografia 
LSC 

liquid-solid 

chromatography 

iónovo výmenná 

chromatografia 
IEC 

ion exchange 

chromatography 

tenkovrstvá 

chromatografia 
TLC* 

thin layer 

chromatography 

Nakoniec môžeme chromatografiu rozdeliť podľa experimentálneho 

usporiadania na stĺpcovú (column) alebo chromatografiu v plošnom usporiadaní (flat 

bed), kde patrí chromatografia na tenkej vrstve a papierová chromatografia (Obr. 7.3). 
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Obr. 7.3 Chromatografia v plošnom a stĺpcovom usporiadaní. MF – mobilná fáza, SF – stacionárna fáza. 

7.3 Adsorpčná chromatografia 

Adsorpciu možno definovať ako hromadenie látky na rozhraní fáz v dôsledku 

povrchových medzimolekulových síl (Obr. 7.1a). Interakcie medzi zložkami systému 

môžu byť rôznej povahy, od najslabších van der Waalsovych síl, cez elektrostatické sily 

(napr. dipól-dipól, vodíková väzba) až po sily blízke charakteru chemickej väzbe (Obr. 

7.4). Adsorpcia vzniká na rozhraní tuhej a kvapalnej alebo plynnej fáze (LSC, GSC). 

Stacionárnu fázu tvorí porézny materiál s veľkým povrchom. Z pohľadu polarity môžeme 

stacionárne fázy rozdeliť na hydrofilné a hydrofóbne. Hydrofilná stacionárna fáza (napr. 

silikagél, oxid hlinitý, celulóza a iné) silne viaže polárne látky a to takmer nezávisle od ich 

mólovej hmotnosti. Naopak hydrofóbne stacionárne fázy (napr. modifikovaný silikagél, 

aktívne uhlie, organické živice) pevnejšie viažu nepolárne látky.  

 

Obr. 7.4 Typy interakcií uplatňované v chromatografii. Interakcie dipól-dipól (a), iónové (b), nepolárne (van 
der Waalsove sily)(c), tvorba vodíkových mostíkov (d). 
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Na vymývanie (elúciu) z povrchu adsorbenta sa využívajú rozpúšťadlá alebo ich 

zmesi (elučné činidlo). Rozpúšťadlá sú zoradené podľa stúpajúcej polarity do 

eluotropického radu: petroléter, izohexán, cyklohexán, tetrachlórmetán, benzén, 

chloroform, dietyléter, octan etylový, acetón, butanol, etanol, metanol, voda, kyselina 

octová, pyridín 

7.4 Rozdeľovacia chromatografia 

Zmes sa delí medzi stacionárnu a mobilnú fázu na základe rôznych rozdeľovacích 

koeficientov jej zložiek. Rozdeľovací koeficient K sa rovná pomeru množstva látky v 

oboch fázach, teda pomeru rovnovážnych aktivít (koncentrácií) látky v dvoch 

nemiešateľných kvapalinách (Obr. 7.1b). Ako stacionárna fáza je použitá kvapalina 

ukotvená na vhodný nosič (Tab. 7.2). Rozdeľovacia chromatografia na normálnej aj 

obrátenej fáze sa využíva pri vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii (HPLC, kapitola 

7.9). V prípade plošného usporiadania sa nazýva papierová chromatografia (PC). 

Tab. 7.2 Typy zakotvených fáz 

Názov Označenie Polarita 

Amino NH2 Polárna 

Nitril (cyano) CN Polárna 

Diol Diol Polárna 

Methyl C1 Nepolárna 

Butyl C4 Nepolárna 

Hexyl C6 Nepolárna 

Oktyl C8 Nepolárna 

Oktyldecyl C18 Nepolárna 

Fenyl Fenyl Nepolárna 

7.5 Gélová permeačná chromatografia 

Gélová permeačná chromatografia (gel permeation chromatography – GPC 

alebo size exclusion chromatography – SEC) je typ kvapalinovej chromatografie, pri 

ktorej sa látky delia na základe ich veľkosti alebo hmotnosti molekúl. Delenie látok 

prebieha na jemnozrnnom pórovitom materiáli, najčastejšie ide o zosieťovaný organický 

kopolymér (gél). Samotná separácia nastáva medzi pohyblivou časťou mobilnej fázy, 

ktorá je medzi jednotlivými zrnami gélu (mŕtvy objem Vo, outer volume) a medzi 

nepohyblivou časťou mobilnej fázy (stagnujúca), ktorá vypĺňa póry gélu (Vi, inner 
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volume). Rôzne veľké molekuly sú unášané mobilnou fázou cez kolónu naplnenou gélom 

a sú zadržiavané v dôsledku prenikania do pórov gélu (Obr. 7.1c). Malé molekuly 

prenikajú hlbšie do pórov a preto ich retenčné objemy nadobúdajú vyššie hodnoty. 

Naopak, čím sú molekuly väčšie, tým menej je pórov, do ktorých môžu preniknúť, čo sa 

prejaví nižším retenčným časom (objemom). Ak je veľkosť molekuly väčšia ako veľkosť 

pórov, dochádza k exklúzii a retenčný objem je rovný mŕtvemu objemu kolóny (Vo). 

Elučný objem danej látky je potom možné vyjadriť ako  

𝑉𝑒 = 𝑉𝑜 + 𝐾𝑑 ∙ 𝑉𝑖 7.1 

kde Kd je rozdeľovacia konštanta vyjadrujúca distribúciu látky medzi pohyblivou 

a stagnujúcou časťou eluentu, ktorý tvorí stacionárnu fázu. 

Pre molekuly väčšie ako veľkosť porov je Kd = 0, ich elučný objem je rovný 

mŕtvemu objemu Ve = Vo a búdu sa nachádzať v oblasti tzv. totálnej exklúzie. V prípade 

veľmi malých molekúl, pre ktoré sú dostupné všetky póry gélu, sa Kd = 1 a nachádzajú sa 

v oblasti tzv. totálnej penetrácie. V oboch týchto krajných prípadoch nedochádza k 

separácií látok. Účinne separované sú len molekuly, ktoré ležia medzi oblasťou totálnej 

exklúzii a totálnej penetrácii, teda takých, ktorých distribučné konštanty ležia medzi 0 a 

1 a ich elučný objem nadobúda hodnoty Vo až Vo + Vi. 

7.6 Iónovo-výmenná chromatografia 

Tento typ chromatografie a využíva na separáciu iónov v zmesi a jej podstatou 

sú iónové interakcie molekúl analytu iónovej povahy s povrchom stacionárnej fázy, 

ktorej súčasťou sú iónové funkčné skupiny nesúce opačný náboj oproti analytu (meniče 

iónov, ionexy) (Obr. 7.1d). Delenie látok je spôsobené rozdielom vo veľkosti náboja, 

ktorý závisí na oxidačnom čísle iónu a na disociačnej konštantne iónogénnej skupiny. 

Disociačná konštanta je ovplyvnená pH prostredím. 

Princíp separácie je založený na skutočnosti, že separované ióny sa nekovaletne 

viažu s ionexami a tým nastáva retencia iónov v kolóne. Pri tomto procese platí, že ióny 

s vyšším nábojom vytesňujú ióny s nižším nábojom a súčasne sa uplatňuje všeobecný 

princíp chemickej rovnováhy, kedy dostatočná koncentrácia iónov so slabšou väzbou 

vytesní aj pevnejšie viazané ióny. Elúcia naviazaných iónov z kolóny sa potom docieli buď 

postupnou zmenou pH mobilnej fázy alebo zvýšením jej iónovej sily. 
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Stacionárnou fázou sú meniče iónov (ionexy), vysokomolekulárne organické 

látky na báze organických polymérov (styren-divinylbenzénové, methakrylátové 

polyméry) s kovalentné naviazanými polárnymi funkčnými skupinami (Tab. 7.3). 

Naviazané skupiny vo vodnom prostredí disociujú, nesú náboj, ktorý je kompenzovaný 

protiónom. Meniče iónov delíme podľa druhu menených iónov na katexy a anexy. 

Katexy sú anióny (negatívne nabité ióny) kyslej povahy schopné vo vodnom roztoku 

vymieňať katióny. Naopak, anexy sú katióny (kladne nabité ióny) zásaditého charakteru, 

ktoré majú schopnosť vymieňať anióny. Meniče iónov môžeme tiež deliť na silné a slabé. 

Silné ionexy sú plne disociované v širokom rozsahu pH (kapacita nezávislá na pH). Z toho 

dôvodu majú rovnakú výmennú kapacitu, tzn. katexy pre všetky anióny a anexy pre 

všetky katióny. Slabé katexy sú disociované len v zásaditom prostredí a zachytávajú len 

katióny slabých kyselín. Podobne slabé anexy vytesňujú slabé zásady a ich kapacita sa 

zvyšuje s poklesom pH.  

Tab. 7.3 Príklady iónových meničov 

Funkčná skupina Názov Typ ionexu Skratka 

-C2H4N+(C2H5)2CH2CH(OH)CH3 dietyl-2-hydroxypropylaminoetyl silný anex QAE, Q 

-C2H4NH(C2H5)2 dietylaminoetyl slabý anex DEAE 

-COO- karboxy slabý katex C 

-SO3
- sulfo silný katex S 

Mobilnú fázu tvoria vodné roztoky s obsahom protónu. Retencia separovaných 

iónov klesá s vyššou iónovou silou mobilnej fázy. Nárast pH znižuje retenčný čas pri 

výmene katiónov a naopak, znížením pH sa znižuje retenčný čas pri výmene aniónov.  

Iónovovýmenná chromatografia sa v oblasti separácie organických látok sa 

využíva na separáciu nabitých biomolekúl (proteiny, nukleotidy), bielkovín a peptidov, 

stanovenie aminokyselin, delenie peptidov a bielkovín (podľa izoelektrického bodu) 

a taktiež stanovenie monosacharidov a oligosacharidov.  

Typickým príkladom je separácia dvoch bielkovín, ktorých celkový náboj závisí na 

počte jednotlivých kladne a záporne nabitých aminokyselín. Okrem toho, celkový náboj 

bielkoviny závisí od pH prostredia a pH pri ktorom je molekula elektroneutrálna sa 

nazýva izoelektrický bod (pI). Pri delení bielkovín sa preto použije mobilná fáza, ktorej 

pH bude spadať do oblasti medzi pI separovaných bielkovín. V tomto prípade budú 

bielkoviny, ktorých pI < pH mobilnej fázy budú mať záporný náboj a naopak, bielkovina 



197 
 

ktorej pI > pH budú kladne nabité. Podľa použitého ionexu sa bude retencia oboch 

bielkovín líšiť (napr. v prípade katexu bude vyššia retencia bielkoviny s 

kladným celkovým nábojom). 

7.7 Chromatografia v plošnom usporiadaní 

Do chromatografie v plošnom usporiadaní (flat bed chromatography, FBC) patria 

dve varianty: papierová chromatografia (paper chromatography, PC) a chromatografia 

na tenkej vrstve (thin layer chromatography, TLC).  

Pri papierovej chromatografii je nosičom zakotvenej stacionárnej fázy špeciálny 

chromatografický papier, vyrobený z veľmi čistej celulózy. V prípade normálneho 

usporiadania stacionárnou fázou býva najčastejšie voda, v prípade obrátenej fázy sa 

používajú špeciálne upravené hydrofóbne papiere. Pre iónovovýmennú chromatografiu 

sa používajú papiere impregnované vhodným meničom iónov.  

Chromatografia na tenkej vrstve sa uskutočňuje na doskách, ktoré sú pokryté 

tenkou vrstvou sorbentu. Môže pracovať vo všetkých módoch podobne ako kolónová 

chromatografia (LSC, LLC, IEC a GPC) (Tab. 7.1). Najčastejšie sa však využíva princíp 

adsorpcie, kde ako sorbenty slúžia oxid hlinitý alebo silikagél.  

Postup je podobný pre oba typy chromatografie. Kvapka vzorky sa nanesie na 

miesto (štart) vhodne vzdialeného od okraja dosky (papiera). Po odparení rozpúšťadla sa 

doska vloží do nádoby s mobilnou fázou tak, aby škvrna vzorky zostala nad hladinou (Obr. 

7.3). Mobilná fáza vzlína cez vrstvu sorbentu a unáša so sebou delené zložky. Po určitej 

dobe sa doska vyberie a vzdialenosť prejdená mobilnou fázou sa označí.  

Jednotlivé zložky (vzniknuté škvrny) sú detegované vyfarbením vhodným 

činidlom alebo sa sledujú v infračervenom spektre. Kvalitatívne vyhodnotenie 

chromatogramov spočíva v zmeraní retardačných faktorov Rf, čo je pomer vzdialenosti 

prejdenej delenou zložkou ku vzdialenosti, ktorú prešla mobilná fáza. Retardačné faktory 

sa následne porovnávajú so štandardmi, ktoré boli chromatograficky analyzované za 

rovnakých podmienok. Množstvo danej zložky (kvalitatívna analýza) je možne 

najjednoduchšie určiť vizuálne podľa veľkosti škvŕn, alebo presnejšie denzitometrami. 

Ďalšou možnosťou je vymytie jednotlivých zložiek a stanovenie koncentrácií napríklad 

pomocou fluorescenčnej spektroskopie. 
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7.8 Plynová chromatografia 

V plynovej chromatografii je mobilná fáza v plynnom skupenstve podobne ako 

aj separované zložky. V prípade kvapalnej vzorky, je teplota systému nastavená tak, aby 

jednotlivé zložky boli v podobe pár. Stacionárna fáza môže byť tuhá látka (GSC, Gas-Solid 

Chromatography) alebo kvapalina ukotvená na nosiči (GLC, Gas-Liquid 

Chromatography). Zložky sú kolónou transportované nosným plynom, pričom sa delené 

látky rozdelia medzi nosný plyn a stacionárnu fázu. Pri GSC chromatografii sa uplatňuje 

efekt adsorpcie (alebo sita), v prípade GLC chromatografie sa zložka rozdeľuje medzi 

plynnou mobilnou fázou a kvapalnou stacionárnou fázou. 

Princíp delenie spočíva v tom, že stacionárna fáza selektívne pôsobí na jednotlivé 

zložky vzorky, čím dochádza k postupnej elúcii zložiek do detektora.  

Plynový chromatograf sa skladá zo zdroja nosného plynu, zariadenia pre 

reguláciu prietoku plynu, nástrekovej komory, chromatografickej kolóny umiestnenej 

v termostate, detektoru a záznamového zariadenia (Obr. 7.5).  

 

Obr. 7.5 Základná schéma plynového chromatografu. 

Výber nosného plynu súvisí s použitým detektorom, najčastejšie sa jedná o dusík 

alebo hélium, niekedy to môže byť vodík, argón alebo oxid uhličitý. Tlak v kolóne je 

ovplyvnený prietokom, dĺžkou kolóny ako aj jej vnútorným priemerom. Nástreková 

hlava slúži na nástrek vzorky do systému, čo je v podstate malá komôrka preplachovaná 

nosným plynom. V prípade kvapalnej vzorky sa objem volí rádovo v mikrolitroch 

a z dôvodu vysokej teploty dôjde pri nástreku k jej okamžitému odpareniu. V prípade 

plynných vzoriek, je objem rádovo v mililitroch. Moderné prístroje bývajú väčšinou 
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vybavené automatickým dávkovačom (autosampler). Termostat zaručuje stabilnú 

teplotu kolóny, čo je veľmi dôležité z hľadiska reprodukovateľnosti výsledkov.  

V plynovej chromatografii rozoznávame dva typy kolón: náplňové a kapilárne. 

Náplňové kolóny sú naplnené zrnami nosiča, na povrchu ktorých je ukotvená 

stacionárna fáza. Ich priemer je niekoľko milimetrov a dĺžka niekoľko metrov. Kapilárne 

kolóny sú tenké sklenené kapiláry, ktoré majú na zdrsnených stenách nanesenú 

stacionárnu fázu. Ich priemer je len 0,1 – 0,2 mm a ich dĺžka dosahuje stovky metrov. 

Vyrábané sú výhradne komerčne. Ich výhoda je podstatne vyššia deliaca schopnosť 

oproti náplňovým kolónam. 

V plynovej chromatografii sa využívajú detektory rôzneho typu a konštrukcie, 

ktoré využívajú zmeny fyzikálnych či chemických vlastností nosného plynu podmienené 

prítomnosťou eluovaných látok. Medzi najpoužívanejšie detektory patria tepelne 

vodivostný detektor (TCD), plameňový ionizačný detektor (FID), hmotnostne 

spektrometrický detektor (MSD, kapitola 8), detektor elektrónového záchytu (ECD), 

fotoionizačný detektor (PID), termoionizačný detektor (TID, AFID) a iné. V tejto kapitole 

spomenieme základný princíp prvých dvoch detektorov. 

Tepelne vodivostný detektor (katarometer, TCD) obsahuje odporový drôt, ktorý 

je žeravený prechádzajúcim elektrickým prúdom. Jeho teplota je pri prechode nosného 

plynu konštanta. V prípade, ak nosný plyn obsahuje nejakú eluovanú zložku, tepelná 

vodivosť plynu sa mení a mení sa aj teplota drôtu. TCD patri k univerzálnym, avšak menej 

citlivým detektorom. 

Plameňový ionizačný detektor (FID) obsahuje malý horák, ktorý spaľuje nosný 

plyn, pričom sa meria elektrický tok medzi horákom a elektródou. Elektrický signál vzniká 

v dôsledku vzniknutých iónov, elektrónov a molekulových fragmentov vzniknutých pri 

horení eluovaných zložiek. 

7.9 Kvapalinová chromatografia 

Kvapalinová chromatografia zahrňuje všetky chromatografické varianty, kedy je 

mobilnou fázou kvapalina (Tab. 7.1). Na základe usporiadania ju môžeme rozdeliť na 

chromatografiu v otvorenom (chromatografia v plošnom usporiadaní, FBC) alebo 

uzavretom systéme (v dnešnej dobe sa jedná hlavne o vysokoúčinnú kvapalinovú 

chromatografiu, HPLC).  
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7.9.1 Systém HPLC 

Systém pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu sa skladá z niekoľkých 

častí, ktoré môžu byť súčasťou jedného bloku alebo sa jedná o modulárny systém (Obr. 

7.6). Mobilná fáza je vedená zo zásobníkov cez odplyňovač do vysokotlakového čerpadla, 

ktorý môže byť vybavený mixérom, a ktorý umožňuje programové miešanie mobilných 

fáz v určitom pomere. Následne je do mobilnej fázy vstrekovaná vzorka, ktorá je pod 

vysokým tlakom vedená do kolóny. Keďže separácia je ovplyvnená teplotou, kolóna je 

umiestnená v termostate, ktorý zabezpečuje konštantnú teplotu. Separované zložky 

postupne opúšťajú kolónu a detegujú sa pomocou vhodného detektora. 

 

Obr. 7.6 Základná schéma systému HPLC. 

Odplyňovač 

Úlohou odplyňovača (degasser) je odstránenie rozpusteného plynu v mobilnej 

fáze. Odstránenie plynov z mobilnej fázy prináša radu výhod v podobe 

reprodukovateľných retenčných časov, stabilnému prietoku a nízkeho šumu základnej 

línie u mnohých typov detektorov. K odstráneniu plynov z mobilnej fázy sa využíva 

viacero metód. Pri použití in-line vákuového degassera mobilná fáza preteká kapilárou 

s polopriepustnou membránou, najčastejšie vyrobenou z polytetrafluóretylénu (PTFE). 

Kapilára je umiestnená v komore s vákuom (záporným tlakom). Samotné odplynenie je 

založené na Henryho zákone ktorý hovorí, že molárny zlomok plynu rozpusteného 

v kvapaline je úmerný parciálnemu tlaku plynu nad kvapalinou. Znížením tlaku sa zníži aj 

parciálny tlak plynov nad kvapalinou, čo spôsobuje prechod plynov z kvapaliny. Ďalšou 

možnosťou odplynenia je prebublávanie mobilnej fázy héliom, čím sa môžu vytesniť 

plyny, ktoré sú menej rozpustné v mobilnej fáze ako v héliu.  
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 erpadlá pre HPLC 

Čerpadla pre HPLC bežne pracujú s tlakom od 1 do 60 MPa pri prietoku mobilnej 

fázy 0,1 až 1 ml/min. Využívajú sa dva konštrukčne odlišné typy čerpadiel. Striekačkové 

(lineárne) čerpadlá, ktoré sa skladajú z valcovej komory (200 – 500 ml) a pohyblivého 

piestu, podobne ako v striekačke. Komora je naplnená mobilnou fázou a prietok je 

kontrolovaný rýchlosťou piestu. Výhoda tohto prevedenia je absolútne bezpulzný 

prietok, avšak hlavná nevýhoda je obmedzená kapacita komory s nutnosťou opätovného 

napĺňania. V dnešnej dobe sa dáva prednosť piestovým čerpadlám, ktorých hlavným 

problémom bol ich pulzový charakter prietoku. To sa eliminovalo zaradením druhého 

piestu, ktorý pracoval v opačnej fáze. Navyše doplnením čerpadla o elektronické 

spätnoväzbové systémy sa tento problém prakticky vyriešil. Hlavnou výhodou 

piestového čerpadla je neobmedzená kapacita (možnosť dopĺňania mobilnej fázy aj 

v priebehu merania). 

V prípade, ak počas analýzy nedochádza k zmene zloženia mobilnej fázy, 

hovoríme o izokratickej elúcii (chromatografii). V mnohých prípadoch je však kvôli 

zefektívneniu analýzy potrebné meniť zloženie mobilnej fázy. V takom prípade hovoríme 

o gradientovej elúcii a do systému je potrebné zaradiť zmiešavač mobilných fáz (mixer). 

Gradient je možné vytvoriť pri vysokom alebo nízkom tlaku. Nízkotlakový gradient sa 

vytvára za nízkeho tlaku miešaním rozpúšťadiel pred vstupom do čerpadla. Výhodou 

tohto riešenia je reprodukovateľnosť gradientu a potreba len jedného vysokotlakového 

čerpadla. Naopak, nevýhodu je zvýšenie mŕtveho objemu systému. Vysokotlakový 

gradient sa vytvára miešaním rozpúšťadiel až za čerpadlami (vysoký tlak), čím sa znižuje 

mŕtvy objem systému. Nevýhodou tohto riešenia je nižšia reprodukovateľnosť a nutnosť 

použitia viacerých čerpadiel. 

Dávkovanie vzorky 

Na dávkovanie vzorky do mobilnej fázy pod vysokým tlakom sa v drvivej väčšine 

aplikácií využíva dávkovací ventil. Ide o šesťcestný ventil s dávkovacou slučkou 

s konštantným objemom (Obr. 7.7). Ventil ma dve polohy: poloha plnenia slučky vzorkou 

a poloha nástreku. Na začiatku je ventil v pozícií nástreku a slučkou ako aj kolónou 

preteká mobilná fáza. Následne sa ventil prepne do polohy plnenie slučky. Kolónou stále 

preteká mobilná fáza a súčasne sa slučka napĺňa vzorkou. Pri ďalšom prepnutí ventilu do 

polohy nástreku začne slučkou pretekať mobilná fáza a vnáša vzorku do kolóny. 
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Dávkovanie môže prebiehať buď manuálne alebo pomocou automatického dávkovača 

(autosampler).  

 

Obr. 7.7 Šesťcestný ventil s dávkovacou slučkou. Poloha nástreku (a) a poloha plnenia slučky vzorkou (b). 

Kolóny pre HPLC 

Pre HPLC sa používajú rovné kolóny najčastejšie dlhé 10 – 30 cm s vnútorným 

priemerom od 1 – 10 mm, vyrobené z nerezu alebo odolného plastu (peek). Doplnené 

môžu byť o predkolónu rovnakého typu, ktorá býva menšia a chráni hlavnú separačnú 

kolónu. Veľkosť zŕn sorbentu (resp. nosiča) sa pohybuje v rozmedzí 1 – 10 μm, v dnešnej 

dobe plnené výhradne profesionálne. V HPLC je možné použiť ktorýkoľvek mód (LSC, LLC, 

IEC a GPC) (Tab. 7.1) s čím súvisí správny výber mobilnej fázy a náplne kolóny. 

Najpoužívanejším typom v HPLC je chromatografia na reverznej fáze, kde sa ako 

stacionárna fáza používa silikagél s ukotvenou nepolárnou skupinou (C8, C18, fenyl) 

a zmes vodných roztokov ako polárna mobilná fáza. 

Teplota kolóny ovplyvňuje separáciu. Pri vyššej teplote je separácia urýchlená, 

môže mať vyššiu účinnosť, na druhej strane však môže dochádzať k zníženiu rozlíšenia. 

Preto sú kolóny umiestnené v termostate, ktorý ju udržiava pri konštantnej teplote, čo 

je dôležité aj z pohľadu reprodukovateľnosti výsledkov.  

Detektory 

Na detekciu zložiek vzorky vychádzajúcich z kolóny sa používajú rôzne typy 

detektorov. K najpoužívanejším patria fotometrický, fluorimetrický a najnovšie sa 

s HPLC používa hmotnostný spektrometer. Pri fotometrickom detektore eluát preteká 

celou (kyvetou) s objemom cca. 10 μl a registruje sa absorbancia pri zvolenej vlnovej 

dĺžke. Novšie detektory umožňujú snímať absorbanciu aj pri viacerých vlnových dĺžkach, 
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v prípade použitia fotodiódového poľa (diode array) je možné snímať aj celé spektrá. Pri 

použití fluorimetrického detektora sledujeme fluorescenciu pri zvolenej excitačnej 

a emisnej vlnovej dĺžke. Hmostnostnej spektrometrii je venovaná samostatná kapitola 8. 

7.10 Chromatografické charakteristiky 

Účinnosť chromatografického delenia sa posudzuje pomocou niekoľkých 

fyzikálnych veličín ako retencia, rozlíšenie, účinnosť chromatografickej kolóny a citlivosť. 

Retencia je vysvetľovaná ako zadržiavanie zložky zmesi. Prejavuje sa retenčným 

časom alebo retenčným objemom. Retenčný čas (tR) je definovaný ako doba, ktorá 

uplynie od nástreku vzorky po dosiahnutie maxima elučnej krivky (maximum píku). 

Zaznamenáva sa na chromatogram, čo je graf časovej závislosti intenzity veličiny, ktorá 

je sledovaná detektorom. Retenčný objem (VR) je množstvo mobilnej fázy pretečenej 

kolónou za retenčný čas. Retenčný čas je kvalitatívnou charakteristikou látky. 

Kvantitatívnou charakteristikou je plocha pod píkom alebo jeho výška. Retencia je 

popísaná pomerom kapacity kolóny, označujeme ju k: 

𝑘 =
𝑡𝐴 − 𝑡0
𝑡0

=
𝑉𝐴 − 𝑉0
𝑉0

  
7.2 

kde tA resp. VA je retenčný čas resp. retenčný objem vzorky a t0 resp. V0 je mŕtvy 

retenčný čas resp. objem. Mŕtvy čas je tR zložky, ktorá nie je na kolóne zadržiavaná 

a pohybuje sa rovnakou rýchlosťou ako mobilná fáza. Ak nie je k dispozícii hodnota 

retenčného objemu, ale iba retenčný čas, ľahko je možné prepočtom vyjadriť objem. Ak 

poznáme prietok mobilnej fázy f, tak potom vzťah medzi retenčným objemom 

a retenčným časom je: 

𝑉𝑅 = 𝑓 ∙ 𝑡𝑅 7.3 

Selektivita je schopnosť kolóny separovať píky na chromatograme (τ): 

τ =
(𝑡𝐵 − 𝑡𝐴)

2

𝑤𝐴 +𝑤𝐵
  

7.4 

kde tA a tB sú retenčné časy zložky A a zložky B a wA a wB je šírka píku zložky 

A alebo B v polovici jeho výšky. Ak je τ rovná alebo väčšie ako 1, tak sú zložky kompletne 
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odseparované, ak je menšia ako 1, tak sa prekrývajú. Selektivita sa dá vyjadriť aj 

pomocou retencie, resp. retenčných faktorov dvoch zložiek. Vtedy vzťah nadobúda tvar 

: 

𝜏 =
𝑘2
𝑘1
  

7.5 

kde k2 je retencia ,,pomalšej“ zložky a k1 je retencia prvej, ,,rýchlejšej“ zložky. 

Účinnosť chromatografickej kolóny je pre metódu HPLC veľmi dôležitá, nakoľko 

základným cieľom metódy HPLC je dosiahnutie čo najlepšieho rozdelenia látok v čo 

najkratšom čase. Účinnosť kolóny je ukazovateľom kvality chromatografickej separácie. 

Mierou účinnosti je bezrozmerná veličina N, označovaná ako počet teoretických 

poschodí, pre ktorú platí: 

𝑁 =
𝑡𝐴
2

𝑆𝐷𝑡
2 

7.6 

kde tA je retenčný čas zložky a SDt je smerodajná odchýlka retenčného času. Čím 

je vyšší počet teoretických poschodí, tým je kolóna účinnejšia. Počet závisí od dĺžky 

kolóny, retenčného času a retencie, veľkosti pórov kolóny, rýchlosti prietoku mobilnej 

fázy, teploty merania a viskozity mobilnej fázy. Vzťah (7.6) je pre praktické účely 

nepoužiteľný, preto sa na výpočet N všeobecne používa: 

𝑁 = konst (
𝑉𝐴
𝑤
)
2

  7.7 

kde VA retenčný objem zložky, w je šírka píku v jeho prislúchajúcej výške a konst. 

je konštanta závislá na w. Najčastejšie sa používa šírka píku v jeho polovičnej výške, čo 

sa označuje aj ako w50. K tejto šírke pripadá konštanta o veľkosti 5,54, a tak vzťah (7.7) 

nadobúda tvar: 
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𝑁 = 5 5 (
𝑉𝐴
𝑤50

)
2

 
7.8 

Citlivosť je schopnosť detektora zachytiť signál zo separovanej zložky a je závislá 

na pomere signál – šum. Šum je amplitúda základnej línie, ktorá zahŕňa všetky 

nepravidelné zmeny signálu detektora. K spoľahlivému kvalitatívnemu hodnoteniu 

signálu musí výška jeho píku spĺňať aspoň trojnásobok výšky píku šumu. Pri 

kvantitatívnom hodnotení musí byť výška píku signálu aspoň desaťnásobok šumu. 
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8 Hmotnostná spektrometria 

Hmotnostná spektrometria (mass spectrometry, MS) predstavuje v súčasnosti 

jednu z najčastejšie využívaných analytických metód, ktorá, ak by sme chceli do detailu 

rozobrať všetky aspekty, by vydala na samostatnú knihu. Táto kapitola preto poskytuje 

len stručný prehľad, ktorý poskytuje základné informácie týkajúce sa fyzikálnych 

princípov fungovania tejto metódy a jej využitia v biomedicíne. 

MS sa používa na kvalitatívne a/alebo kvantitatívne stanovenie známych či 

neznámych látok v rozličných vzorkách. Umožňuje rozlišovať ióny v plynnej fáze na 

základe ich pomeru hmotnosti a náboja (m/z). Pôvodne však vznikla na poli fyziky a za 

jej začiatok sa považuje prelom 1 . a 20. storočia. Ako zakladateľ je uvádzaný fyzik J. J. 

Thomson a jeho práca o vychyľovaní katódového žiarenia v elektrickom poli. Analýza 

malých organických látok sa stala rutinnou záležitosťou až v 80. rokoch 20. storočia. 

Avšak analýza biologických makromolekulárnych látok, akými sú nukleové kyseliny 

a proteíny, nebola možná kvôli absencii vhodných ionizačných techník. V 90. rokoch 

došlo v oblasti MS k významnému pokroku. Boli objavené vhodné techniky, ktoré 

dokázali účinne a jemne ionizovať tieto makromolekuly bez toho, aby spôsobovali ich 

fragmentáciu. Za vývoj týchto ionizačných techník bola v roku 2002 objaviteľom Johnovi 

B. Fennovi a Koichi Tanakovi udelená Nobelova cena za chémiu (Obr. 8.1). Odvtedy sa 

MS začala v biologických sférach stále viac uplatňovať. Za posledných 20 rokov sa stala 

významným nástrojom biologického výskumu najmä pri identifikácii, charakterizácii 

a kvantifikácii proteínov a metabolitov. 

  

Obr. 8.1 Objavitelia techniky ionizácie biomolekúl. Vľavo: John Bennett Fenn:Nobelova cena udelená za 
,,rozvoj metód identifikácie a štrukturálnej analýzy biologických makromolekúl.“ Vpravo: Koichi Tanaka: 
Nobelova cena za chémiu udelená ,,za rozvoj mäkkej laserovej desorpcie a ich využitie na ionizáciu.“ 
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Plusy a mínusy použitia metódy hmotnostnej spektrometrie: 

+ vysoká citlivosť 

+ kvalitatívna analýza – určenie Mr a ďalších štruktúrnych informácií 

+ kvantitatívna analýza – odozva závislá na koncentrácii  

+ minimálna spotreba vzorky 

- deštruktívna metóda (počas analýzy dochádza k štiepeniu pôvodnej molekuly 

na iónové fragmenty) 

- vysoké náklady (zriaďovacie + prevádzkové náklady) 

8.1 Základné časti hmotnostného spektrometra 

Hmotnostný spektrometer – zariadenie, v ktorom dochádza k tvorbe iónov 

a následnému rozdeľovaniu iónov na základe ich pomeru m/z v plynnej fáze vplyvom 

elektrického a/alebo magnetického poľa a k zaznamenávaniu príslušných analytických 

signálov. 

Každý hmotnostný spektrometer je väčšinou zložený z troch základných častí - z 

iónového zdroja, hmotnostného analyzátora a detektora (Obr. 8.2). Zvyčajne sú 

príslušné komponenty umiestnené vo vákuu s výnimkou iónového zdroja (iónový zdroj 

pracujúci za atmosférického tlaku), ktorý je v istých prípadoch schopný pracovať aj mimo 

vákuovej oblasti. Popri troch základných častiach hmotnostného spektrometra je jeho 

súčasťou aj vákuový systém (zabezpečenie vákua), iónová optika (urýchlenie, 

usmernenie a fokusácia iónov) a operačný systém (počítač s adekvátnym softvérovým 

vybavením), ktorý slúži na ovládanie zariadenia, na zber, ukladanie, spracovanie dát. 

Na začiatku je potrebné previesť neutrálne molekuly analytu pomocou vhodnej 

ionizačnej techniky na nabité častice − ióny, čo je úlohou iónového zdroja. Hmotnostný 

analyzátor následne delí  jednotlivé ióny, ktoré vznikli v iónovom zdroji podľa ich pomeru 

m/z. K tomuto rozdeľovaniu dochádza v plynnej fáze a v prostredí vysokého vákua. 

Rozdelené ióny sú nakoniec privádzané na detektor, ktorý zabezpečuje ich detekciu 

a registruje ich intenzitu (početnosť).  
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Základné pojmy 

• m/z - bezrozmerná veličina získaná vydelením hmotnosti iónu nábojovým číslom 

(počtom elementárnych nábojov, bez ohľadu na polaritu) 

• Dalton (Da) – nie je SI jednotka, väčšinou sa používa v biológii pre molekulové 
hmotnosti väčších proteínov (kDa) 

– atómová hmotnostná jednotka (unified atomic mass unit) 
u = 1/12 hmotnosti 12C, 1 u = 1 Da = 1,660 53  066 60(50)×10-27 kg 

• základný pík spektra - pík s najvyššou intenzitou 

• ión prekurzoru - ión, ktorý reaguje za vzniku konkrétnych produktových iónov 

• produktový ión - produkt po reakcii z jednotlivými iónmi prekurzoru 

• fragmentový ión - produktový ión vzniknutý disociáciou iónu prekurzora 

• aduktový ión – ión tvorený interakciou iónu s jedným alebo viacerými 

atómami/molekulami - [M+Na]+, [M+K]+, [M+Cl]-, atď. 

 

Obr. 8.2 Všeobecná schéma hmotnostného spektrometra. 

Výstupom z hmotnostného spektrometra je hmotnostné spektrum, ktoré 

predstavuje závislosť intenzity, resp. relatívnej intenzity (vyjadrenej v  ) analytického 

signálu daného iónu od hodnoty jeho pomeru m/z. Získané hmotnostné spektrum 

reprezentuje súbor píkov, pričom na osi x je zobrazená hodnota pomerov m/z iónov, 

ktoré sú prítomné vo vzorke s prislúchajúcou hodnotou na osi y, ktorá je úmerná 

kvantitatívnemu zastúpeniu iónov vo vzorke (Obr. 8.3). Ak je intenzita píkov vyjadrená 

v  , tak ióny s najväčším kvantitatívnym zastúpením vo vzorke sú priradené píku s 

hodnotou 100  . Pík s najvyššou intenzitou je označený ako základný pík a intenzity 

všetkých ostatných píkov v spektre sa vzťahujú k intenzite základného píku – tomuto 

procesu hovoríme normalizácia spektra. 
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Z údajov získaných z odmeraného spektra je kľúčovou voľba MS techniky, na 

základe ktorej je možné potvrdiť štruktúru známej látky (tzv. cielená analýza, target 

analysis), alebo určiť štruktúru neznámej látky (non-target analysis) a súčasne s tým 

získať aj informáciu o kvantitatívnom zastúpení takýchto látok v analyzovanej vzorke. 

Výber vhodnej MS techniky je teda daný nielen typom analýzy, ale aj koncentračnými 

hladinami látok v analyzovanej vzorke a ďalšími špecifikami analýzy. 

 

Obr. 8.3 Názorné hmotnostné spektrum. 

8.2 Ionizačné techniky v hmotnostnej spektrometrii 

Prvým krokom v hmotnostnej spektrometrii je prevedenie vzorky na ióny. 

Používajú sa rozličné techniky ionizácie, ktoré prebiehajú vo vákuu alebo pri 

atmosférickom tlaku. Univerzálna ionizačná technika, ktorá by pokryla požiadavky na 

ionizáciu látok rôznej povahy, prítomných v rôznych matriciach vo všeobecnosti 

neexistuje. 

Výber vhodnej ionizačnej techniky podmieňuje v prvom rade povaha 

analyzovanej látky, kde najdôležitejšími faktormi sú polarita, veľkosť molekúl analytu či 

matrica vzorky, v ktorej sa analyzovaná vzorka nachádza. Stratégia výberu vhodnej 

ionizačnej techniky na základe charakteristických vlastností skúmanej vzorky je 

znázornená na Obr. 8.4. 
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Obr. 8.4 Výber vhodnej ionizačnej techniky na základe charakteristiky skúmanej vzorky: MW – molekulová 
hmotnosť, MALDI – ionizácia/desorpcia laserom za účasti matrice, ESI – ionizácia elektrosprejom, FI – 
ionizácia poľom, CI – chemická ionizácia, EI – ionizácia nárazom elektrónov. 

V súčasnosti sa k osvedčeným a dominantným ionizačným technikám zaraďujú: 

• ionizácia nárazom elektrónov (electron impact – EI) 

• ionizácia elektrosprejom (electrospray ionization – ESI) 

• ionizácia/desorpcia laserom za účasti matrice (matrix-assisted laser desorption 

ionization – MALDI) 

• chemická ionizácia pri atmosférickom tlaku (atmospheric pressure chemical 

ionization – APCI) 

• fotoionizácia pri atmosférickom tlaku (atmospheric pressure photoionization - 

APPI) 

• ionizácia indukčne viazanou plazmou (inductively coupled plasma – ICP) 

Ionizačné techniky sa najčastejšie klasifikujú na základe množstva energie 

potrebnej na ionizáciu analytu. Rozlišujeme tvrdé a mäkké ionizačné techniky. Pri 

tvrdých ionizačných technikách získava ionizovaná molekula pri ionizácii nadbytok 

vnútornej energie a dochádza k fragmentácii molekulového iónu na menšie časti 

(fragmentované ióny). V prípade mäkkých ionizačných techník ionizovaná molekula získa 

omnoho menšie množstvo energie, čím sa molekula len ionizuje a pravdepodobnosť jej 

fragmentácie je veľmi nízka.  
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Ďalším typom klasifikácie ionizačných techník je podľa toho, za akého tlaku 

dochádza k ionizácii, konkrétne na ionizačné techniky pracujúce za zníženého tlaku 

a techniky pracujúce za atmosférického tlaku. U ionizačných techník, ktoré pracujú za 

atmosférického tlaku, dochádza k ionizácii vzorky mimo iónového zdroja. Zvyknú sa 

označovať ako ambientné ionizačné techniky a reprezentujú novú skupinu desorpčných 

ionizačných techník. 

Výber ionizačnej techniky je určený aj na základe kompatibility s ďalšími 

zapojenými inštrumentálnymi stupňami, napríklad so separačnou technikou. 

Kvapalinová chromatografia (LC), plynová chromatografia (GC), či kapilárna 

elektroforéza (CE) kladú odlišné nároky na ionizačnú techniku, najmä ak ide o ich online 

spojenie. Nie všetky ionizačné techniky v LC-MS spojení sú vhodné na spojenie GC-MS, 

resp. CE-MS a naopak. 

8.2.1 Ionizácia nárazom elektrónov 

Ionizácia nárazom elektrónov (EI) je metóda ionizácie, pri ktorej energetické 

elektróny interagujú s atómami alebo molekulami pevnej alebo plynnej fázy za vzniku 

iónov. EI bola jednou z prvých ionizačných techník vyvinutých pre MS. Táto metóda je 

však stále populárnou ionizačnou technikou. Považuje sa za metódu tvrdej ionizácie (s 

vysokou fragmentáciou), pretože na výrobu iónov používa vysokoenergetické elektróny. 

Je založená na princípe interakcie analyzovanej vzorky v plynnej fáze s elektrónmi, ktoré 

emituje žeravá katóda a po prechode iónovým zdrojom sú zachytené na anóde (,,lapač“ 

elektrónov). Mechanizmus EI ionizácie je znázornený na Obr. 8.5. Pri interakcii analytu 

s vysokoenergetickými elektrónmi dochádza k odštepovaniu jedného alebo viacerých 

elektrónov z molekuly analytu a následnému vzniku radikálu katiónu (M+) alebo 

viacnásobne nabitých iónov: M + e- → M+ · + 2e- 

EI je najužitočnejšia pre organické zlúčeniny, ktoré majú molekulovú hmotnosť 

nižšiu ako 600 Da. Pomocou tejto techniky je možné detegovať aj niekoľko ďalších 

tepelne stabilných a prchavých zlúčenín v tuhom, kvapalnom a plynnom stave, ak sú 

spojené s rôznymi separačnými metódami. Najčastejšie sa EI uplatňuje v spojení s GC-

MS. Je schopná opakovane poskytovať reprodukovateľné výsledky a z tohto dôvodu je 

k dispozícii i široká škála komerčných databáz EI fragmentačných spektier známych látok, 

ktoré uľahčujú proces identifikácie rozličných látok prítomných v neznámych vzorkách. 
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Obr. 8.5 Všeobecná schéma EI ionizácie. 

8.2.2 Ionizácia elektrosprejom 

Ionizácia elektrosprejom (ESI) patrí do skupiny mäkkých ionizačných techník, 

ktoré sú spájané s prenosom iónov z kvapalnej do plynnej fázy. Používa sa pri látkach so 

stredne polárnym až iónovým charakterom. Princípom ESI je, že rozpustený analyt je 

privedený do priestoru ionizačnej komory kovovou kapilárou, na ktorú je vložené vysoké 

napätie (3−5 kV). Na výstupe z kapiláry za pomoci nebulizačného (rozprašovacieho) 

plynu – N2 vznikajú kvapôčky, ktoré nesú na povrchu veľké množstvo náboja. V dôsledku 

odparovania rozpúšťadla z povrchu kvapôčok dôjde k zvýšeniu hustoty povrchového 

náboja a až pri dosiahnutí kritickej hodnoty dochádza k tzv. coulombovskej explózii, tj. 

rozpadu na ešte menšie kvapôčky. Opakovanie tohto procesu vedie k uvoľňovaniu 

jednotlivých iónov v plynnej fáze. Vzniknuté ióny sú transportované z atmosférickej 

oblasti zdroja do vákua a hmotnostného analyzátora (Obr. 8.6). 

Pri ESI technike je možné uskutočňovať proces ionizácie aj proces analýzy 

a detekcie iónov v závislosti od charakteru látky a nastavenia zariadenia buď 

v pozitívnom alebo negatívnom móde. Pozitívny mód reprezentujú protonizované ióny, 

keď dochádza k asociácii protónu (katiónu vodíka H+) na molekulu analytu. Takto 

vznikajú molekulové ióny, ktoré sú v prípade pozitívneho módu charakterizované 

molekulovou hmotnosťou  M +n.H n+ a v prípade negatívneho módu molekulovou 

hmotnosťou  M -n.H]n-. Väčšinou dochádza k vzniku iónov s jednotkovým nábojom, ale 

ESI je charakterizované i schopnosťou viacnásobného nabíjania molekuly. Typickým 

príkladom sú molekuly proteínov a peptidov. 
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ESI predstavuje takmer univerzálnu ionizačnú techniku, pretože umožňuje 

analyzovať nielen malé molekuly, ale i veľké neprchavé, nabité molekuly, akými sú 

proteíny, či polyméry nukleových kyselín. Zároveň je možné túto techniku spojiť 

s akýmkoľvek typom hmotnostného analyzátora. Limitáciou ESI je použitie neprchavých 

tlmivých roztokov alebo analýza látok nepolárneho charakteru. ESI je veľmi náchylná na 

kontamináciu. Vzorka by mala obsahovať minimálne množstvo pufrov, solí 

a detergentov. Optimálne by mala byť prítomná len ultračistá voda, organický 

modifikátor a prchavá kyselina alebo báza. Nemôžu sa použiť pufre ako fosfát, Tris 

a HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid). Dokonca aj stopové 

množstvá týchto pufrov interagujú s procesmi ESI. Ak sú pufre potrebné, môžu sa použiť 

prchavé pufre, ako je octan amónny, pri koncentrácii ≤ 30 mM. Iónovým detergentom je 

potrebné sa úplne vyhnúť, na druhej strane, použitie určitých neiónových detergentov 

v koncentračnom rozsahu 0,01 % − 0,1 % sa dajú získať užitočné dáta. 

 

Obr. 8.6 Schéma ESI ionizácie. 

8.2.3 Ionizácia/desorpcia laserom za účasti matrice 

Ionizácia/desorpcia laserom za účasti matrice (MALDI, Obr. 8.7) sa používa 

najmä v analytickom prostredí charakterizácie biopolymérov a syntetických polymérov. 

Prvým dôležitým krokom je príprava vzoriek na tento typ analýzy. Vzorka sa zmieša 

s vhodnou organickou matricou (najčastejšie ide o kyselinu nikotínovú, kyselinu 

gentisovú, kyselinu sinapovú, alebo kyselinu škoricovú) v pomere 1:1000. Vzorka 

spoločne s matricou sa potom nanáša na MALDI terčík (Obr. 8.8), ktorý predstavuje 

kovová alebo keramická platnička, a nechá sa vykryštalizovať. Následne sa platnička vloží 

do priestoru ionizačného zdroja, kde je ožarovaná pulzným laserovým iónovým lúčom. 

Samotný proces ionizácie je uskutočňovaný krátkymi laserovými pulzmi, kedy je energia 

žiarenia lasera pohlcovaná matricou, čo vedie k jej rýchlemu zahriatiu a následnej 

desorpcii vrátane iónov analytu. Počas tohto procesu dochádza k vzniku prevažne 
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jednonásobne nabitých iónov. MALDI technikou je možné analyzovať látky termolabilné, 

neprchavé organické zlúčeniny a látky s vysokou molekulovou hmotnosťou, čo vedie k jej 

využitiu aj v oblasti analýzy proteínov, peptidov, glykoproteínov, oligosacharidov 

a oligonukleotidov. MALDI je charakteristická vysokou citlivosťou a minimálnymi 

nárokmi na množstvo vzorky. Veľmi dobrá znášanlivosť sa preukázala s používanými 

tlmivými roztokmi, soľami a inými aditívami. 

 

 

Obr. 8.7 Ionizácia MALDI. Obr. 8.8 MALDI terčík. 

8.2.4 Chemická ionizácia pri atmosférickom tlaku 

Chemická ionizácia (CI) predstavuje mäkkú ionizačnú techniku a reprezentuje 

vhodnú alternatívu k EI. Založená je na prvotnej ionizácii reakčného plynu 

nachádzajúceho sa v ionizačnej komore a až následnou interakciou ionizovaných 

molekúl reakčného plynu s molekulami vzorky dochádza k ionizácii. Najčastejšie 

používaným reakčným plynom je metán, izobután alebo amoniak. 

Širšie uplatnenie nachádza APCI, čo je chemická ionizácia prebiehajúca za 

atmosférického tlaku (Obr. 8.9). Iónový zdroj je tvorený kapilárou na prívod vzorky, ktorá 

sa vyhrieva na teplotu 400−500 °C, čím dochádza k splyňovaniu vzorky v jej vnútornom 

priestore. Pôvodný zdroj prúdu, ktorým bol v prípade EI vyhrievaný filament, tu nahrádza 

korónová ihla. Aplikáciou vysokých hodnôt potenciálu na korónovú ihlu sa vyvolá 

korónový výboj, čím sa tvorí iónová plazma. Ióny plazmy interagujú s plynom 

privádzaným do ionizačnej komory, najčastejšie N2, za vzniku reaktívnych foriem - N2
+·, 

N4
+·, ktoré ďalej interagujú s molekulami rozpúšťadla za vzniku sekundárnych iónov. 

Ionizačná technika APCI je vhodná na ionizáciu slabo polárnych a relatívne nepolárnych 

malých molekúl, zároveň jej hlavnou nevýhodou je slabá reprodukovateľnosť. 
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8.2.5 Fotoionizácia pri atmosférickom tlaku 

Fotoionizácia pri atmosférickom tlaku (APPI, Obr. 8.9) je veľmi úzko spätá s APCI 

technikou a zvykne sa používať na ionizáciu malých, relatívne nepolárnych látok. 

Podobne ako v prípade APCI sa vzorka s rozpúšťadlom privádza do vnútorného priestoru 

ionizačného zdroja cez vyhrievanú kapiláru pri teplote 400−500 °C, korónová ihla je ale 

v tomto prípade nahradená UV lampou a k ionizácii dochádza na základe interakcie 

s fotónmi, ktoré UV lampa produkuje. Môže dochádzať k priamej ionizácii, alebo 

k nepriamej, keď sú primárne ionizované molekuly rozpúšťadla alebo pomocného 

roztoku, tzv. dopantu, ktoré následne interagujú s molekulami vzorky. Dopantom môže 

byť acetón, toluén, anizol, benzén, hexafluórbenzén alebo tetrahydrofurán. APPI 

technika je komplementárnou k APCI a ESI. V porovnaní s APCI je ale oveľa citlivejšia na 

vplyv experimentálnych podmienok. Benefitom APPI je schopnosť ionizácie nepolárnych 

látok, ktoré nie je možné detegovať technikami APCI a ESI. 

Z aplikačného hľadiska je táto technika efektívna pri analýzach flavonoidov, 

liečiv, steroidov, pesticídov či polyaromatických uhľovodíkov.  

 

Obr. 8.9 APCI (A) a APPI (B) ionizácia. 

8.2.6 Ionizácia indukčne viazanou plazmou 

Technika ionizácie indukčne viazanou plazmou (ICP, Obr. 8.10) sa od svojej 

implementácie do prostredia MS stala najrýchlejšie napredujúcou technikou na prvkovú 

identifikáciu a kvantifikáciu vzoriek rozličného charakteru. V súčasnosti sa analyzujú 

touto technikou vzorky environmentálneho, geologického a biomedicínskeho 

charakteru. 
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Ionizačný zdroj sa skladá z plazmového horáka, pričom v hornej časti je okolo 

neho navinutá indukčná cievka. Do vnútorného priestoru horáka je spolu so vzorkou 

privádzaný neutrálny plyn – najčastejšie argón alebo hélium. V oblasti indukčnej cievky 

dochádza v dôsledku prietoku plynu horákom k vysokonapäťovému výboju 

a k uvoľňovaniu elektrónov z molekúl argónu. Tie sú následne urýchľované a kolízne 

interagujú s ďalšími molekulami argónu, čo vedie k uvoľňovaniu tepla. Teplota 

vznikajúcej plazmy sa tak pohybuje na úrovni  000–10000 K. Pri takejto teplote sa 

molekuly vzorky atomizujú a jednotlivé atómy prechádzajú na ióny stratou elektrónov. 

K hlavným benefitom spojenia ICP-MS patrí najmä rýchlosť analýzy, schopnosť 

poskytovať veľmi priaznivé hodnoty medze dôkazu, efektívne analyzovať a rozlišovať 

izotopy prvkov. 

Poznámka: medza dôkazu (angl. limit of detection, LOD) najnižšia koncentrácia látky, 

ktorú je možné ešte detegovať pri danej hladine spoľahlivosti. 

 

Obr. 8.10 ICP ionizácia. 

8.3 Hmotnostné analyzátory 

Hmotnostný analyzátor, ktorý je umiestnený medzi iónovým zdrojom 

a detektorom, slúži na separáciu iónov vzniknutých v iónovom zdroji na základe pomeru 

m/z. Proces separácie je výsledkom rozličného, pre daný vzniknutý ión s pomerom m/z 

charakteristického správania v magnetickom a/alebo elektrickom poli. V súčasnosti 

máme k dispozícii nasledovné hmotnostné analyzátory: 

      

              

       
 
 
 
 

 
 
 
 

    

          
          

       
 
 
 
 

 
 
 
 

    

               

      



217 
 

• magnetický/elektrický sektorový analyzátor 

• kvadrupól (quadrupole) – Q 

• iónová pasca (ion trap) – IT, kvadrupólová iónová pasca (quadrupole ion trap) 

– QIT 

• analyzátor času letu/letová trubica (time-of-flight) – TOF 

• iónová cyklotrónová rezonancia s Fourierovou transformáciou (Fourier 

transform ion cyclotron resonance) – FT-ICR 

• Orbitrap 

Delenie iónov podľa m/z je možné dosiahnuť na základe rôznych fyzikálnych 

princípov, čím sa od seba jednotlivé hmotnostné analyzátory odlišujú (Tab. 8.1): 

Tab. 8.1 Rozdelenie hmotnostných analyzátorov na základe fyzikálneho princípu separácie hmoty 

Analyzátor Fyzikálny princíp separácie hmoty 

sektor zakrivenie dráhy letu iónov v magnetickom alebo 

elektrickom poli 

Q, IT, QIT rôzna stabilita oscilácií iónov v dvoj- (kvadrupól) alebo 

trojrozmernej (iónová pasca) kombinácii jednosmerného a 

vysokofrekvenčného striedavého napätia 

TOF rôzna doba rýchlosti letu iónov v oblasti bez poľa 

FT-ICR rôzna absorpcia energie pri cykloidálnom pohybe iónov v 

kombinovanom magnetickom a elektrickom poli 

Orbitrap rôzna frekvencia cykloidálneho pohybu v elektrickom poli 

Hmotnostné analyzátory môžu pracovať ako samostatné jednotky 

hmotnostného spektrometra. Ak si ale experiment vyžaduje zlepšenie niektorých 

analytických parametrov či získanie detailnejšej a špecifickejšej informácie, dochádza 

k spájaniu dvoch, resp. viacerých hmotnostných analyzátorov integrovaných v rámci 

jedného hmotnostného spektrometra. Hovoríme vtedy o tandemových, resp. 

hybridných hmotnostných analyzátoroch. V prípade tandemového hmotnostného 

analyzátora dochádza k spojeniu dvoch rovnakých analyzátorov, zatiaľ čo spojením 

dvojice rôznych hmotnostných analyzátorov do jedného celku vzniká hybridný 

hmotnostný analyzátor. 
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8.3.1 Základné parametre hmotnostných analyzátorov 

Výber hmotnostného analyzátora je ovplyvnený základnými požiadavkami 

a rôznymi špecifikami uskutočňovanej analýzy. Na vzájomné porovnanie hmotnostných 

analyzátorov za účelom zhodnotenia ich analytických a aplikačných možností slúži 

viacero parametrov (Tab. 8.2): 

• rozlišovacia schopnosť (rozlíšenie) – schopnosť analyzátora poskytnúť 

rozlíšené signály pre ióny s podobnou m/z 

• správnosť určenia hmoty - miera schopnosti analyzátora určiť správnu 

hodnotu m/z 

• hmotnostný rozsah – rozsah m/z hodnôt, v ktorom analyzátor môže 

zaznamenať spektra 

• lineárny dynamický rozsah - rozmedzie koncentrácií, v ktorom je odozva 

(lineárne) závislá od koncentrácie 

• rýchlosť skenovania – rýchlosť záznamu spektier 

Rozlišovacia schopnosť (RP) predstavuje schopnosť deliť ióny s rozličnými 

hodnotami pomerov m/z od seba navzájom. Matematicky je RP definovaná ako pomer 

hmotnosti daného iónu (m/z) a šírky píku tohto iónu v polovici jeho výšky (Δm/z) 

vyjadrená vzťahom: 

𝑅𝑃 = 
𝑚/𝑧

Δ𝑚/𝑧
 

8.1 

RP sa vždy vzťahuje  len na určitý ión s daným pomerom m/z, resp. určitý rozsah 

hodnôt m/z. Rozlíšenie (R) reprezentuje prevrátenú hodnotu RP. Čím je hodnota RP 

vyššia a hodnota R nižšia, tým je možné z hmotnostného spektra získať viac informácií 

ohľadom analyzovaných látok. Tieto hmotnostné analyzátory sa všeobecne považujú za 

kvalitnejšie. Na základe týchto parametrov rozlišujeme hmotnostné analyzátory 

s vysokým rozlíšením a analyzátory s nízkym rozlíšením (Obr. 8.11).  

 

Obr. 8.11 Porovnanie hmotnostných spektier získaných pri nízkej a vysokej rozlišovacej schopnosti 
hmotnostného analyzátora. 
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Správnosť určenia hmoty (mass accuracy, E) opisuje rozdiel medzi 

experimentálne získanou hodnotou pomeru m/z iónu a jeho teoretickou (matematicky 

získanou) m/z hodnotou. Jedná sa o bezrozmernú veličinu vyjadrenú v ppm (parts per 

million). 

𝐸 =  
(
𝑚
𝑧
)experimentálna − (

𝑚
𝑧
)teoretická

(
𝑚
𝑧
)teoretická

 ∙  1 6 
8.2 

Súčasťou vyjadrenia správnosti určenia hmoty je aj matematické znamienko „+“ 

alebo „−“. Vo všeobecnosti platí, že čím je absolútna hodnota E nižšia, tým vyššia je 

správnosť určenia pomeru m/z analyzovaného iónu. Ako úplné minimum pre možnosť 

určenia elementárneho zloženia iónov sa uvádza hodnota 5 ppm. Napríklad, ak 

experimentálne nameraná hodnota m/z = 300,0463 a teoreticky vypočítaná hodnota 

m/z = 300,04 3 tak správnosť určenia hmoty je: 

𝐸 =  
3      3 −  3      3

3      3
 ∙  1 6 = −3 3 𝑝𝑝𝑚 8.3 

Tab. 8.2 Porovnanie hmotnostných analyzátorov na základe ich parametrov 
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Q 3-5 0,1-0,7 < 100 2-3 105 – 106 2-10 € 

IT/QIT 4-20 0,1-0,7 50-200 4-6 104 – 105 2-10 €€ 

TOF 10-60 0,006-0,1 1-5 10-20 104 – 105 10-50 €€ 

Orbitrap 100-240 0,002 1-3 4 5 х 103 1-5 (10) €€€ 

FT-ICR 750-2500 0,0002 0,3-1 4-10 104 0,5-2 €€€€ 

8.3.2 Magnetický/elektrický sektorový analyzátor 

Sektorový hmotnostný analyzátor bol historicky prvým široko využívaným 

analyzátorom, ktorého využitie v súčasnosti je obmedzené už len na niektoré špecifické 

aplikácie. Z hľadiska požiadaviek modernej vedy a analytickej praxe je ich význam nízky, 

najmä z dôvodov mimoriadne vysokých nárokov na priestor a prevádzku. Úlohou 
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sektorového analyzátora je separovať zväzok iónov vznikajúcich v iónovom zdroji, na 

zväzky iónov s rovnakým pomerom m/z. K separácii dochádza po procese urýchlenia 

iónov a ich vstupe do magnetického poľa, ktoré spôsobí špecifické vychýlenie trajektórie 

pohybu, ktoré je charakteristické pre ióny s istým pomerom m/z (ióny majú pri vstupe 

do magnetického poľa kinetickú energiu Ek = z · V = ½ · m · v2 získanú v urýchľujúcom 

elektrickom poli, v – rýchlosť urýchleného iónu). Princíp a funkciu sektorových 

analyzátorov je možné opísať z fyzikálneho hľadiska vzájomným spolupôsobením dvojice 

síl – dostredivej sily magnetického poľa (B · z · v) a odstredivej sily na nabitú časticu 

(m · v2/r). Ak sú spolupôsobiace sily v rovnováhe (B · z · v = m · v2/r), dochádza 

k stabilnému pohybu iónov s charakteristickým pomerom m/z po trajektóriách s presne 

definovaným polomerom r a platí vzťah:  

𝑚

𝑧
=  
𝐵2 ∙ 𝑟2

2 ∙ 𝑉
 8.4 

kde B je magnetická indukcia, r je polomer trajektórie, ktorú opisuje daný ión 

a V je urýchľujúce napätie (potenciálový rozdiel). Z tohto vzťahu vyplýva, že pomer m/z 

príslušného iónu je priamoúmerný magnetickej indukcii a polomeru trajektórie 

a nepriamoúmerný veľkosti urýchľovacieho napätia. Pretože sektorové hmotnostné 

analyzátory sú vyrobené s určitým charakteristickým zakrivením, polomer trajektórie je 

fixný a k zoskenovaniu celého hmotnostného spektra dochádza iba plynulou zmenou 

magnetickej indukcie a/alebo urýchľovacieho napätia (Obr. 8.12).  

 

Obr. 8.12 Všeobecná schéma sektorového hmotnostného analyzátora. Pri prechode iónov magnetickým 
poľom dôjde k zakriveniu dráhy letu iónov. Pre ióny s nižšou hodnotou m/z nastane väčšie zakrivenie (dráhy 
ťažších iónov sa toľko nezakrivia kvôli väčšej odstredivej sile ťažšieho iónu). 

Okrem jednoduchých magnetických sektorových analyzátorov existujú aj 

analyzátory s dvojitou fokusáciou (Obr. 8.13). Takéto zariadenia integrujú do jedného 

celku elektrický sektor s magnetickým sektorom a vo všeobecnosti je možné ich 
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považovať za tandemový hmotnostný spektrometer. Pridanie elektrostatickej fokusácie 

iónov k magnetickej fokusácii významne zvýši RP a umožňuje presné určenie hmoty na 

úrovni šiestich desatinných miest. Sektorové analyzátory s dvojitou fokusáciou môžu 

mať z konštrukčného hľadiska viacero geometrických usporiadaní. Rozlišujú sa 

usporiadania s priamou geometriou, kedy je elektrický sektor predradený 

magnetickému sektoru a usporiadania s obrátenou geometriou, ak magnetický sektor je 

predradený elektrickému sektoru. 

 

Obr. 8.13 Sektorový analyzátor s dvojitou fokusáciou. 

8.3.3 Kvadrupól 

Kvadrupólovými hmotnostnými analyzátormi sú v zjednodušenom ponímaní 

schopné prejsť a dostať sa až k detektoru iba ióny s určitým charakteristickým pomerom 

m/z. Kvadrupól je zvyčajne tvorený štyrmi identickými oceľovými paralelne 

usporiadanými tyčami s dĺžkou 20–30 cm s kruhovým alebo hyperbolickým prierezom. 

V súčasnosti sa však využívajú i ,,kvadrupóly“ zložené zo šiestich (hexapól) alebo ôsmych 

(oktapól) tyčí. Na jednotlivé proti sebe stojace tyče sa privádza jednosmerné a striedavé 

vysokofrekvenčné napätie, pričom platí, že napätia privádzané na proti sebe stojace páry 

tyčí sa líšia smerom pôsobenia. Napätie jedného z párov tyčí je definované ako 

[U − V · cos (ω · t)] a napätie druhého páru tyčí ako −[U − V · cos (ω · t)], vďaka čomu 

vzniká v takomto systéme oscilujúce elektrické pole. Pohyb iónov, ktoré vstupujú do poľa 

kvadrupólu, nie je charakterizovaný len ich trajektóriou vymedzenou smerom 

k detektoru – pohyb v smere osi z. Ióny začnú po vstupe do poľa oscilovať v smere osí x 
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a y, a len tie z nich, ktoré sa pohybujú stabilnou trajektóriou, dosiahnu až na detektor. 

Ióny s nestabilnou trajektóriou pohybu sa dostanú do kolízie s tyčami kvadrupólu, čo 

zamedzí ich prístup k detektoru (Obr. 8.14). Dosiahnutie stabilných oscilácií v tyčiach 

kvadrupólu je možné vhodným pomerom jednosmerného a striedavého 

vysokofrekvenčného napätia, ktorý je charakteristický pre každý ión definovaný 

pomerom m/z. Plynulou zmenou (skenovaním) hodnôt napätia U a amplitúdy V (ich 

pomer zostáva konštantný) sú postupne prepúšťané na detektor všetky ióny (jedná sa 

vlastne o hmotnostný filter). 

 

Obr. 8.14 Schéma kvadrupólového hmotnostného analyzátora a pohyb iónov. 

8.3.4 Iónová pasca, kvadrupólová iónová pasca 

Obdobou kvadrupólových analyzátorov je kvadrupólová iónová pasca, ktorá 

reprezentuje ich trojrozmerné usporiadanie (Obr. 8.15). Klasická trojrozmerná iónová 

pasca sa zvykne označovať aj ako 3D pasca a v súčasnosti je k dispozícii aj lineárna iónová 

pasca (LIT) alebo tzv. 2D pasca zložená z trojice jednoduchých kvadrupólov. Hmotnostný 

analyzátor iónovej pasce pozostáva z troch hyperbolických elektród: z jednej stredovej 

prstencovitej elektródy, na ktorú sa privádza striedavé napätie a zo vstupnej a výstupnej 

kruhovej elektródy, ktoré sú uzemnené. Ióny vytvorené v iónovom zdroji sú do vnútra 

pasce privedené vstupným otvorom v kruhovej elektróde pri vysokej rýchlosti. Vnútorný 

priestor pasce je vyplnený inertným plynom, najčastejšie héliom, ktorý spomalí 

vstupujúce ióny kolíznym mechanizmom. Spomalenie iónov vedie k ich zachyteniu vo 

vnútornom priestore pasce a oscilujúce elektrické pole vyvoláva pohyb iónov po 

stabilných trajektóriách. Zvýšením amplitúdy striedavého napätia dôjde  k porušeniu 

charakteristického pohybu iónov, čím sú tieto ióny vypudené z vnútorného priestoru 

pasce cez výstupnú kruhovú elektródu, zvyčajne v poradí vzrastajúcej hodnoty pomeru 
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m/z, smerom k detektoru. Kvadrupólová iónová pasca je relatívne jednoduchým typom 

analyzátora ako z hľadiska obsluhy, tak aj po konštrukčnej stránke, pričom sa vyznačuje 

dostatočnou robustnosťou. K limitáciám iónovej pasce patrí nízka efektivita vstupu iónov 

vznikajúcich mimo vnútorného priestoru pasce a zároveň malý vnútorný priestor pasce, 

čo môže viesť k nežiaducim ión-iónovým interakciám. Zadržiavať väčšie množstvo iónov 

umožňuje LIT, ktorá ponúka až 10-násobne väčšiu kapacitu 3D  IT. Zároveň však je jej 

nedostatkom vyššia obstarávacia cena v porovnaní s 3D QIT. 

 

Obr. 8.15 Schéma kvadrupólovej iónovej pasce. 

Jednoduché kvadrupóly nachádzajú relatívne rozsiahle uplatnenie v spojení s LC 

a GC separačnými metódami v oblasti posudzovania čistoty látok, potvrdenia 

molekulovej hmotnosti látok či v preparatívnej HPLC frakcionácii a sú hlavným riešením 

v oblasti cielených analýz najmä vo farmaceutickej, laboratórnej klinickej 

a potravinárskej praxe. 

8.3.5 Analyzátor času letu/letová trubica 

Z konštrukčného hľadiska predstavuje analyzátor času letu najjednoduchší 

hmotnostný analyzátor (Obr. 8.16). Meria dobu letu iónov potrebnú na prekonanie 

určitej dráhy. Ióny vznikajúce v iónovom zdroji sa dostávajú do oblasti, kde dochádza 

k ich pulznej extrakcii. Túto oblasť reprezentuje odpudzovacia platňa a extrakčná 

mriežka, medzi ktorými vzniká pulzné elektrické pole.  

V tejto oblasti sú ióny urýchlené do letovej trubice (oblasť bez poľa), kde letia 

rôznou rýchlosťou v závislosti od ich m/z a dopadajú na detektor v rôznom čase. Ich 

rýchlosť je daná vzťahom: 
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𝑣 = √
2 ∙ 𝑧 ∙ 𝑈

𝑚
 

8.5 

z ktorého vyplýva, že ióny s rozdielnym pomerom m/z sa pohybujú rozdielnymi 

rýchlosťami. Ióny s menšou hodnotou m/z s rovnakou kinetickou energiou sa pohybujú 

rýchlejšie, takže sa rýchlejšie dostanú na detektor (“malé ióny letia rýchlejšie”) (Obr. 

8.16). Pre čas ich letu, ktorý predstavuje trvanie od vyslania pulzu až po ich dopad na 

platňu detektora platí vzťah: 

𝑡 = 𝑙. √
𝑚

2 ∙ 𝑧 ∙ 𝑈
 8.6 

Meranie spektier je veľmi rýchle a hmotnostný rozsah m/z nie je teoreticky 

obmedzený, záleží len na dobe, počas ktorej budeme čakať na dopad iónov (m/z > 106). 

Analyzátory času letu rozdeľujeme na lineárne TOF a na TOF analyzátory s iónovým 

zrkadlom (reflektrónom). Nevýhodou lineárnych TOF analyzátorov je nízka presnosť 

určenia hmoty a slabé rozlíšenie. Začlenenie reflektrónu tvoreného niekoľkými 

prstencovitými elektródami a koncovou platňou, na ktorú je privádzané elektrické 

napätie umožňuje významné zlepšenie RP. Reflektrón slúži na vyrovnanie rôznych 

kinetických energií pre ióny s rovnakou hodnotou m/z (pri ionizácii získajú ióny kinetickú 

energiu s určitou distribúciou, čo vedie k rozšíreniu ich píkov a tým k zhoršeniu RP). 

Takéto usporiadanie TOF analyzátora je charakterizované vysokou presnosťou určenia 

hmoty a vysokým rozlíšením. V spojení s LC technikami sa efektívne využívajú v oblasti 

komplexnej bioanalýzy, identifikácie malých molekúl (liečiv, metabolitov), 

v medicínskom či priemyselnom prostredí. Signifikantné postavenie zaujíma TOF 

v spojení s MALDI ionizačnou technikou najmä v proteomickom výskume. 
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Obr. 8.16 Hmotnostný spektrometer s využitím hmotnostného analyzátora na princípe TOF (A) a schéma 
princípu analyzátora (B). 

8.3.6 Iónová cyklotrónová rezonancia s Fourierovou transformáciou  

V porovnaní s inými hmotnostnými analyzátormi predstavuje FT-ICR 

najpokročilejší typ analyzátora, vďaka jeho presnosti a rozlišovacej schopnosti, ktorá 

umožňuje identifikáciu aj aduktov látok. Na stanovenie hodnoty pomeru m/z využíva 

rovnako ako magnetické sektorové analyzátory homogénne magnetické pole. 

V porovnaní s magnetickými sektorovými analyzátormi je ale kinetická energia iónov 

oveľa nižšia (desiatky eV). Tieto ióny sa v magnetickom poli zachytávajú a vykonávajú 

oscilačný pohyb po dráhach, ktorý je kolmý na smer indukcie magnetického poľa. 

Oscilačný pohyb iónov je charakterizovaný hodnotou rotačnej frekvencie – fc. Hodnota 

pomeru m/z je potom vyjadrená ako pomer magnetickej indukcie (B) a rotačnej 

frekvencie zachyteného iónu (fc) v magnetickom poli: 

𝑚

𝑧 
=  

𝐵

2. 𝑓𝑐
 

8.7 

Hmotnostný analyzátor je tvorený FT-ICR celou – elektromagnetickou iónovou 

pascou, umiestnenou uprostred veľmi silného magnetického poľa (cca   Tesla). Daný 

magnet je chladený kvapalným héliom alebo dusíkom. FT-ICR cela je zložená z troch 

párov paralelných platní, pričom jedna z dvojice protiľahlých platní plní funkciu 

excitačných elektród a druhá dvojica má detekčnú funkciu. Posledný pár platní má 

zachytávaciu funkciu, pretože aplikáciou napätia na tieto platne dôjde k zachyteniu 

iónov vo vnútornom priestore cely. Ak sa ión dostane do silného magnetického poľa, 

začne sa pohybovať po cykloidálnej trajektórii s cyklotrónovou frekvenciou 𝜔𝑐 =  
𝐵𝑧

𝑚
. 

Najprv ióny rotujú po nízkych orbitách, následne po aplikácii rádiofrekvenčného napätia 

A

A 
B

A 
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na excitačné platne sú ióny excitované na vyššiu orbitu. Veľkosť signálu závisí od 

množstva iónov s danou hodnotu m/z prítomných v cele a frekvencia indukovaného 

prúdu zodpovedá cyklotrónovej frekvencii iónov. Prvotným výstupným záznamom po 

prevedení ICR analýzy je konvoluované frekvenčné spektrum, ktoré reprezentuje 

komplexné spektrum všetkých detegovaných frekvencií v čase. Aplikáciou matematickej 

metódy Fourierovej transformácie sa získa klasické hmotnostné spektrum intenzít iónov 

prepočítaním frekvencií do stupnice m/z (Obr. 8.17). 

Výhodou FT-ICR je, že využíva nedeštruktívny typ detekcie a tak je možné 

opakovane pracovať s daným typom zachyteného iónu a podrobovať ho viacnásobnej 

MS. Hmotnostné analyzátory typu FT-ICR nájdu svoje uplatnenie najmä v oblastiach, kde 

je potrebná jednoznačná štruktúrna identifikácia látok, napríklad pri identifikácii 

metabolitov v komplexných metabolomických vzorkách či rozličných glykomických 

a lipidomických aplikáciách. 

 

Obr. 8.17 Schéma hmotnostného analyzátora FT-ICR a proces získavania spektrálnych dát. V prvom kroku sa 
získa konvoluované frekvenčné spektrum, po Fourierovej transformácii sa transformuje na 
dekonvoluované frekvenčné spektrum, ktoré sa napokon konvertuje na hmotnostné spektrum. 

8.3.7 Orbitrap 

Orbitrap predstavuje najnovší typ hmotnostného analyzátoru, ktorý bol 

popísaný ruským fyzikom Makarovom v roku 2005. Na udržanie iónov vo svojom 

priestore na rozdiel od ostatných analyzátorov nevyužíva magnetické ani 

rádiofrekvenčné pole, ale pôsobenie elektrostatického potenciálu. Hmotnostný 

analyzátor tohto typu sa skladá z vonkajšej elektródy, ktorá má tvar súdka a stredovej 

vretenovej elektródy. Na jednotlivé elektródy je privádzané jednosmerné napätie 
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a dochádza medzi nimi k tvorbe elektrostatického potenciálu. Ióny vo vnútri orbitrapu sa 

pohybujú okolo a pozdĺž stredovej elektródy po stabilných trajektóriách, ktorý je 

charakterizovaný tromi frekvenciami: 

• frekvenciou rotácie, 

• frekvenciou radiálnej oscilácie, 

• frekvenciou axiálnej oscilácie (pozdĺž stredovej elektródy), ktorá je nezávislá od 

kinetickej energie a uhlovej distribúcie iónov a platí pre ňu vzťah:  

𝜔𝑧 =  √
𝑘

𝑚/𝑧
 

8.8 

kde k parameter predstavuje zakrivenie poľa. Do orbitrapu sú ióny privádzané 

pomocou zakrivenej iónovej pasce označovanej ako C-pasca a to pomalým alebo rýchlym 

injektovaním. Detekcia zadržiavaných iónov sa uskutočňuje na základe merania 

indukovaného prúdu, ktorý ióny generujú v dôsledku obiehajúceho náboja. Časové 

domény sú podobne ako pri FT-ICR prevádzané Fourierovou transformáciou na 

frekvenčné spektrá a tie sú konvertované na klasické hmotnostné spektrá (Obr. 8.18). 

Orbitrap sa zaraďuje do skupiny hmotnostných analyzátorov s vysokým 

rozlíšením, avšak o niečo nižším ako TOF a FT-ICR. Benefitom orbitrapu je však nižšia 

cenová nákladnosť a vyššia akvizičná rýchlosť, ktorá umožňuje jeho spojenie so 

separačnými analytickými metódami typu HPLC a kapilárnou elektroforézou (CE). 

Využitie orbitrapu je rovnaké ako FT-ICR, čiže nachádza uplatnenie najmä v proteomike, 

metabolomike a lipidomike. 
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Obr. 8.18 Orbitrap, jeho schématické znázornenie (A) a zobrazenie procesu detekcie iónov (B). 

8.4 Detektory v hmotnostnej spektrometrii 

Detektory používajú všetky analyzátory okrem hmotnostných spektrometrov 

s vlastnou detekciou charakteru iónovej cyklotrónovej rezonancie (FT-ICR a orbitrap), 

kde detekcia prebieha už priamo v analyzátore. Ióny separované v hmotnostnom 

analyzátore podľa pomeru m/z dopadajú na detekčný povrch detektora, čo vyvoláva 

generovanie prúdu, ktorého veľkosť sa meria. Najčastejšie používané detektory v MS sú: 

• Faradayova klietka 

• Elektrónový násobič 

• Mikrokanálová doštička 

8.4.1 Faradayova klietka 

U Faradayovej klietky je detekcia založená na dopade iónu na jej vodivý kovový 

vnútorný povrch, pričom dochádza k vybitiu náboja iónu a k tvorbe prúdu, ktorý je 

následne zosilnený a zaznamenaný. Veľkosť prúdu je úmerná množstvu dopadajúcich 

iónov (Obr. 8.19). Nevýhodou tohto detektora je dlhší čas reakcie. Faradayova klietka je 

však robustný typ detektora, veľmi presný na izotopické merania. V súčasnosti ju 

nahrádzajú modernejšie zariadenia schopné detegovať elektronický signál.  

A

A 

B

A 
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Obr. 8.19 Schéma detektora typu Faradayova klietka. 

8.4.2 Elektrónový násobič 

Detektory typu elektrónového násobiča patria k najbežnejšie využívaným a sú 

charakteristické pre analyzátory kvadrupólového typu (kvadrupól, kvadrupólová iónová 

pasca). Využívajú techniku sekundárnej emisie elektrónov. Ióny dopadajú na povrch 

dynódy, čím vznikajú elektróny, ktoré sú schopné uvoľňovať ďalšie elektróny, čo vedie 

k zosilneniu signálu. Pre optimálne zosilnenie signálu je výhodné aj zakrivenie 

elektrónových násobičov (je schopné poskytnúť zosilnenie až na úrovni 108) (Obr. 8.20). 

 

Obr. 8.20 Schéma dvoch hlavných typov elektrónového násobiča znázorňujúca kaskádu uvoľňovania 
elektrónov, ktorá vedie k zosilneniu signálu. Jednoduchá (A) a kontinuálna (B) dynóda. 

8.4.3 Mikrokanálová doštička 

Mikrokanálová doštička využíva princíp sekundárnej emisie elektrónov podobne 

ako aj elektrónový násobič. Odlišujú sa ale v konštrukcii, pretože doštička sa skladá 

z viacerých integrovaných kanálikov – elektrónových násobičov. Tento typ detektora má 

zosilnenie na úrovni 104–107 s rýchly čas reakcie. Nevýhodou detektora je relatívne dlhý 

čas na opätovné nabitie kanálika. Z tohto dôvodu môže byť problematickou detekcia 

iónov privádzaných na detektor v rýchlom slede jeden za druhým. Ión dopadajúci na 

povrch kanálika vyvolá proces vyrazenia elektrónu, jeho zosilnenie a detekciu, ale druhý 

ión ak dopadne na povrch kanálika skôr ako bude opätovne kanálik nabitý, nebude 
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detegovaný (Obr. 8.21). Mikrokanálová doštička býva súčasťou hmotnostných 

spektrometrov s TOF analyzátormi. 

 

Obr. 8.21 Schéma detektora typu mikrokanálová doštička. 

8.5 Tandemová hmotnostná spektrometria 

Pri tandemovej hmotnostnej spektrometrii (MS/MS alebo MS2) dochádza 

k viacnásobnej hmotnostnej analýze realizovanej vo viacerých etapách. V prvom kroku 

sa selektuje ión s určitou hodnotou pomeru m/z, následne nastáva jeho štiepenie – 

fragmentácia a napokon v treťom kroku opätovná analýza vzniknutých produktov 

štiepneho procesu (fragmenty s hodnotou pomeru m/z, odlišné od pôvodného iónu). 

Ióny selektované v prvom kroku analýzy sú označované za materské (prekurzorové) 

a ióny, ktoré vznikli v procese štiepenia za dcérske (produktové) (Obr. 8.22). Tandemová 

hmotnostná spektrometria sa môže uskutočňovať v jednom hmotnostnom analyzátore 

alebo hmotnostných spektrometroch obsahujúcich dva alebo viaceré rovnaké, alebo 

rozdielne hmotnostné analyzátory. Podľa toho sa rozlišuje tandemová hmotnostná 

spektrometria v čase – selekcia hmoty, fragmentácia a analýza produktových iónov sa 

uskutočňuje v jednom hmotnostnom analyzátore (je možné ju uskutočniť iba 

v pascových hmotnostných analyzátoroch, kde patrí kvadrupólová iónová pasca, 

orbitrap a cyklotrónová rezoznancia). Ďalšou je tandemová hmotnostná spektrometria 

v priestore - selekcia hmoty, fragmentácia a analýza produktových iónov sa uskutočňuje 

vo viacerých hmotnostných analyzátoroch (najčastejšie kombinácia kvadrupólov alebo 

kombinácia kvadrupól s letovou trubicou). Tandemová hmotnostná spektrometria sa 

využíva za účelom zlepšenia parametrov analýzy chemických vzorcov, na analýzu 

biomolekúl, akými sú proteíny a peptidy, pri štruktúrnej analýze známych a/alebo 

neznámych látok, atď. 
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Obr. 8.22 Všeobecná schéma tandemovej hmotnostnej spektrometrie. 

V súčasnosti je k dispozícii široký výber fragmentačných techník, ktoré sú 

integrovanou súčasťou komerčných zariadení tandemovej hmotnostnej spektrometrie. 

Najpoužívanejšou z nich je kolízne indukovaná disociácia (CID – collision induced 

dissociation). CID fragmentačná technika je založená na interakcii prekurzorového iónu 

s neutrálnym plynom, ktorej výsledkom je zvýšenie vnútornej energie tohto iónu vedúcej 

k štiepeniu pôvodného iónu a vzniku produktových iónov (Obr. 8.23). 

 

Obr. 8.23 Princíp kolíznej indukovanej disociácie (CID). 

8.5.1 Zariadenia tandemovej hmotnostnej spektrometrie 

Prvými zariadeniami pracujúce na princípe tandemovej hmotnostnej 

spektrometrie boli analyzátory sektorového typu. V súčasnosti sa využívajú viaceré 

kombinácie hmotnostných analyzátorov s cieľom uskutočnenia tandemovej MS 

a k najvýznamnejším patria: 

• Trojitý kvadrupól (QqQ) 

• Kvadrupól – letová trubica (Q-TOF) 

• Letová trubica – letová trubica (TOF-TOF) 

• Lineárna iónová pasca – orbitrap (LIT-orbitrap) 
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8.5.1.1 Trojitý kvadrupól 

Trojitý kvadrupólový hmotnostný spektrometer sa skladá z dvojice kvadrupólov 

(Q1 a  3), ktoré slúžia ako hmotnostné filtre s možnosťou nastavenia prepúšťania iónov 

s požadovanou hodnotou pomeru m/z. Medzi Q1 a  3 je včlenený kvadrupól  2, ktorý 

plní funkciu kolíznej cely. Na  2 je privádzané striedavé rádiofrekvenčné napätie, 

výsledkom čoho je prepúšťanie všetkých iónov, ktoré doňho vstúpili – nedochádza tu 

k selekcii hmoty (Obr. 8.24). Princíp funkcie  q  je nasledovný: ióny vzniknuté 

v iónovom zdroji sú pripúšťané do  1, ktorý je nastavený na požadovanú hodnotu 

pomeru m/z materského iónu → iba tento ión je prepustený do  2, kde dôjde k jeho 

fragmentácii na dcérske ióny → tie sú následne analyzované v Q3 a prepúšťané 

k detektoru. QqQ patria k najcitlivejším MS technikám a nachádzajú uplatnenie najmä 

v oblastiach, kde sa kladie dôraz na kvantifikáciu analyzovaných látok. Sú nevyhnutnou 

súčasťou cielených analýz, keď sa pozornosť sústreďuje na známe analyty. Najbežnejšie 

sa využíva vo farmaceutickom priemysle. 

 

Obr. 8.24 Tandemová hmotnostná spektrometria typu  q . 

8.5.1.2 Kvadrupól – letová trubica 

Spojenie kvadrupólu s letovou trubicou sa radí do skupiny hybridných 

tandemových hmotnostných spektrometrov. Disponuje mimoriadnou správnosťou 

určenia hmoty, ktorá vychádza z usporiadania jednotlivých hmotnostných analyzátorov 

v rámci zariadenia (Obr. 8.25). V porovnaní s  q  sa využíva práve v necielenej analýze, 

keď je potrebné analyzovať jednotlivé analyzované látky v komplexných zmesiach. 

Jednoducho povedané  -TOF je oproti QqQ menej citlivý, ale selektívnejší a vhodný na 

spojenie s LC. Svoje uplatnenie nachádza v oblasti proteomiky, ale aj pri analýzach 

malých molekúl liečiv, metabolitov a endogénnych biologických molekúl. 
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Obr. 8.25 Všeobecná schéma  -TOF. 

8.5.1.3 Letová trubica – letová trubica 

Zariadenie typu TOF-TOF je tvorené zvyčajne iónovým zdrojom MALDI, za ním 

nasleduje krátka letová trubica, kolízna cela a nakoniec dlhšia analytická letová trubica 

so vstavaným reflektrónom. V prvom kroku sú vyselektované vzniknuté ióny urýchlené 

a pustené do krátkeho TOF analyzátora. V oblasti časovaného iónového selektora 

dochádza postupne k prechodu iónov s najnižšou hodnotou pomeru m/z až nakoniec 

k prechodu iónov s najvyššou hodnotou pomeru m/z vstupujúcich do kolíznej cely, kde 

dochádza k ich fragmentácii. Fragmentované ióny sú v poslednom kroku opäť 

urýchľované a analyzované v dlhšej letovej trubici s reflektrónom (Obr. 8.26). TOF-TOF 

tandemová MS predstavuje vhodný nástroj na detailnú identifikáciu proteínov 

a objasnenie štruktúry peptidov. 
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Obr. 8.26 Všeobecná schéma TOF-TOF. 

8.5.1.4 Lineárna iónová pasca – orbitrap 

Spojenie lineárnej iónovej pasce s orbitrapom predstavuje novší typ hybridného 

hmotnostného spektrometra. Ióny vytvorené iónovým zdrojom pracujúcim za 

atmosférického tlaku sa zbieraju v LIT pasci, odtiaľ sú následne vypudené do C-pasce, 

kde sa ióny zhromažďujú a kolízne ochladzujú, aby mohli byť účinkom pôsobenia 

zvýšeného elektrického poľa usmernené do orbitrapu. V orbitrape dochádza 

k zachyteniu iónov, analýze a ich detekcii. Hmotnostný spektrometer spájajúci LIT-

orbitrap obsahuje vo svojej štruktúre aj prídavnú kolíznu celu nachádzajúcu sa za C-

pascou a označuje sa ako HCD cela (High Energy Collisional Dissociation) (Obr. 8.27). Ióny 

sú z C-pasce usmerňované do HCD cely vyplnenej kolíznym plynom, kde sú 

fragmentované. Vzniknuté fragmenty smerujú potom znovu do C-pasce a odtiaľ sú 

injektované do orbitrapu. Tandemová MS v hmotnostných analyzátoroch typu iónovej 

pasce je uskutočniteľná iba v čase. To znamená, že ióny vzniknuté v  iónovom zdroji sú 

pripustené do pasce, kde dochádza k selekcii požadovaného iónu s danou hodnotou 

pomeru m/z a ostatné ióny sú z vnútorného priestoru pasce vypudzované. Po určitom 

časovom intervale sú ióny fragmentované za vzniku dcérskych iónov a tie sú v poslednom 

časovom intervale detegované. Z teoretického pohľadu je možné považovať tandemovú 

MS v čase za citlivejšiu metódu v porovnaní s MS/MS v priestore, pretože v pascových 

zariadeniach nedochádza k strate iónov. 
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Obr. 8.27 Všeobecná schéma LIT-orbitrap s HCD kolíznou celou. 

8.6 Spojenie kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou 

spektrometriou (LC-MS) 

Dominantné postavenie vo výskumných ale aj rutinných laboratóriách nachádza 

spojenie analytických separačných metód s MS, ktorá rozširuje ich aplikačný potenciál 

i rozsah analytickej informácie, ktorú možno z experimentu získať. Začlenenie MS do 

experimentálneho usporiadania s chromatografickými separačnými metódami zvyšuje 

ortogonalitu analytického systému významným spôsobom, pretože rozlíšenie látok 

chromatografickým mechanizmom v čase je kombinované s rozlíšením látok na základe 

rozdielov ich pomerov m/z v MS. Okrem lepšej selektivity patrí k benefitom aj vysoká 

citlivosť MS detekcie a poskytnutie informácie o molekulovej hmotnosti, elementárnom 

zložení a chemickej štruktúre analyzovanej látky. 

Z technického hľadiska ale spojenie LC s MS nebolo vôbec jednoduché, pretože 

integruje dva zdanlivo nekompatibilné systémy. Na jednej strane stojí hmotnostný 

spektrometer pracujúci za vysokého vákua  a na druhej strane kvapalinový 

chromatograf, ktorý separuje látky eluované pomerne vysokými prietokmi (0,5 – 

2 ml/min) kvapalnej mobilnej fázy za atmosférického tlaku. Podmienka úspešného 

prepojenia LC s MS spočíva v efektívnom prevedení analyzovaných látok z roztoku do 

plynnej fázy pri súčasnom odstránení vysokého nadbytku mobilnej fázy. 

Spojenie LC s MS je možné realizovať viacerými spôsobmi, avšak v súčasnosti 

majú niektoré z nich už len historický význam. Pôvodne sa na spojenie LC s MS začalo 

používať rozhranie založené na EI alebo na CI. Vďaka vysokej robustnosti systému 

a citlivosti bolo veľmi náročné preniesť priame spojenie LC s MS do rutinnej praxe. 

Aktuálne sa však využívajú inovované mäkké ionizačné techniky prebiehajúce za 
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atmosférického tlaku, najmä ESI, APCI alebo APPI, ktoré tieto nedostatky vyriešili. K ich 

hlavným výhodám patrí i) schopnosť pracovať s objemami kvapaliny, ktoré sú typické pre 

LC systémy, ii) schopnosť analyzovať široký rozsah látok – polárne alebo tepelne 

nestabilné, neprchavé, iii) vysoká robustnosť systému a relatívna jednoduchosť obsluhy. 

Napriek tomu, že sa ionizačné techniky ESI a APCI značne líšia mechanizmom 

ionizácie látok, poskytujú komplementárnu charakteristiku analytu. Rozhranie LC-MS, 

ktoré  v sebe integruje ESI ionizačnú techniku, predstavuje jedno z najpoužívanejších 

zariadení v MS. ESI technikou je možné analyzovať látky nízko- aj vysokomolekulárne 

a polárne, pomocou APCI zase látky menej polárne. Tieto ionizačné techniky sú súčasťou 

tzv. duálnych iónových zdrojov, ktoré v sebe integrujú komponenty potrebné na 

uskutočnenie tak ESI, ako aj APCI. Pomocou softvérového vybavenia je možné 

jednoduchým spôsobom prepínať jednotlivé ionizačné módy počas analýzy a získať 

detailnejší prehľad o samotných zložkách komplexnej vzorky s rozdielnou povahou 

(mólovou hmotnosťou, polaritou). 

U moderných ionizačných zdrojov ESI sú charakteristické prietoky privádzanej 

vzorky v rozmedzí 1–1000 μl/min, ktoré sú kompatibilné so zariadeniami HPLC. 

V prípade ESI je zároveň možné pracovať aj s prietokmi nižšími ako je 1 μl/min. Tieto 

systémy sú označované ako nanoelektrosprej a sú charakterizované najvyššou mierou 

ionizácie vzorky a transportu vzniknutých iónov do MS analyzátora. Systémy 

s integrovaným nanoelektrosprejom nachádzajú svoje uplatnenie najmä v oblastiach 

zaoberajúcich sa analýzou peptidov a proteínov. APCI zdroje zas požadujú na realizáciu 

efektívneho ionizačného procesu vzorky prívod jej kvapalnej fázy na úrovni 200–

2000 μl/min. V súčasnosti sa objavujú inovatívne modifikácie ESI rozhrania, ktoré sa 

označujú ako JetStream, majú za cieľ maximalizáciu efektívnosti ionizačného procesu 

a s tým spojenú zvýšenú citlivosť stanovenia požadovaných analytov. 

Na realizáciu úspešnej LC-MS analýzy, ak uvažujeme, že máme vhodný typ 

hmotnostného spektrometra s vhodným typom rozhrania s ionizačnou technikou je 

potrebná aj vhodná separácia a optimálne nastavenie parametrov pre konkrétny typ 

analýzy. 

8.6.1 Separačné techniky a parametre LC systému 

Okrem chromatografických techník môže byť zaradená aj separácia gélovou 

elektroforézou. K najvýznamnejším gélovým technikám patrí jednorozmerná (1-DE) 
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a dvojrozmerná (2-DE) polyakrylamidová gélová elektroforéza. 1-DE umožňuje deliť 

zmes proteínov za denaturačných podmienok podľa ich molekulovej hmotnosti. Pri 2-DE 

deleniu proteínových zmesí podľa molekulovej hmotnosti predchádza ešte delenie podľa 

izoelektrického bodu (pI) proteínov. Výhodou u 2-DE je, že po rozdelení vzorky už nie je 

nutná ďalšia separácia a je ju možné spojiť so zariadením umožňujúcim priamu analýzu, 

napr. MALDI-TOF. Pri 1-DE je nutná ešte ďalšia separácia pomocou LC. Pri 

chromatografickej separácii (kapitola 7 Chromatografia)  sa využíva LC, kde sú analyty 

privádzané na kolónu, ktorá ich zadržuje a následne sa analyty z kolóny postupne 

vymývajú vhodnou mobilnou fázou. Kvapalinová chromatografia, na rozdiel od gélových 

techník, býva priamo spojená s MS pomocou ESI. Najčastejšie používanými kolónami sú 

kolóny s reverznou fázou – RP (reverse phase), s katiónovo-výmennou fázou – SCX 

(strong cation-exchange), kolóny založené na  hydrofilnej interakcii – HILIC (hydrophilic 

interaction liquid chromatography) a kolóny založené na elektrostaticky odpudzovanej 

hydrofilnej interakcii – ERLIC (electrostatic repulsion-hydrophylic interaction 

chromatography). Jednotlivé kolóny je možné použiť oddelene pred samotnou MS 

analýzou (off-line separácia) alebo v prípade RP kolón je možné aj priame spojenie s MS 

(on-line separácia). Pokiaľ ide o veľmi komplexné vzorky (napr. bunkový lyzát), vhodné 

je previesť multidimenzionálnu separáciu tzv. MudPit stratégiu. Takým príkladom 

multidimenzionálnej separácie môže byť rozdelenie komplexnej vzorky off-line na 

kvapalinovom chromatografe pomocou SC  kolóny a jej následná analýza LC on-line 

spojená s MS alebo tandemovým MS (LC-MS/MS) s RP kolónou. 

Kľúčovými podmienkami chromatografického separačného kroku sú: voľba 

vhodnej mobilnej a stacionárnej fázy, aditíva pridávané do mobilnej fázy a prietok 

mobilnej fázy. Chromatogafický krok významne ovplyvňuje selektivitu a citlivosť analýzy. 

Zvolenie takých separačných podmienok, ktoré by dokázali spĺňať požiadavku na úplnú 

separáciu všetkých zložiek vo vzorke je pomerne dosť komplikované. Dôležité je poznať 

fyzikálno-chemické vlastnosti analytu, na základe ktorých je možné zvoliť vhodnú 

stacionárnu a mobilnú fázu. Výber stacionárnej fázy závisí od pH mobilnej fázy, teploty 

separácie či od maximálneho tlaku použitej inštrumentácie. Ako východisková 

stacionárna fáza sa zvykne používať silikagél. Analýzy vyžadujúce vysokú chemickú 

a teplotnú stabilitu používajú stabilnejšie sorbenty, napr. na báze grafitového uhlíka. Pri 

mobilnej fáze je potrebné nájsť kompromis medzi jej kompatibilitou so separovanými 

látkami a zároveň ionizačným rozhraním s MS, do ktorého mobilná fáza vstupuje. 

Mobilná fáza pozostáva z organického rozpúšťadla a z prídavkov vodných roztokov 
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prchavých aditív charakteru kyselín alebo zásad. Najpoužívanejšími organickými 

rozpúšťadlami sú acetonitril a metanol. Pri optimalizačnom procese spojenom 

s vhodným zložením mobilnej fázy sa zväčša začína so zmesami metanol/voda alebo 

acetonitril/voda s pomerom jednotlivých zložiek  0/10 (v/v), ktorých zloženie sa 

následne modifikuje dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná miera separácie 

jednotlivých zložiek zmesi od seba s dostatočnou mierou kvantifikácie. Priaznivý vplyv 

má vyšší obsah prchavého organického rozpúšťadla v mobilnej fáze, pretože dochádza 

k jeho okamžitému splyneniu, čo sa prejavuje zníženým šumom vo výslednom 

chromatograme LC-MS analýzy. Zároveň dochádza k zlepšeniu pomeru signál : šum, 

vďaka čomu je možné identifikovať aj kvantifikovať analyty prítomné vo vzorkách 

v stopových hladinách. Veľmi dôležitý je výber vhodného tlmivého systému, ktorý 

zabezpečí stabilnú hodnotu pH mobilnej fázy a súčasne potrebnú ionizáciu 

analyzovaných látok v iónovom zdroji. Neprchavé aditíva, akými sú soli, kyseliny a bázy 

alebo z nich pripravené tlmivé roztoky, vedú k výraznému zníženiu reakcie MS detektora 

dokonca až k úplnej strate detekčnej schopnosti pre sledovaný analyt. Neprchavé aditíva 

majú tiež tendenciu znečisťovať iónový zdroj a oblasti vákua v hmotnostnom 

spektrometri, preto je vhodné čo najviac minimalizovať ich použitie v LC-MS prostredí 

(Obr. 8.28). Patria k nim detergenty, surfaktanty, iónovo-párové činidlá a anorganické 

kyseliny (napr. HCl, H3PO4, H2SO4, H2SO3, HClO4), neprchavé soli (napr. fosfáty, uhličitany, 

citráty, sodné a draselné soli), silné bázy (napr. KOH, NaOH) alebo kvartérne amóniové 

soli. 

 

Obr. 8.28 Pohľad na znečistený iónový zdroj hmotnostného spektrometra. 

Ešte predtým, než sa mobilná fáza privedie do chromatografického systému, 

musí byť dostatočne odplynená. To sa dá dosiahnuť použitím on-line membrán, 
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pôsobením ultrazvukového kúpeľa, prostredníctvom vákuových púmp, prebublávaním 

mobilnej fázy prúdom inertného plynu, alebo jednoduchým spôsobom filtrácie. Tak sa 

zabráni prístupu vzduchových bublín do separačného aj detekčného priestoru, zvýši sa 

stabilita a reprodukovateľnosť analýz. 

Najbežnejšie používanými stacionárnymi fázami v LC-MS systéme sú fázy typu 

C8 a C18. Uprednostňujú sa kratšie separačné kolóny (s dĺžkou 5–15 cm) s menším 

vnútorným priemerom (2 mm), a menšou veľkosťou častíc stacionárnej fázy (3–4 μm), 

pri ktorých sa prietok mobilnej fázy pohybuje na úrovni desatín ml/min. 

8.6.2 Parametre rozhrania a MS systému 

Nevyhnutným krokom pri vývoji LC-MS metód je optimalizácia parametrov 

rozhrania, pretože práve zabezpečenie reprodukovateľného procesu ionizácie vzorky 

s maximálnou výťažnosťou a mierou transportu iónov do hmotnostného analyzátora je 

zárukou dosiahnutia nízkych hodnôt medze dôkazu. V súčasnosti najrozšírenejšou 

ionizačnou technikou aplikovanou takmer vo všetkých oblastiach LC-MS analýz je ESI. 

Demonštrácia optimalizačného postupu parametrov rozhrania bude preto zameraná na 

ESI v LC-MS kombinácii.  

Základnými parametrami takéhoto rozhrania sú: 

• Typ plynu privádzaného do rozhrania, 

• Tlak v rozprašovači (nebulizéri), 

• Teplota sušiaceho plynu, 

• Napätie medzi ESI nebulizérom a vstupom do hmotnostného analyzátora. 

Najčastejšie používaným plynom privádzaným do ESI rozhrania je N2. Do 

ionizačného zdroja sa dostáva pomocou jednej z koncentrických kapilár rozprašovača – 

nebulizéra. V takomto prípade slúži ako rozprašovací plyn, ktorý stabilizuje a zlepšuje 

proces rozprašovania eluátu. Aby plnil svoju funkciu, do systému musí byť privádzaný 

s prietokom, ktorý sa pohybuje na úrovni jednotiek až desiatok l/min. K efektívnemu 

rozprašovaniu prispieva aj tlak v nebulizéri, ktorý má hodnotu niekoľko jednotiek až 

desiatok psí (1 psí zodpovedá 68 4, 5  Pa). Okrem rozprašovacieho plynu je do 

rozhrania privádzaný aj sušiaci plyn, ktorým je tiež N2. Sušiaci plyn je privádzaný smerom 

od vstupnej kapiláry do hmotnostného analyzátora, kolmo na prúd generovaného 

spreja. Významným parametrom sušiaceho plynu je jeho teplota, pretože tá je 

zodpovedná za odparovanie rozpúšťadla z povrchu vzniknutých kvapôčok. Teplota 
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sušiaceho plynu závisí od typu a charakteru analyzovanej látky. Ďalším parametrom 

rozhodujúcim pri tvorbe elektrospreja a nevyhnutným na nabíjanie molekúl analytu je 

hodnota napätia medzi ESI nebulizérom a vstupom do hmotnostného analyzátora. Tento 

parameter ovplyvňuje účinnosť ionizácie a mení sa v závislosti od typu analytu, 

použitého elučného systému a jeho prietoku. Napätie je možné nastaviť na maximálnu 

hodnotu 5 kV. 

Dôležitým optimalizačným parametrom analyzátora v prípade jeho spojenia s LC 

separačnou metódou je aj rýchlosť skenovania, ktorý ovplyvňuje tvar 

chromatografického píku. 

8.6.3 Príprava vzoriek na LC-MS analýzu 

Pre väčšinu vzoriek biologického charakteru platí, žeby nemali byť priamo 

injektované do LC-MS systému bez predchádzajúcej úpravy. Práve úprava vzorky 

predstavuje jeden z najčastejších zdrojov chýb. Zároveň pri úprave vzoriek treba 

zohľadniť aj požiadavky separačného a detekčného systému. Hlavným dôvodom úpravy 

biologického materiálu pred LC-MS analýzou je prečistenie a zakoncentrovanie vzoriek. 

Najčastejšie používanými postupmi sú extrakcia, (elektro)dialýza, (ultra)centrifugácia a 

(ultra)filtrácia. Pretože separačný stupeň pomocou LC vyžaduje vzorku v kvapalnom 

stave, vzorky ako tkanivá, orgány alebo vysušená krv musia byť pred analýzou vhodne 

upravené a prevedené do formy roztoku. Proteomické vzorky sú podrobené vyzrážaniu 

(precipitácii) proteínov. Daný objem vzorky (krvi, plazmy, séra) sa zmieša s množstvom 

zrážadla (metanol, acetonitril, kyselina trichlóroctová), potrebným na kvantitatívne 

vyzrážanie proteínov. Pri zrážaní proteínov pomocou kyselín je nutná úprava pH vzorky. 

Hmotnostný spektrometer ako detekčný stupeň požaduje prítomnosť vzoriek v plynnej 

fáze a vo forme iónov. Pri účinnom procese tvorby iónov, ak uvažujeme použitie 

ionizačných techník ako ESI a APCI, je nevyhnutné zabrániť prístupu neprchavých kyselín, 

zásad alebo solí do priestoru ionizačného zdroja. 

8.6.4 Cielená a necielená LC-MS analýza 

V závislosti od informácie, ktorú chceme z LC-MS analýzy získať je možné 

realizovať ju dvoma prístupmi – cielenou (targeted) alebo necielenou (untargeted) 

analýzou. Pri cielenej analýze vieme určiť identitu analyzovaných látok a máme 

informácie o ich štruktúre. Na cielené analýzy sa najčastejšie používajú hmotnostné 

spektrometre typu kvadrupólu ( ) alebo trojitého kvadrupólu ( q ). Nevyhnutným 

krokom na dosiahnutie požadovaných výsledkov je správna voľba dvojice materského – 
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prekurzorového a dcérskeho – produktového iónu daného analytu. Necielený LC-MS 

prístup je esenciálny pri štúdiu neznámych látok. Je možné ho však použiť aj na 

stanovenie známych látok, ale s nižšou citlivosťou z dôvodu veľkého množstva 

skenovaných hmôt prítomných v komplexnej vzorke. Tento prístup necielenej analýzy sa 

využíva aj pri profilovaní založenom na porovnávaní a následnom štatistickom 

spracovávaní LC-MS profilov veľkých skupín vzoriek (napr. skupiny zdravých a chorých 

jedincov). Na základe zistených štatistických rozdielov profilov medzi porovnávanými 

skupinami sú tieto hodnoty ďalej podrobené detailnejšej analýze a potenciálne môžu 

viesť k identifikácii novoobjaveného markera ochorenia či terapeuticky účinnej látky. 

Typickým znakom necielenej analýzy je produkcia veľkého množstva 

komplexných dát, s čím súvisí aj potreba použitia sofistikovaných bioinformatických 

nástrojov, ktoré v sebe integrujú rôzne štatistické softvéry a databázy. 

8.7 Využitie hmotnostnej spektrometrie v biomedicíne 

Hmotnostná spektrometria v spojení s chromatografickými prístrojmi sa 

v biomedicíne využíva na identifikáciu a kvantifikáciu malých molekúl, ako sú liečivá, 

metabolity, drogy, pesticídy či toxíny. Svoj prínos prináša najmä z pohľadu realizácie 

analýz látok rozličného charakteru vo veľmi nízkych koncentráciách. Nezastupiteľné 

postavenie preukazuje LC-MS v procesoch spojených s výrobou liekov. Túto techniku 

možno využiť vo všetkých krokoch životného cyklu lieku od analytického monitorovania 

priebehu syntézy liečiva, formulácie liečiva do liekovej formy po klinické a toxikologické 

skúšky. Hmotnostná spektrometria našla svoje uplatnenie aj v operačných sálach, kde je 

chirurgický nôž pripojený k hmotnostnému spektrometru, pričom je schopný rozlišovať 

medzi zdravým a rakovinovým tkanivom. Hmotnostná spektrometria aplikovaná 

v toxikológii zas je schopná identifikovať vyššie percento vzoriek pozitívnych na omamné 

látky v porovnaní s imunodetekciou. V posledných rokoch sa MS využíva na analýzu 

väčších molekúl, peptidov a proteínov. Umožnilo to najmä zavedenie mäkkých 

ionizačných techník, akými sú MALDI a ESI. Do zdravotníckej praxe sa ako prvá etablovala 

technika MALDI-MS, ktorá sa v súčasnosti využíva v klinickej mikrobiológii na rýchlu 

identifikáciu baktérií. LC-MS tak nadobudla významné postavenie v relatívne novom 

vedeckom smere, v systémovej biológií, ktorá zahŕňa odbory ako proteomika, 

metabolomika, genomika, transkriptomika a ďalšie. Príslušné odbory musia disponovať 

robustnými a spoľahlivými analytickými metódami, ktoré umožňujú riešiť problémy 
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ohľadom komplexných vzoriek. Biologické vzorky ako tkanivá a telové tekutiny (krv, moč, 

plazma,...) vyžadujú pred samotnou analýzou náročnejšiu úpravu. 

8.8 Proteomika 

V klinickej praxi sa neustále zvyšuje význam laboratórneho vyšetrenia na zistenie 

aktuálneho stavu pacienta. Jedným z nich je identifikácia proteínov vo vzorkách, ktorá 

vedie k diagnostike a monitorovaniu pacienta. V biomedicínskom výskume tak našla 

svoje uplatnenie najmä proteomika. Aplikácia moderných proteomických prístupov 

založených na MS pomáha zisťovať zmeny proteómu biologických vzoriek alebo 

monitorovať proces liečby po podaní liečiva. Zároveň dávajú možnosť identifikovať 

biomarkery nádorových aj nenádorových ochorení v dostupnom klinickom materiáli. 

Incidencia onkologických ochorení narastá, pričom mnoho mechanizmov, ktoré stoja za 

komplexnosťou klinického správania nádorových ochorení, zostáva neznámych. Aj tu 

nachádza svoje uplatnenie práve proteomika. Proteomika ako vedný odbor sa zaoberá 

štúdiom proteómu a je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí systémovej 

biológie. Pod pojmom proteóm rozumieme kompletnú skupinu proteínov v bunkách, 

tkanivách, organizmoch. Klinická proteomika poskytuje kvalitatívne a kvantitatívne 

informácie o proteínoch vo vzorkách a skúma ich vzájomné interakcie, čím pomáha 

lepšie pochopiť podstatu fyziologických a patologických procesov v organizme. 

Vďaka pokroku v technológiách MS a možnostiach separácie proteínov využitím 

LC v kombinácii s MS podstatne stúpla úroveň proteomických štúdií. Spolu so zlepšením 

metodík spracovania vzoriek, vrátane enzymatického štiepenia proteínov a frakcionácie 

tkaniva, sa výrazne zvýšilo rozlíšenie a pokrytie proteínov. Napríklad pre zaujímavosť, v 

roku 2020 bolo výsledkom týchto pokrokov vytvorenie komplexného proteómu 

ľudského srdca s viac ako 1  000 identifikovanými proteínmi. Okrem toho v roku 2020 

prebehlo aj prvé proteomické mapovanie živého ľudského srdca zo vzoriek získaných 

počas operácie náhrady chlopne, kedy bolo identifikovaných   314 proteínov. Cieľom 

proteomickej analýzy je teda popis čo najväčšieho množstva proteínov vo vzorke. 

V nádorových HeLa bunkách sa napríklad podarilo identifikovať okolo 4 800 rôznych 

proteínov počas jednej LC-MS/MS analýzy trvajúcej 140 minút. 

Hmotnostná spektrometria poskytuje veľmi dobré výsledky v porovnaní 

s tradičnými imunodetekčnými technikami. Napriek tomu, že ELISA testy sú v klinickej 

praxi zavedeným štandardom pre kvantifikáciu proteínov, majú obmedzenie v detekcii 

viacerých analytov súčasne a nie sú špecifické pre proteínové izoformy. 
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V  klinických laboratóriách sa na diagnostiku mnohých ochorení bežne používajú 

vzorky krvnej plazmy, tkaniva alebo moču. Napríklad, bielkovina fetuín-A v moči slúži ako 

biomarker na stanovenie rizika tvorby obličkových kameňov. Štúdie ukázali, že hodnoty 

fetuínu-A v moči a pravdepodobnosť vzniku obličkových kameňov medzi sebou inverzne 

korelujú. Vyšetrenie sa dá robiť aj zo slín alebo iných biologických tekutín. V prípade 

vzoriek slín bolo objavených päť predpokladaných biomarkerov (MMP1, PADI1, TNC, 

CSTA a MMP3), ktoré mali výrazne zmenené hladiny proteínov pri porovnávaní zdravých 

jedincov a pacientov s rakovinou ústnej dutiny. Ale vo vzorkách krvnej plazmy neboli 

pozorované zmeny v hladinách proteínov. Veľmi dôležitým aspektom, ktorý treba brať 

do úvahy, je dynamický rozsah koncentrácie jednotlivých proteínov. Bohato zastúpené 

proteíny sťažujú identifikáciu ďalších menších proteínov alebo proteínov s nízkou 

koncentráciou v tej istej vzorke.  

Príkladom najkomplexnejšieho proteómu v ľudskom tele je krvná plazma. Pri jej 

proteomickej analýze bolo identifikovaných viac ako 5 000 proteínov. Práve jej bohaté 

zloženie však robí jej analýzu náročnou. Najviac zastúpeným proteínom v krvnej plazme 

je sérový albumín (koncentrácia 35–50 mg/ml), naopak, najmenej zastúpeným je 

interleukín-6 (koncentrácia 0–5 pg/ml), pričom rozdiel v ich koncentráciách je až 10 

rádov. Až      obsahu krvnej plazmy tvorí 22 najzastúpenejších proteínov. K zvyšnému 

1   patria sekretované proteíny pochádzajúce z viacerých orgánov ľudského tela. 

Z tohto dôvodu je krvná plazma veľmi dobrým modelom na identifikáciu biomarkerov. 

Príkladom biomarkera, ktorého hladina sa dá veľmi dobre sledovať pomocou 

MS, je aj proteín lipokalín asociovaný so želatinázou neutrofilov (NGAL). Ten je včasným 

indikátorom akútneho poškodenia obličiek, pretože je jeden z prvých proteínov, ktorého 

koncentrácie v moči sa rýchlo zvyšujú po ischemických alebo nefrotoxických podnetoch. 

Na porovnanie, hladina kreatinínu sa zvyšuje až  2 hodín od poškodenia, keď už môže 

dochádzať k funkčnému zlyhaniu obličiek. Stanovenie množstva bielkoviny NGAL má 

veľký význam u pacientov po závažných chirurgických zákrokoch, alebo u pacientov, 

ktorí prídu v kritickom stave na pohotovosť a u ktorých je podozrenie, že mohlo dôjsť 

k poškodeniu obličiek. 

V prípade rakoviny vaječníkov bolo zistené, že proteín CT45 je markerom pri 

pozitívnej odpovedi na chemoterapiu. Jedným z najzávažnejších ochorení je rakovina 

žalúdka, pri ktorej je miera prežitia len niečo vyše 30  , preto je skorá diagnostika 

mimoriadne dôležitá. V skorom štádiu je jej priebeh takmer bezpríznakový a do 
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dnešného dňa nebol objavený vhodný biomarker pre počiatočné štádium tohto 

ochorenia. Nedávna štúdia krvnej plazmy však odhalila 11 proteínov, ktoré by 

v budúcnosti pomohli odlíšiť pacientov s ochorením rakoviny žalúdka od zdravých 

jedincov. Tím vedcov z Nemecka odobral vzorky tkaniva z pľúcnych metastáz pacienta 

s  urachálnym karcinómom. Pri porovnaní so zdravým pľúcnym tkanivom boli odhalené 

viaceré proteíny s výrazne zvýšeným zastúpením v metastázovanom tkanive.  

Práve vďaka aplikácii MS a proteomiky bol v posledných desaťročiach 

zaznamenaný značný pokrok v diagnostike a prognóze mnohých ochorení. Hmotnostná 

spektrometria dokáže pracovať s malými objemami vzoriek a rýchlo podať potrebnú 

informáciu o ich proteínovom zložení. V spojení s bioinformatikou je schopná 

identifikovať rozdiely v hladinách proteínov vo vzorkách pacientov a určiť tak nasledujúci 

postup liečby. 

8.8.1 Proteomické prístupy spracovania proteínov na LC-MS analýzu 

Prvým a zároveň rozhodujúcim krokom MS analýz je vhodná príprava vzorky, od 

ktorej závisí celkový výsledok. Postup prípravy sa líši od povahy študovanej vzorky a od 

typu analýzy, ktorú plánujeme použiť. 

Pri identifikácii a charakteristike proteínov pomocou MS sa dnes využívajú dva 

hlavné prístupy. Prvým je enzymatické štiepenie proteínov na peptidy, tzv. bottom-up 

prístup (zdola-nahor), pričom je realizovaný buď pomocou štiepenia proteínov v géli 

(in-gel štiepenie), štiepením proteínov v roztoku (in-solution štiepenie) alebo na filtroch 

s regenerovanou celulózou (filter-aided sample preparation – FASP). Druhým prístupom 

je tzv. top-down analýza, kedy sa vynecháva proteolytické štiepenie a priamo sa pracuje 

s intaktnými proteínmi. 

8.8.1.1 Bottom-up prístup 

Je to veľmi rozšírený proteomický prístup, ktorý sa využíva pri identifikácii 

a kvantifikácii proteínov v komplexných biologických vzorkách. Zmes proteínov je pred 

samotným meraním na MS enzymaticky štiepená na peptidy.  

Pri in-gel štiepení sú z gélu vyrezané pásy obsahujúce proteíny. Pre efektívnejšie 

štiepenie proteínov na peptidy je nutné rozrušiť trojdimenzionálnu štruktúru proteínov, 

ktorá je fixovaná pomocou disulfidových mostíkov, aby došlo k sprístupneniu 

maximálneho počtu stérických miest pre následné proteolytické štiepenie. To sa 

dosiahne pridaním redukčného činidla (DTT, DTE, TCEP) s následnou alkyláciou voľných 
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cysteínových zbytkov pre zabránenie opätovnej tvorby disulfidových mostíkov vplyvom 

vzdušnej oxidácie. Alkylácia sulfhydrylovej skupiny cysteínu sa prevádza činidlami na 

báze haloacetátov a haloacetamidov ako je kyselina iodoctová a iodoacetamid. 

K štiepeniu proteínov na peptidy je možné použiť celý rad enzýmov, ktorých voľba závisí 

na požiadavkách kladených na výslednú peptidovú zmes. Najčastejšie používanou 

proteázou je trypsín, ktorý špecificky štiepi proteíny, ktoré majú na C-konci zvyšky 

bázických aminokyselín arginínu (R) a lyzínu (K) (ak za nimi nenasleduje prolín) na 

peptidy (Obr. 8.29). Optimálne pH pri použití trypsínu je 8 a teplota 3  °C. Jedna z výhod 

tejto metódy je, že pri aplikovaní vzorky na gél dochádza k čiastočnému odstráneniu 

prípadných nečistôt. Naopak nevýhodou je možné zachytenie peptidov v matrici gélu 

a tiež náročnejšia a zdĺhavejšia príprava vzorky. 

 

Obr. 8.29 Štiepenie proteínu trypsínom, ktorý špecificky štiepi proteín od N-konca za arginínom alebo 
lyzínom. 

Metóda štiepenia in-solution umožňuje štiepiť komplexnú zmes proteínov 

priamo v roztoku (Obr. 8.30). Pre extrakciu proteínov sú využívané silné chaotropné 

činidlá ako je močovina. Oproti in-gel štiepeniu je táto metóda oveľa jednoduchšia. 
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Obr. 8.30 Zobrazenie dvoch spôsobov, ktorými je možné dostať proteíny homogenátu srdca v podobe ich 
peptidov – štiepením v géli alebo štiepením v roztoku. 

FASP kombinuje výhody predchádzajúcich dvoch metód. Biologická vzorka je 

kompletne solubilizovaná pomocou detergentov. Následne sa prenáša na filter, čím je 

možné detergent vymeniť za vhodný pufer kompatibilný s proteolytickým štiepením. 

Proteín je tak štiepený proteázou na filtri a dochádza k uvoľneniu peptidov. 

Špecifickou bottom-up stratégiou je tzv. shotgun, ktorej cieľom je získať čo 

najväčšie množstvo peptidov a teda aj proteínov. Proteínový lyzát je bez akejkoľvek 

frakcionácie štiepený v roztoku, a následne separovaný a analyzovaný pomocou LC-

MS/MS. Peptidy získané štiepením proteínov je vhodné odsoliť a zakoncentrovať 

a potom je možné ich merať pomocou MS. Pre peptidové zmesi, ktoré sú relatívne 

jednoduché a vznikli štiepením jedného alebo niekoľkých proteínov, sa zväčša uplatňuje 

analýza pomocou MALDI-MS/MS. Na meranie vzoriek, ktoré vznikli štiepením 

komplexných proteínových zmesí, sa zvykne využívať LC-ESI-MS/MS analýza, prípadne je 

možné zvoliť aj LC-MALDI-MS/MS prístup. 

8.8.1.2 Top-down prístup 

Ide o prístup založený na analýze proteínov či jednoduchých proteínových zmesí 

separovaných z komplexných vzoriek bez použitia enzymatického štiepenia proteínov na 

peptidy. Všeobecne je analýza intaktného proteínu menej účinná ako analýza merania 

peptidov. Ponúka ale určité možnosti nedosiahnuteľné na úrovni peptidov. Analýzou 

peptidov je možné len zriedka docieliť kompletné pokrytie sekvencie proteínov, čím je 
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obmedzená možnosť skúmania miestnych špecifických mutácií a posttranslačných 

modifikácií jednotlivých proteínov dôležitých pre biologickú funkciu. Ďalšou výhodou 

tohto prístupu je, že poskytuje presnú molekulovú hmotnosť, avšak stanovenie presnej 

molekulovej hmotnosti je pomerne obtiažne u väčších proteínov, ktoré sú prevažne 

heterogénne. Na analýzu proteínov je potrebná vysokorozlišovacia MS s vysokou 

presnosťou merania (napr. FTICR, LTQ-Orbitrap). Správnou voľbou je použitie ionizačnej 

techniky ESI, pričom pri ESI sa solubilizácia proteínov podporí kyselinou mravčou. 

8.8.2 Možnosti kvantifikácie proteínov 

S technologickými pokrokmi je možné identifikovať a kvantifikovať až tisíce 

proteínov v jednom meraní, a to aj z veľmi malého množstva východiskového materiálu 

(koncentrácia proteínov je v rozmedzí 10–100 mg/ml). Samotná kvantifikácia zmien na 

proteínovej úrovni poskytuje informácie o stave biologického systému v čase, alebo za 

definovaných biologických podmienok prispievajúcich k objasneniu fyziologických 

a biochemických mechanizmov na molekulárnej úrovni. Kvantifikácia proteínov môže 

byť dvojakého typu, absolútna a relatívna. Výsledkom absolútnej kvantitatívnej 

proteomiky je priama hodnota, resp. koncentrácia daného proteínu v analyzovanej 

vzorke a je možné ju vykonať len s použitím izotopovo značených štandardov. Relatívna 

kvantifikácia určuje pomerné zastúpenie proteínu v každej meranej skupine vzoriek. 

V prípade absolútnej kvantifikácie musia byť proteíny/peptidy, ktoré chceme cielene 

kvantifikovať dopredu známe. Rozlišujeme tak cielenú a necielenú kvantifikáciu. 

Necielená kvantifikácia (discovery/shotgun quantification) slúži na určenie rozdielne 

zastúpených proteínov v dvoch alebo viacerých situáciách a spolieha sa na peptidy, ktoré 

budú následne fragmentované. Pri cielenej (target quantification) sú proteíny, ktoré 

majú byť kvantifikované, vopred známe, ide v podstate o testovanie biologickej 

hypotézy. Absolútnej kvantifikácii teda predchádza tzv. discovery kvantifikácia vzorky. 

Prístupy pri relatívnej kvantifikácii sa dajú rozdeliť do dvoch skupín, a to metódy závislé 

na izotopovom značení – label-based a metódy nezávislé na značení – label-free. 

8.8.2.1 Label-free metódy 

Pri postupe label-free nie sú vzorky značené žiadnymi značkami. Ide o rýchlu, 

cenovo dostupnú metódu, avšak menej presnú a nie úplne vhodnú pre proteíny 

prítomné vo vzorke v nízkej koncentrácii. Problémom je tiež náročné hodnotenie 

výsledných dát, na ktoré musia byť použité vysoko sofistikované programy. Príprava 

vzoriek a meranie prebieha pre jednotlivé vzorky oddelene, ale pri rovnakých 



248 
 

experimentálnych podmienkach. Tak je možné analyzovať neobmedzené množstvo 

vzoriek, ktoré sa následne navzájom porovnajú. Informácie o kvantite sa získavajú: 

• z intenzity píkov peptidových iónov či plôch pod píkmi v hmotnostných spektrách 

alebo v chromatogramoch 

• z počtu MS/MS spektier priradených danému peptidu/proteínu nazývaných 

spectral counting 

Relatívna kvantifikácia určená z intenzity píkov LC-MS 

V LC-MS ión s určitým m/z je detegovaný a zaznamenávaný s určitou intenzitou 

v určitom čase. Bolo pozorované, že intenzita signálu z ESI koreluje s koncentráciou 

iónov. Tak sa zistilo, že plochy píkov v hmotnostných spektrách narastajú so zvýšenou 

koncentráciou injektovaných peptidov. 

Relatívna kvantifikácia prístupom Spectral counting 

V spectral counting prístupe je relatívna kvantifikácia proteínov dosiahnutá 

porovnaním počtu identifikovaných MS/MS spektier rovnakého proteínu v údajoch LC-

MS/MS alebo LC/LC-MS/MS. Možné to je vďaka tomu, že zvýšenie abundantnosti 

proteínov vedie aj k zvýšeniu počtu proteolytických peptidov, a naopak. Tento zvýšený 

počet tryptických štiepení potom zvyčajne vedie k zvýšenému pokrytiu proteínovej 

sekvencie, počtu identifikovaných unikátnych peptidov a počtu identifikovaných 

celkových MS/MS spektier (spectral count) pre každý proteín. Bola preukázaná silná 

lineárna korelácia medzi relatívnou abundantnosťou (množstvom, zastúpením) 

proteínov a spektrálnym počtom. Preto môžeme spectral count považovať za 

jednoduchý a spoľahlivý index pre relatívnu kvantifikáciu proteínov. 

8.8.2.2 Label-based metódy  

Dôležitou požiadavkou u metód závislých na značení je oddelenie značených 

peptidov/proteínov od neznačených. Proteíny z rôznych situácií sú rôzne označené, 

následne zmiešané a merané v 1 LC-MS/MS experimente. Peptid sa objaví v rovnakom 

čase, ale s rôznymi hmotami. Detekcia a kvantifikácia konkrétneho peptidu je omnoho 

jednoduchšia v label-based, keďže daný peptid je nameraný spolu pre obidve situácie 

(líši sa len v hmote), kým pri label-free je rozdelený medzi separátne merania. 

K najčastejšie používaným značeným (labeled) metódam patrí metabolické značenie, 

chemické značenie a značenie izobarickými značkami. 
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8.8.3 Spôsoby spracovania nameraných dát 

Pomocou MS môžeme merať peptidy a proteíny dvoma spôsobmi. Prvým 

spôsobom je priame meranie vzniknutých peptidov, ktoré vznikli štiepením proteínov 

v géli. Ich identifikácia prebieha následne metódou peptidového mapovania – PMF 

(peptide mass fingerprinting). Druhým spôsobom je tandemová hmotnostná 

spektrometria, kde je potrebné už náročnejšie prístrojové vybavenie s dvoma 

analyzátormi a kolíznou celou. Identifikácia tu prebieha peptidovým sekvenovaním. 

Vzniknuté fragmentačné spektrá peptidov sú procesované pomocou špeciálnych 

vyhodnocovacích techník (napr. Proteinscape, Protein Pilot, Proteom Discoverer). Veľmi 

rozšíreným je databázové vyhľadávanie, ktoré porovnáva experimentálne dáta 

s predikovanými. Na to sa používajú vyhľadávacie algoritmy akými sú napr. Mascot 

a Sequest. Dôležitým krokom je správne zadanie všetkých kritérií od prípravy vzorky, 

chemickej modifikácie, ktorá sa môže objaviť a modifikovať m/z hodnotu iónu po 

špecifikáciu MS ako napr. typ fragmentácie, ionizácie a analyzátora a výber databázy 

(napr. NCBI alebo Swissprot). Po ukončení prehľadávania je vygenerovaný zoznam 

proteínov, ktoré boli identifikované vo vzorke. Okrem toho sú tam uvedené aj iné 

informácie, akým je aj skóre, ktoré je vypočítané podľa zhodných experimentálnych 

a teoretických hmotností peptidov a tiež percentuálne hodnotenie pokrytia sekvencie 

proteínu. 
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9 Vybrané metódy klinickej diagnostiky 

9.1 Prietoková cytometria  

Prietoková cytometria je moderná metóda kvantitatívnej analýzy individuálnych 

buniek a objektov, čo umožňuje analyticky (prietokové cytometre) alebo fyzicky (sortery) 

izolovať a kvantifikovať subpopulácie buniek alebo iných objektov heterogénnych 

kvapalných systémov v ich prirodzenom prostredí, a stanoviť celý rad charakteristík 

týchto objektov. V kombinácii s vhodnými sondami alebo monoklonálnymi protilátkami 

metóda umožňuje identifikovať jednotlivé subpopulácie vyšetrovaných objektov, 

stanoviť v nich enzýmové aktivity, koncentrácie rozličných látok, prítomnosť antigénov, 

pH, membránový potenciál a mnohé ďalšie charakteristiky. 

Poznámka: FACS (Fluorescence Activated Cell Sorter) sa stal všeobecným pojmom pre 

celú prietokovú cytometriu. Je to obchodná značka firmy Becton Dickinson. Sortery majú 

schopnosť fyzicky separovať subpopulácie buniek a to dvoma mechanizmami, mechanicky alebo 

elektrostaticky.  

Prietoková cytometria sa využíva nielen v klinickom prostredí na diagnostiku, ale 

aj v interdisciplinárnych a multidisciplinárnych tímoch zameraných na základný 

biomedicínsky výskum. V porovnaní s inými metódami má predovšetkým tieto 

prednosti: 

1. umožňuje skúmať jednotlivé bunky v ich fyziologickom prostredí 

2. bunky nie je nutné izolovať a purifikovať, čo obmedzuje straty materiálu a znižuje 

riziko vzniku artefaktov z dodatočných procedúr 

3. umožňuje simultánne meranie veľkého spektra parametrov bez deštrukcie 

buniek 

4. má vysokú citlivosť, vyžaduje minimálne množstvá materiálu (pri plnej krvi 

rádovo l) 

5. umožňuje skúmať aj zriedkavé populácie buniek 

6. registruje sa výlučne signál z jednotlivých objektov, preto nie je nutné 

odstraňovanie nenaviazaných fluorescenčných sond z roztoku. Hrubé dáta 

predstavujú početnosti registrovaných objektov / udalostí a nie priemerné 

hodnoty z celej populácie 

7. metóda nevyžaduje použitie rádioizotopov. 
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Medzi hlavné limitácie prietokovej cytometrie patria predovšetkým vysoké 

investičné náklady, prevádzka vyžaduje kvalifikovaných a skúsených odborníkov a prísne 

dodržiavanie laboratórnych protokolov. Metóda tiež neumožňuje registrovanie 

fluorescenčných spektier tak, ako ich poznáme zo spektrofotometrických meraní, z toho 

dôvodu nie je možné monitorovanie neveľkých zmien maxím excitačných a emisných 

spektier. 

Každý prietokový cytometer sa skladá zo vzduchovo-prietokového, optického a 

elektronického systému. 

9.1.1 Vzduchovo-prietokový systém - systém fluidiky 

Registrácia individuálnych objektov je možná vďaka hydrodynamickej fokusácii 

založenej na viskozite kvapaliny a vzniku rýchlostného gradientu na priereze trubicou. 

Princíp prietokovej komory je znázornený na Obr. 9.1. Do prietokovej komory sa 

potrubným systémom privádza vzorka a súčasne tzv. vodiaca (nosná) kvapalina. Vodiaca 

kvapalina vteká do komory cez širokú časť, ktorá sa postupne zužuje a vzorka je nasávaná 

do tenkého potrubia umiestneného v strede. Uvedené usporiadanie umožňuje vytvoriť 

vysoký rozdiel rýchlostí toku vzorky (v strede prúdu je rýchlosť pod 10 mm/s) a vodiacej 

kvapaliny (rýchlosť po obvode 1-10 m/s). Prietoky obidvoch roztokov je možné regulovať 

pomocou zmeny tlaku vzduchu v zásobníkoch. V prietokovej komore dochádza 

k špecifickému preusporiadaniu jednotlivých elementov vzorky do stredu prúdu, kde 

v rade za sebou prechádzajú do analytickej komory. Tam častice jednotlivo prechádzajú 

cez svetelný lúč, čo umožňuje merať ich optické vlastnosti (absorpčné, rozptylové 

a fluorescenčné) a odvodiť celý rad ďalších parametrov, ktoré slúžia k identifikácii 

a charakterizácii vzorky. 
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Obr. 9.1 Schematický diagram princípu fungovania optickej prietokovej cytometrie. 

9.1.2 Optický systém 

Optický systém slúži na privedenie elektromagnetického žiarenia zo zdroja na 

vyšetrované objekty a následne žiarenia rozptýleného, prípadne vzbudenej 

fluorescencie na fotodetektory, kde dochádza k premene svetelného signálu na signál 

elektrický. Bunky alebo častice prechádzajúce lúčom rozptyľujú svetlo, pričom sa jedným 

detektorom sníma rozptyl pod veľmi malým uhlom – do 10 a druhým detektorom pod 

veľkým, zvyčajne pravým uhlom. Intenzita dopredného rozptylu označovaného ako FSC 

(forward scatter) súvisí s veľkosťou častíc a intenzita bočného rozptylu označovaného 

ako SSC (side scatter) súvisí s vnútornou štruktúrou, tzv. zrnitosťou (granularitou) častíc. 

Signál na FSC (resp. SSC) detektore vzniká postupným prechodom častice cez svetelný 

lúč, kedy dochádza k rozptylu, ako to znázorňuje Obr. 9.2a. Čím je častica väčšia, tým 

väčšia časť rozptýleného žiarenia dopadá na FSC detektor (Obr. 9.2b). V prípade SSC 

dopadá na detektor viac rozptýleného žiarenia, čím väčšia je granularita (komplexnosť) 

častice (Obr. 9.2c). Veľkosť resp. granularita častice je reprezentovaná výškou alebo 

plochou pod píkom získaného signálu. 
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Obr. 9.2 Vznik signálu FSC pri prechode častice laserovým lúčom (a). Závislosť FSC a SSC od veľkosti (b) 
a granularite častice (c). 

V prietokovej cytometrii je možné súčasne so sledovaním FCC a SSC sledovať aj 

rôzne vlastnosti populácií častíc (buniek) pri použití vhodných fluorochrómov. 

Fluorescenčný signál sa od jednotlivých fluorochrómov deteguje vo viacerých kanáloch 

– senzoroch s odlišnou oblasťou vlnových dĺžok. Schematické znázornenie optického 

systému je na Obr. 9.3. Výber použitých fytochromofórov závisí na ich absorpčných 

maximách, ktoré spadajú do oblasti vlnových dĺžok komerčne dostupných laserov. 

Príklady fluorochrómov používaných v prietokovej cytometrii sú uvedené v Tab. 9.1. 

Fluorochrómy sú väčšinou konjugované s monoklonálnymi protilátkami, čo nám ponúka 

možnosť sledovať prítomnosť, resp. absenciu určitej presne určenej molekulárnej 

štruktúry (antigénu) individuálne pre každú bunku. V súčasnej dobe existuje množstvo 

epitopov, označovaných ako CD znaky (cluster of differentiation), ktoré sú 

charakteristické pre jednotlivé populácie buniek. Okrem tejto techniky sa využívajú 

schopnosti niektorých fluorochrómov prirodzene sa viazať na štruktúry buniek, alebo sa 

inkorporovať do ich vnútra. Typickým príkladom je kvantitatívna analýza DNA pomocou 

propídium jodidu, ktorého molekuly sa včleňujú (interkalujú) medzi bázy DNA. 

Propídium jodid sa tiež využíva na identifikáciu subpopulácií mŕtvych a živých buniek, 

pretože interaguje len s DNA mŕtvych buniek, čím spôsobí ich fluorescenciu v červenom 

kanáli.  
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Tab. 9.1 Charakteristiky vybraných fluorochrómov využívaných v cytometrii 

Fytochróm Max λex (nm) Max λem (nm) Laser (nm) 

Aminokumarín 350 445 355 

Lucifer yellow 425 528 405 

FITC (fluoresceín) 495 519 488 

PE (R-fykoerytrín)  480/565 578 488/561 

PI (propídium jodid) 536 617 488 

X-rodamín 570 576 561 

APC (alofykocyanín) 650 660 640 

Cy5 625-650 670 640 

Ako zdroj svetla sa najčastejšie používa laser, ktorý je schopný produkovať úzky 

lúč svetla so špecifickou vlnovou dĺžkou a vysokou intenzitou. Najčastejšie sa používajú 

lasery atómové (He – Ne), iónové (ióny Ar, Kr), molekulové (He – Cd), kvapalné 

a tuholátkové. Keďže rôzne fluorochrómy vyžadujú rôzne excitačné vlnové dĺžky, pre 

väčšiu flexibilitu sú moderné cytometre vybavené viacerými lasermi. Zberná šošovka pre 

detektor FSC má numerickú apertúru 0,3 a viac, pre detektor SSC 0,6 a viac. 

Obmedzujúcim faktorom zvyšovania numerickej apertúry sú predovšetkým rozmery 

analytickej komory.  

 

Obr. 9.3 Schematické znázornenie optického systému prietokového cytometra. 
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Dôležitou súčasťou systému sú dichroické zrkadlá a filtre (interferenčné alebo 

absorpčné), ktoré slúžia na oddelenie rôznych vlnových dĺžok, čo umožňuje simultánne 

detegovať signály vo viacerých častiach spektra a oddeliť svetlo elasticky rozptýlené na 

časticiach (Obr. 9.4).  

 

Obr. 9.4 Optické filtre využívané v cytometrii. LP – dolnopriepustný (long-pass) filter, SP –hornopriepustný 
(short-pass) filter, pásmový (band-pass) filter; prvé číslo pri pásmovom filtri udáva absorpčné minimum a 
druhé šírku pásu. 

Najjednoduchšia konfigurácia optických filtrov a zrkadiel je dvojkanálová 

s detektormi pre meranie rozptýleného svetla a fluorescencie z fluorofórov FITC 

(fluoresceín izotiokyanát) a PE (fykoerytrín). Pre klinické účely sa používajú prietokové 

cytometre s najmenej štyrmi kanálmi (obvykle 6 až 8), drahšie cytometre na vedecké 

účely môžu mať aj viac ako desať kanálov. Ako detektory sa používajú fotonásobiče a PIN 

diódy, u ktorých je vnútorná oblasť „i“ zaplavená nosičmi náboja z oblastí „p“ a „n“. PIN 

diódy sú lacné, majú široké spektrum detegovateľného spektra a rýchlu odpoveď. 

Nevýhodou je nízka senzitivita. Slúžia preto hlavne na detekciu FSC a SSC rozptylu. Na 

detekciu fluorescencie sú vhodnejšie fotonásobiče s veľkým zosilnením a dobrým 

pomerom signál/šum. 

9.1.3 Elektronický systém 

Tento systém slúži na spracovanie signálu. Pre analýzu sa vo všeobecnosti 

predpokladá lineárna závislosť medzi intenzitou fluorescencie a počtom fluoreskujúcich 

molekúl. 
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Po dopade svetla na fotonásobič sa v ňom indukuje elektrický prúd, ktorý je 

vedený na predzosilňovač. Výstupom zo zosilňovača je pulz napätia, ktorého amplitúda 

je tým väčšia, čím viac fotónov dopadne na fotonásobič. Ďalšie spracovanie prebieha 

v logaritmickom zosilňovači, ktorý zvyšuje rozlišovaciu schopnosť prístroja pre slabé 

signály a zvyšuje jeho dynamický rozsah tak, aby bolo možné zobraziť v jednej mierke 

silné aj slabé signály. Nasleduje analógovo-digitálny prevodník (ADC), kde dochádza 

k zmene analógového signálu na digitálny. Najčastejšie sa používajú prevodníky 8 bitové 

(256 úrovní signálu) a 10 bitové (1024 úrovní). Kombinácia 8-bitového ADC prevodníka a 

4-dekádového logaritmického zosilňovača umožňuje do 256 kanálov zobraziť 10 000-

násobné rozdiely intenzity signálu. 

Pri hodnotení výsledkov je potrebné vziať do úvahy, že použitie filtrov a 

dichroických zrkadiel nezabráni istému prekrytiu fluorescencie od rôznych fluorofórov, 

následkom čoho možno registrovať signál od fluorofóru aj na detektore, ktorý je určený 

na meranie inej fluorescenčnej sondy (Obr. 9.5). Na eliminovanie tohto javu je potrebné 

percentuálne vyjadriť príspevok signálu od fluorofóru v kanáli určenom pre iný fluorofór 

a následne tento príspevok kompenzovať – elektronicky alebo častejšie softvérovo. 

 

Obr. 9.5 Emisné (plná čiara) a excitačné (prerušovaná čiara) spektrá vybraných fluorochómov používaných v 
cytometrii spolu s vyznačenými fluorescenčnými kanálmi, v ktorých môžu byť registrované. Bodkovaná čiara 
– príspevok fluorochrómu do susedného fluorescenčného kanála. 

9.1.4 Spôsoby zobrazenia výstupných dát 

Najčastejšími spôsobmi zobrazenia dát sú frekvenčný histogram a bodový 

diagram, tzv. dotplot. Frekvenčný histogram (Obr. 9.6) predstavuje počet impulzov (os 

y) zaznamenaných v príslušnom kanáli ADC prevodníka (os x). Keďže rozdielne kanály 

zodpovedajú rozdielnym intenzitám, jedná sa vlastne o zobrazenie počtu impulzov 

s rôznymi intenzitami (závislosť objekt/intenzita), pričom y-ová os môže byť v lineárnej 
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aj logaritmickej mierke. Nevýhodou histogramu je, že zobrazuje informáciu len z jedného 

výstupu (napr. FSC).  

 

Obr. 9.6 Histogramy dopredného (FSC) a bočného (SSC) rozptylu vzorky krvi. 

Pre zobrazenie výstupov FSC/SSC sa využíva bodový graf, ktorý je vlastne 

dvojrozmerným rozšírením histogramu (Obr. 9.7). Počty impulzov v kanáloch jedného 

výstupu sú tu korelované proti kanálom druhého výstupu. Súradnice bodu teda 

predstavujú čísla kanálov v jednotlivých prevodníkoch. Vďaka dobrej názornosti a rýchlej 

subjektívnej hodnotiteľnosti (samozrejme pri dostatočných skúsenostiach) si zobrazenie 

typu dotplot rýchlo získava obľubu aj v klinickej praxi. Menej bežnou formou zobrazenia 

dát je 3D-izometrický graf. Je to vlastne transformácia bodového grafu, kde tretí rozmer 

priamo predstavuje frekvenciu registrovaných impulzov. 
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Obr. 9.7 Príklad bodového FSC/SSC grafu (dotplot) a jeho interpretácia vzhľadom na samostatné FSC a SSC 
histogramy. 

Z uvedeného plynie, že z jedného experimentu získame množstvo informácie 

o každej častici (bunke) v analyzovanej suspenzii. Každá častica nám poskytuje FSC a SSC 

signál a v prípade použitia fluorochrómov aj fluorescenčné signály. Pri väčšine analýz nás 

zaujíma len určitá populácia buniek, ktorú chceme ďalej analyzovať. Práve na to slúži 

proces nazývaný vrátkovanie (gating), pri ktorom matematicky alebo graficky 

ohraničíme oblasť (gate) k ďalšej analýze.  

9.1.5 Príklad použitia prietokovej cytometrie 

Prietoková cytometria sa v klinických laboratóriách využíva hlavne na 

fenotypizáciu bunkových populácií, a preto v ďalšom texte uvedieme príklad analýzy na 

stanovenie profilu leukocytov v krvi pacienta. Konkrétne ide o stanovenie 

CD3+CD4+CD8- charakteristickými pre pomocné T-lymfocyty (Th – T helper) a CD3+CD4-

CD8+ charakteristickými pre cytotoxické T-lymfocyty (Tc – T cytotoxic). 
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Na zistenie subpopulácií hľadaných lymfocytov je využitých 5 parametrov: FSC 

a SSC rozptyl, a signál z troch fluorescenčných kanálov. Do vzorky krvi boli pridané 

monoklonálne protilátky CD3 konjugované s fluorochrómom Alexa Fluor 488, CD4 

konjugované s R-fykoerytrínom (R-PE) a CD8 konjugované s R-PE Alexa Fluor 700. 

V prvom kroku sa na základe FSC rozptylu identifikuje populácia bielych krviniek 

(leukocytov). Keďže veľkosť FSC rozptylu zodpovedá veľkosti buniek, stanovením 

vhodnej prahovej hodnoty (treshold) vylúčime z ďalšej analýzy malé krvné bunky 

a fragmenty (debris), ktoré nedosahujú veľkosť leukocytov (Obr. 9.8). 

 

Obr. 9.8 Použite prahovej hodnoty (treshold) pre FSC kanál na vylúčenie fragmentov a malých buniek z ďalšej 
analýzy. 

Tým, že FSC koreluje s veľkosťou častíc a SSC je úmerný zrnitosti ich vnútorného 

obsahu, tzv. granularite, je možné týmto spôsobom rozlíšiť bunkové populácie čisto len 

na základe rozdielov v ich veľkosti a zrnitosti. V druhom kroku tak môžeme na základe 

FSC a SSC rozptylu identifikovať subpopulácie bielych krviniek na základe nasledujúcich 

pravidiel (Obr. 9.9): 

• Väčšie a zrnitejšie bunky granulocytov produkujú veľkú populáciu s vysokou 

intenzitou SSC a FSC. 

• Monocyty sú veľké bunky, ale s menej zrnitou vnútornou štruktúrou, preto 

vytvárajú samostatnú populáciu s vysokým FSC ale s nižšími hodnotami intenzity 

SSC. 

• Menšie lymfocyty a lymfoblasty produkujú samostatnú populáciu s menšou 

intenzitou FSC. Nemajú výraznú zrnitosť, preto ich registrujeme v oblasti nižších 

intenzít SSC. 
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Obr. 9.9 Bodový graf FSC a SSC rozptylu leukocytov s vyznačenými gate. 

Do ďalšej analýzy bude vstupovať len populácia buniek lymfocytov, ktorých FSC 

a SSC signál je v rozsahu zvolenom pomocou vrátkovania (gatingu). Na identifikáciu 

subpopulácie T-lymfocytov sa využije sledovanie fluorescencie CD3 epitopu, ktorý je 

charakteristický pre T-lymfocyty (Obr. 9.10a). Nastavením prahovej hodnoty budú do 

ďalšej analýzy vstupovať len bunky, ktoré vykazujú fluorescenciu v zelenom kanáli Alexa 

Fluor 488 nad stanovenú hodnotu (CD3 pozitívne). Posledným krokom je identifikácia 

CD4 a CD8 pozitívnych T-lymfocytov. Vo fluorescenčnom kanáli pre fluorochróm R-PE sa 

sleduje prítomnosť CD4 epitopu a v kanáli pre R-PE Alexa Fluor 700 sa sleduje prítomnosť 

CD8 epitopu. Bodový graf z oboch fluorescenčných kanálov je na Obr. 9.10b. Graf je 

rozdelený na kvadranty, čím sa populácia T-lymfocytov rozdelila na štyri subpopulácie 

v závislosti na prítomnosti resp. absencii oboch sledovaných epitopov. CD3+CD4+CD8-

pomocné T-lymfocyty nájdeme v pravom dolnom kvadrante, kde sú signály z buniek, 

ktoré vykazovali vysokú fluorescenciu v kanáli R-PE (CD4+) a nízku fluorescenciu v kanáli 

pre R-PE Alexa Fluor 700 (CD8-). CD3+CD4-CD8+ cytotoxické T-lymfocyty nájdeme v 

ľavom hornom kvadrante, kde je situácia s fluorescenciou v oboch kanáloch opačná 

(CD4-, CD8+). 
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Obr. 9.10 Histogram z fluorescenčného kanála Alexa Fluor 488 (CD3) (a) a bodový graf z fluorescenčných 
kanálov pre fluorochrómy R-PE (CD4) a R-PE Alexa Fluor 700 (CD8) (b). 

9.2 Agregometria 

Agregometria je metóda umožňujúca stanovenie funkcie krvných doštičiek ex 

vivo (t.j. mimo organizmu, ale s minimálnym ovplyvnením systému a maximálnym 

zachovaním prirodzeného prostredia skúmaných objektov). Využitie agregometrie v 

klinickej medicíne sa štandardne vykonáva v rámci diferenciálnej diagnostiky krvácavých 

stavov, ktorých príčinou môžu byť vrodené alebo získané poruchy funkcie krvných 

doštičiek. Ďalej sa využíva na sledovanie účinnosti protidoštičkovej terapie u pacientov s 

rizikom aterotrombotických uzáverov. Stanovenie krvných doštičiek a funkcie 

plazmatického koagulačného systému patrí tiež medzi bežne vykonávané vyšetrenia 

v anesteziológii (napr. pred operáciou) a v intenzívnej starostlivosti. V akútnych 

prípadoch je výhodou, ak je možné toto vyšetrenie vykonať priamo u lôžka pacienta. 

Súčasná medicína ponúka niekoľko tzv. point-of-care (POCT) prístrojov, ktorých prehľad 

uvádza Tab. 9.2. 
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Tab. 9.2 Metódy funkčného vyšetrenia krvných doštičiek 

Metóda Typ vzorky Princíp stanovenia 

svetelná transmisná 

agregometria 

plazma bohatá na 

trombocyty (PRP) 

optická metóda založená na zvýšení 

svetelnej transmisie v dôsledku 

agregácie doštičiek po pridaní 

agonistov 

"Verify Now" plná krv 

optická metóda na princípe 

turbidimetrie, používa testovacie 

kazety s fibrínovými zrnami a rôzne 

typy agonistov 

impedančná agregometria, 

(Multiplate, ROTEM 

platelet) 

plná krv 

meria vzostup elektrickej impedancie 

v dôsledku agregácie trombocytov na 

povrchu elektród 

analyzátor funkcie 

trombocytov (PFA-100/200, 

platelet function analyser) 

plná krv 

meria čas do uzavretia 

mikroapertúry primárnym trombom 

hematologický analyzátor 

Plateletworks 
plná krv 

počet doštičiek pred a po podaní 

agonistu koagulácie 

IMPACT R (Cone and plate 

analyzátor) 
plná krv 

meranie plochy pokrytej 

doštičkovými agregátmi a priemernej 

veľkosti týchto agregátov 

tromboelastografia (TEG) plná krv 

analýza zrážania krvi. 

tromboleastogram - krivka, ktorej 

šírka je závislá od meniacej sa 

viskozity krvi v jednotlivých fázach jej 

zrážania 

9.2.1 Agonisty agregácie 

V laboratórnych podmienkach sa na indukciu agregácie používa veľké množstvo 

prirodzených induktorov agregácie. Z tých najbežnejšie používaných je treba spomenúť 

a) ADP, ktorý pôsobí prostredníctvom dvoch typov membránových receptorov, P2Y1 a 

P2Y12, b) kolagén, ktorý sa viaže na receptory GPVI a α2b-β1 na povrchu krvných 

doštičiek, c) trombín, ktorý pôsobí prostredníctvom extracelulárnych domén receptorov 

PAR1 a PAR4), a d) kyselina arachidónová, ktorá slúži ako substrát pre tvorbu 
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prostaglandínov druhej série (PG2) a ich derivátov T A2, PGE2, PGF2α, a PGD2, ktoré 

účinkujú ako aktivátory trombocytov. 

9.2.2 Inhibítory agregácie 

Najúčinnejším prirodzeným prostaglandínom s inhibičným účinkom je 

prostacyklín (PGI2). Podobne ako PGE1 a PGD2 aktivuje adenylátcyklázu, čo má za 

následok zvýšenie tvorby cyklického adenzínmonofosfátu (cAMP). Ďalšími prirodzenými 

inhibítormi sú NO, adenozín a koagulačné faktory II, I ,  ,  I,  II. PGE1 sa používa na 

prirodzené potlačenie aktivity trombocytov počas opakovaných centrifugácií pri izolácii 

trombocytov z odobratej krvi.  

Syntetické inhibítory sa používajú na zníženie zrážanlivosti krvi pri množstve 

ochorení, hlavne kardiovaskulárneho charakteru. Do tejto skupiny liečiv patrí napríklad 

aspirín (kyselina acetylsalicylová, ASA), ktorá inhibuje enzým CO 1, čím zabraňuje tvorbe 

tromboxánu A2 a teda pozitívnej spätnej väzbe. Ďalej sem patrí klopidogrel, ktorý 

inhibuje ADP receptory, a nesteroidné protizápalové liečivá (NSAIDs - Non-steroidal Anti-

Inflammatory Drugs), ktoré inhibujú syntézu aktivačných prostaglandínov. 

Prehľad používaných metodologických prístupov 

Techniky používané v súčasnosti možno z metodického hľadiska rozdeliť do 

štyroch skupín. Pri meraní dochádza k zmenám signálu (intenzity  svetla 

prechádzajúceho suspenziou doštičiek, resp. impedancie, viskozity či elasticity) po 

pridaní agonistov. 

1. Turbidimetrická metóda. Klasická Bornova metóda (1 62) je v praxi 

najrozšírenejšia (Obr. 9.11). 

 

Obr. 9.11 Princíp turbidimetrického merania agregácie krvných doštičiek. Kol – kolagén, AA – kyselina 
arachidónová. 
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Keď krvné doštičky na aktivačný podnet sprostredkovaný iónmi vápnika po 

pridaní agonistu zmenia tvar ako odpoveď na stimul, ich väčšia veľkosť zníži intenzitu 

svetla prechádzajúceho cez vzorku PRP (platelet rich plasma) relatívne k referenčnej 

vzorke PPP (platelet poor plasma). Ak je dávka agonistu dostatočne veľká, krvné doštičky 

začnú vzájomne adherovať a vytvárať agregáty, čím sa intenzita svetla prechádzajúceho 

cez vzorku PRP zvýši (Obr. 9.12). Vzorky PRP sa miešajú v kyvetore agregometra, miesta 

na vkladanie kyviet so vzorkou, pri konštantnej teplote 3  °C. Po štandardnej kalibrácii 

prístroja sa meria zmena transmisie vzorky, t.j.  intenzity prepusteného svetla, 

v porovnaní s referenčným roztokom, ktorým je pufer alebo PPP. PRP sa arbitrárne 

považuje za 0  priepustnosť svetla alebo 0  agregáciu; PPP sa považuje za 100  

priepustnosť svetla resp. 100  agregáciu. Pri indukovaní agregácie sa tvoria zhluky 

trombocytov, ktoré „vypadávajú“ z roztoku, klesá optická hustota, roztok sa stáva 

priehľadnejším, čo sa prejaví na hodnote transmisie. Rozdiel vo výstupoch z fotodiód, t.j. 

zmena, ku ktorej dochádza vplyvom tvorby agregátov, sa kontinuálne registruje 

pripojeným registračným zariadením a pomocou softvéru sa zobrazuje v reálnom čase 

na monitore (Obr. 9.13a,b). Niektoré prístroje využívajú modifikáciu Bornovej metódy, 

ktorá umožňuje simultánne nefelometrické (meria sa svetlo odrazené na pevných 

časticiach) a turbidimetrické meranie (meria sa svetlo prepustené vzorkou). Takýmto 

spôsobom je možné získať okrem základnej krivky agregačnej odpovede aj informácie 

o morfologických zmenách krvných doštičiek na začiatku agregačného procesu. 

 

Obr. 9.12 Časová závislosť transmitancie agregujúcich doštičiek po pridaní stimulátora ADP. Poznámka: 
Keďže agregujúce doštičky normálne uvoľňujú z denzných granulí ATP, je možné meranie doplniť o jeho 
monitorovanie. Defektné doštičky s abnormálnou agregabilitou budú súčasne vykazovať poruchu sekrécie 
ATP.  
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2. Luminiscenčná metóda. Takzvané lumi-agregometre priniesli možnosť 

súčasného pozorovania agregácie a sekrečnej reakcie monitorovaním uvoľneného 

(extracelulárneho) ATP. Sníma sa bioluminiscencia luciferín-luciferázového systému 

s maximom pri 560 nm. Intenzita vygenerovaného svetla je nízka, preto je potrebný 

citlivý fotonásobič s vysokým zosilnením. Na súčasné optické monitorovanie agregácie 

je potrebný  zdroj svetla v infračervenom oblasti, aby neinterferoval s luminiscenciou vo 

viditeľnej oblasti spektra (Obr. 9.13c). Dvojitá komora a duálny dizajn infračerveného 

lúča prechádzajúceho komorou zaisťuje reprodukovateľnosť a umožňuje súčasné 

meranie agregácie a luminiscencie. Každý kanál má samostatnú komoru na agregačný 

test (PRP alebo premyté krvné doštičky; 0  priepustnosť svetla) a zodpovedajúcu 

referenčnú vzorku (PPP alebo pufer; 100  priepustnosť svetla). Optický  výstup 

agregácie je úmerný kontinuálne meranému rozdielu v priepustnosti svetla medzi 

meracou a referenčnou komorou. Prístroj je vysoko citlivý, pre meranie stačí rozdiel 

v počte trombocytov len 50109/l medzi testovanou a referenčnou vzorkou. Optické 

agregometre Chrono-log sú dodávané s obslužným a analytickým softvérom a sú 

v klinike úspešne využívané vyše 60 rokov. 

 

Obr. 9.13 Schéma turbidimetrického merania pred pridaním induktora agregácie (a) a po vyvolaní agregácie 
(b). Schéma luminiscenčného merania (c), ktoré umožňuje simultánne registrovanie agregácie a sekrécie 
ATP na stimul. Z – zdroj svetla, D – detektor (fototranzistor), F – fotonásobič, detekcia luminiscencie. 

3. Impedančné agregometre. Toto zariadenie, podobne ako lumi-agregometer, 

umožňuje uskutočniť meranie na vzorke plnej krvi, teda v podmienkach ex vivo. Na dve 

platinové elektródy ponorené v definovanej vzdialenosti do skúmanej vzorky sa privádza 

striedavý signál s frekvenciou 15 kHz a amplitúdou približne 100 mV. Agregácia sa 

prejaví zvýšením elektrického odporu medzi oboma elektródami (meraný v ohmoch). 

Zmena v impedancii, ktorá vzniká vplyvom pribúdania agregátov na platinových 

elektródach, sa zaznamenáva v čase je zosilnená a zaznamenaná registračným 

zariadením (Obr. 9.14a,b). Používa sa pre vyšetrenie aktivity doštičkových funkcií, 
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odlíšenie peri- a pooperačného krvácania od dysfunkcie doštičiek, pre diagnostiku 

vrodených porúch hemostázy. 

K vyvolaniu agregácie sa bežne používa ADP a adrenalín, po ktorých vzniká 

dvojvlnová agregačná krivka, pričom prvá vlna je odpoveďou na aktiváciu 

membránového GPIIb /IIIa (nazývaný aj integrín αIIbβ3) a druhá vlna je odpoveďov na 

vyprázdnenie zásobných granúl. Ostatné agonisty − kyselina arachidonová, trombín a 

kolagén − vyvolávajú iba jednovlnovú agregačnú krivku. Agonista ristocetín zvyšuje 

väzbu von Willebrandovho faktora na komplex glykoproteínu GPIb/ /V a pomocou 

agregačnej odpovede možno usudzovať na dysfunkcie alebo von Willebrandovu 

chorobu.  

Citlivosť vzorky na induktory agregácie je o niečo vyššia ako pri turbidimetrickej 

metóde a preto je metóda vhodná pre diagnostikovanie a monitorovanie 

hyperkoagulačných stavov. 

4. Reoagregometre. Sú to zariadenia, ktoré umožňujú nahradiť nefyziologické 

vírivé miešanie vzorky pri meraniach in vitro simuláciou laminárneho prúdenia, čím sa 

zmenšujú rozdiely agregability v systémoch in vitro a ex vivo (Obr. 9.14c). Moderné 

reoagregometre umožňujú súčasné stanovenie viskozity a elasticity plnej krvi počas 

zrážania, ako aj sledovať proces rozpúšťania zrazeniny. 

 

Obr. 9.14 Schéma impedančného merania pred pridaním induktora agregácie(a) a po vyvolaní agregácie (b). 
Schéma reoagregometrie (c). Z – zdroj svetla, D – detektor. 

9.2.3 Príklad využitia agregometrie 

Ako príklad môžeme využiť výsledky z výskumu, na ktorom sa podieľali študenti 

biomedicínskej fyziky, ktorí sa v rámci záverečných prác priamo zúčastňujú riešenia 

projektových úloh. V rámci medzinárodnej spolupráce sa skúmalo, či je inhibícia funkcie 

krvných doštičiek pomocou kyseliny acetylsalicylovej (ASA) ovplyvnená  zmenou obsahu 
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cholesterolu v membráne trombocytov. Obsah cholesterolu bol modifikovaný 

inkubáciou doštičiek s lipozómami s rôznym obsahom cholesterolu v rozsahu 10 až  0 

molárnych percent. Agregácia sa merala vždy pred, a po inkubácii trombocytov 

s lipozómami alebo s aspirínom. Meranie sa uskutočnilo na agregometri Chrono-log 490-

2D s použitím dvoch základných agonistov vyvolávajúcich agregáciu trombocytov – 

kolagénu a kyseliny arachidónovej. Použitý prístroj bol typ štandardného 

dvojkanálového optického spektrometra, ktorý pracoval na princípe turbidimetrie. 

Použili sa dve kyvety, jedna so vzorkou, do ktorej bolo potrebné vložiť miešadielko ešte 

pred pridaním látky spôsobujúcej agregáciu, a druhá s referenčnou vzorkou, v našom 

prípade s pufrom Tyroda. V našich podmienkach sa meranie uskutočnilo v objeme 

300 µl, pričom 2   µl tvorila vzorka a  3 µl zvolený induktor agregácie. Na nastavenie 

parametrov merania, ako aj samotný záznam v reálnom čase a spracovanie výsledkov, 

sa použil softvér komerčne dodávaný spolu s agregometrom. Pre analýzu agregačných 

kriviek sme vytvorili skórovací systém, ktorý zahŕňal sedem parametrov (Obr. 9.15). Na 

ich základe sme navrhli nový prístup ako podklad pre vyhodnocovanie agregačných 

kriviek metódou „comprehensive score“. Zistili sme signifikantný vplyv cholesterolu na 5 

zo   sledovaných parametrov pri agregácii indukovanej kolagénom (dĺžka latenčnej fázy, 

maximálna amplitúda, smernica, čas na dosiahnutie 10  Amax a čas na dosiahnutie  0  

Amax.). Pri indukcii kyselinou arachidónovou sa agregačný priebeh zmenil v dvoch 

parametroch (čas na dosiahnutie  0  Amax a čas medzi 10  a  0  Amax). Našli sme 

signifikantný rozdiel v úrovni inhibície doštičiek obohatených a ochudobnených 

o cholesterol sprostredkovanej účinkom ASA v závislosti na type agonistu indukujúceho 

agregáciu, pričom výraznejšie rozdiely boli zistené pre indukciu kolagénom. Zistili sme, 

že doštičky so zvýšeným obsahom cholesterolu sú voči účinku ASA rezistentnejšie (Obr. 

9.16). Podobná rezistencia na účinok ASA bola pozorovaná u diabetických pacientov, kde 

je účinok ASA, t.j. ireverzibilná acetylácia doštičkovej cyklooxygenázy (COX), znížený − 

okrem iného kvôli kompetícii acetylácie a glykácie v prostredí vyššej hladiny glukózy 

v krvi. Prezentované výsledky prispeli dôležitou informáciou pre klinické použitie ASA 

a individuálne nastavenie dávky v primárnej a sekundárnej prevencii infarktov srdca 

a mozgu. 
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Obr. 9.15 Hodnotenie agregačných kriviek. Štandardizácia: minimalizovanie vysokej inter-individuálnej 
variability  vykonané na úrovni každej vzorky vzhľadom na kontrolu. Parametrizácia: hodnotené parametre 
agregačnej krivky: 1) dĺžka latenčnej fázy, tzv. lag phase, 2) smernica „nábehovej“ časti, t.j. max. rýchlosť 
agregácie, 3) maximálna amplitúda, t.j. úplnosť agregácie, 4) čas na dosiahnutie 10  Amax, 5) čas na 
dosiahnutie  0  Amax, 6) priemerná rýchlosť agregácie a  ) čas medzi 10 a  0  Amax. 

 

Obr. 9.16 Spriemerovaná agregačná odpoveď krvných doštičiek rôzne obohatených o cholesterol. Ako 
agonista agregácie bol použitý kolagén. Sledovaný efekt: zmena v inhibičnom účinku kyseliny 
acetylsalicylovej (ASA) na agregáciu doštičiek (očakávaný terapeutický efekt ASA v prevencii sekundárnych 
infarktov srdca a mozgu). Poznámka: aspirínová rezistencia je pozorovaná napr. pri cukrovke. 
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10 Medicínske zobrazovacie metódy 

10.1 Úvod 

Pokroky v informačných technológiách, biomedicínskom inžinierstve, 

miniaturizácia výpočtovej techniky a najmä rastúca výpočtová rýchlosť počítačov 

schopných spracovať v reálnom čase obrovské množstvo dát, výrazným spôsobom 

ovplyvnili aj medicínske prostredie. Implementácia nových poznatkov, vrátane 

technologických aspektov, v oblasti medicínskych prístrojov a zobrazovacích metód 

napomáha zrýchleniu a skvalitneniu starostlivosti o pacienta s cieľom záchrany života (v 

oblasti intenzívnej medicíny), zlepšenia zdravia, a v dlhodobej starostlivosti o 

dosiahnutie čo najvyššej možnej kvality života.  

Medicínske zobrazovacie metódy sú založené na rôznych fyzikálnych princípoch 

využívajúcich interakciu energie (žiarenia, elektrického alebo magnetického poľa, 

mechanického vlnenia) s daným typom prostredia. V kapitole 3 sme sa venovali 

elektromagnetickému žiareniu a mechanizmom jeho interakcie s látkou, pričom každá 

interakcia je spojená s odovzdaním istého množstva energie. Informácie získané z 

kontrolovanej interakcie žiarenia s ľudským organizmom umožňujú zobraziť nielen 

anatomické štruktúry, ale aj procesy, ktoré sa v tele odohrávajú a čo je najdôležitejšie - 

včasne identifikovať možné patologické fenomény a nastaviť vhodnú liečbu. Vo väčšine 

prípadov nie je postačujúce biomedicínsky signál len zaznamenať, ale je potrebné 

zaznamenaný signál ďalej spracovať, aby sa získala požadovaná informácia, ktorá je v 

ňom obsiahnutá. Celý proces získavania obrazovej informácie môže byť veľmi 

komplexný, pretože je potrebné odfiltrovať šumové zložky a aplikovať zložité a časovo 

náročné výpočtové metódy (transformácie, filtrácie a pod.) V niektorých prípadoch nie 

je žiadaná informácia v zaznamenanom signáli „viditeľná“, napr. v prípade zobrazovania 

magnetickou rezonanciou (MRI), kde rôznou voľbou parametrov zobrazenia získavame 

rôzne obrazy. 

V tejto kapitole si preberieme metódy, ktoré sú technicky a cenovo čoraz viac 

dostupné a stávajú sa, s ohľadom na čoraz výhodnejšiu cenovú dostupnosť, štandardnou 

súčasťou technologického portfólia čoraz väčšieho počtu klinických pracovísk. Ako prvej 

sa budeme venovať zobrazovacej metóde, ktorá je založená na interakcii mechanického 

vlnenia s ľudským organizmom – ultrasonografiou. Ak lekár potrebuje získať obrazovú 

informáciu o detailnej štruktúre vnútorných orgánov, indikuje niektorú z moderných 
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metód, ktoré umožňujú získať informácie o vlastnostiach tkaniva v rovinných rezoch bez 

toho, aby okolité štruktúry ovplyvňovali kvalitu obrazu. K tomu je potrebné využiť 

spomínané matematické postupy. Priblížime si dve najznámejšie tomografické modality, 

MRI a CT (vypočítanú tomografiu). Keďže princípom CT je rôzna priechodnosť tkanív pre 

röntgenové lúče, budeme sa v samostatnej podkapitole venovať aj röntgenovému 

žiareniu a historicky starším metódam. Priblížime si aj dve tomografické modality z 

oblasti nukleárnej medicíny, PET a SPECT a na záver kapitoly si povieme niečo o 

dozimetrii a zásadách radiačnej ochrany. 

10.2 Ultrasonografia 

Medicínska ultrasonografia (USG) je jedna z najbežnejších a najdostupnejších 

diagnostických techník, ktorá vytvára obraz vnútorných štruktúr ľudského tela (napr. 

kosti, cievy, orgány), a umožňuje merať ich rozmery, plochy a objemy štruktúr v reálnom 

čase a taktiež zaznamenať zvuk za účelom identifikácie toku krvi. Prístroj tvorí 

sonda/sondy, počítač a monitor zobrazujúci výsledný ultrazvukový obraz (Obr. 10.1). 

 USG nepoužíva na získanie obrazu škodlivé ionizujúce žiarenie a keďže 

štandardné vyšetrenie trvá iba niekoľko minút, je USG považovaná za bezpečnú 

techniku. V súčasnosti sú na trhu cenovo prístupné prenosné USG (ako tzv. handheldy, 

alebo je USG sondu možné pripojiť do mobilného telefónu), čo umožňuje jej široké 

rozšírenie v urgentnej medicíne pri rýchlom vyšetrení prítomnosti voľných tekutín napr. 

u účastníkov dopravných nehôd (tzv. FAST protokol). 
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Obr. 10.1 Medicínsky ultrasonograf s pripojenými sondami. 

10.2.1 Fyzikálny princíp 

Zvuk pre svoje šírenie potrebuje hmotné prostredie, ktorým sa šíri vo forme 

pozdĺžnej vlny rýchlosťou v a s intenzitou I. Rovnako ako elektromagnetické žiarenie, ho 

možno definovať vlnovou dĺžkou  a frekvenciou f z čoho vyplýva, že aj zvuk je vlnenie 

(mechanické), ktoré prenáša energiu E. To, ako rýchlo sa bude zvuk šíriť, závisí od 

prostredia. Kým v prípade vzduchu je rýchlosť v = 334 m·s-1, v mäkkých tkanivách sú tieto 

hodnoty výrazne vyššie (v  1550 m·s-1), pričom v kostiach sa zvuk šíri najrýchlejšie 

(v  4080 m·s-1). 

Kým interval frekvencií počuteľného zvuku je 16 Hz – 20 kHz, tak ultrazvukové 

frekvencie možno rozdeliť do troch intervalov (Tab. 10.1). 
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Tab. 10.1 Rozdelenie ultrazvuku podľa frekvencií a jeho možnosti využitia pri daných frekvenciách 

frekvencie typu ultrazvuku využitie 

20 – 100 kHz nízkofrekvenčný 
chirurgia 

čistenie nástrojov 

100 kHz – 1 GHz vysokofrekvenčný 
terapia (1 – 3 MHz) 

USG (2 – 20 MHz) 

> 1 GHz hyperzvuk akustická mikroskopia 

V prípade medicínskeho USG sa používa frekvenčný interval 2 – 20 MHz. 

Ultrazvuk s vyššími frekvenciami sa ľahšie absorbuje, poskytuje síce kvalitnejší obraz 

avšak jeho penetračná schopnosť nie je vysoká. Naopak, na zobrazenie hlbšie 

umiestnených štruktúr používame nižšie frekvencie. Výber správnej frekvencie tak závisí 

od vyšetrovania konkrétnych štruktúr a taktiež od ich umiestnenia v tele (Tab. 10.2). 

Tab. 10.2 Frekvencie používané v ultrasonografii a oblasť ich použitia v prípade ľudského tela 

frekvencia (MHz) použite 

2,5 gynekológia, srdce, mozog 

3 – 3,5 pečeň, slezina 

5 vaskulárny systém, oblasť panvy, obličky 

7,5 štítna žľaza, obehový systém 

10 povrchové žily, štítna žľaza, oko 

15 povrchové štruktúry, myoskeletálne zobrazovanie 

20 koža 

10.2.2 Vznik ultrazvukovej vlny 

Základom USG je piezoelektrický menič fungujúci na princípe piezoelektrického 

javu kedy sa pôsobením mechanického tlaku generuje elektrické napätie. Ak je 

piezoelektrický kryštál (súčasť meniča) vystavený časovo premennému poľu 

s frekvenciou podobnou frekvencii elastických kmitov kryštálu, tak dochádza 

k mechanickej rezonancii a vzniká ultrazvukové vlnenie. USG vlna následne prechádza 

telom a odráža sa na rozhraní dvoch štruktúr s rozdielnou akustickou impedanciou.  
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10.2.3 Akustická impedancia 

Ultrazvuk, ako každá zvuková mechanická vlna, spôsobuje prechodom 

prostredia zmeny v miestnom tlaku. Tomuto tlaku sa hovorí akustický tlak. Ak je známa 

akustická rýchlosť častíc va, ktoré v danom médiu prenášajú zvuk, t.j. rýchlosť kmitania 

týchto častíc okolo rovnovážnej polohy vyvolaného prechodom zvukovej vlny, 

a akustický tlak pa, tak intenzita I je (10.1): 

𝐼 = 𝑝𝑎 ∙ 𝑣𝑎 [𝑊 ∙ 𝑚−2] 10.1 

Ak akustická vlna s tlakom pa prechádza prostredím s rýchlosťou va a pôsobí 

v tomto prostredí na plochu S, tak dané prostredie kladie tejto vlne akustický odpor, 

nazvaný tiež akustická impedancia Za (10.2):  

𝑍𝑎 =
𝑝𝑎
𝑄𝑎
 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1] 

10.2 

kde Qa je objemová rýchlosť daná ako Qa = va·S. Podobne ako elektrickú 

impedanciu, tak aj akustickú impedanciu je možné uviesť v komplexnom tvare (10.3): 

𝑍𝑎 = 𝑅𝑎 + 𝑖𝑋𝑎 10.3 

Reálna zložka Ra (akustická rezistancia) impedancie  udáva množstvo energie 

rozptýlenej v prostredí, prípadne premenenej na teplo (disipácia energie). Xa je 

imaginárna zložka (akustická reaktancia), veľkosť ktorej je daná silovým pôsobením 

častíc prostredia, či už vo forme pružnosti, alebo zotrvačného pohybu.  

Akustickú impedanciu Za možno tiež vypočítať, ak je známa hustota prostredia  

a rýchlosť šírenia zvuku v danom prostredí va (10.4): 

𝑍𝑎 = 𝜚 ∙ 𝑣𝑎  [𝑘𝑔 ∙ 𝑚
−2 ∙ 𝑠−1] 10.4 

Rôzne jednotky v (10.2) a (10.4). sú výsledkom jednoduchej úpravy. Ak poznáme 

hustotu prostredia a rýchlosť šírenia zvuku v ňom, tak môžeme vypočítať jeho akustickú 

impedanciu. Orientačné hodnoty pre niektoré relevantné štruktúry sú uvedené v Tab. 

10.3. 
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Tab. 10.3 Hodnoty akustických impedancií pre niektoré biologicky relevantné štruktúry 

štruktúra 
rýchlosť 

(m·s-1) 

hustota 

(kg·m-3) 

akustická 
impedancia  

(kg·m-2·s-1) 

kosť 3350 1850 6,2·106 

krv 1550 1000 1,55·106 

tuk 1450 900 1,3·106 

vzduch 343 1,2 410 

Akustická impedancia je teda parameter daný každému prostrediu. Prostredia 

s rôznymi hustotami majú rozdielne akustické impedancie a ak ultrazvuková vlna 

dopadne na rozhranie dvoch prostredí, tak odraz je úmerný rozdielu impedancií. 

Rozlišujeme dve základné polohy USG sondy k rozhraniu prostredí: 

a) kolmo – časť vlnenia sa odrazí a časť prejde do druhého prostredia 

b) pod uhlom – dochádza k lomu, odrazu, rozptylu a absorpcii. 

Veľký vplyv na pomer odrazu a prechodu vlny má rozdiel hustôt. V USG sa tak 

stretávame s nasledujúcimi situáciami: 

a) rozdielne hustoty – čím je rozdiel väčší, tým je pomer odrazeného 

a prejdeného zvuku väčší 

b) veľký rozdiel hustôt – kompletný odraz zvuku → tzv. akustické tienenie (napr. 

za kosťami, žlčníkovými a obličkovými kameňmi) 

c) rovnaké hustoty – žiadne alebo minimálne odrazy, rovnako aj v prípade tekutín 

10.2.4 Ultrazvukové sondy 

Ultrazvukové sondy sú základom USG nakoľko sa v nich nachádza veľký počet 

piezoelektrických meničov ako zdrojov ultrazvukového vlnenia a taktiež aj ako 

prijímačov odrazeného vlnenia (Obr. 10.2). Každá sonda je charakterizovaná svojou 

apertúrou, alebo clonou, prostredníctvom ktorej sa vysielajú a prijímajú akustické vlny. 

Ak je sonda tvorená iba jedným meničom, tak veľkosť clony je daná jeho rozmermi. 

Ultrazvukové sondy sú však tvorené viacerými piezoelektrickými meničmi a tak je clona 

daná všetkými spolupracujúcimi meničmi. Aby mohla sonda produkovať zvukovú vlnu 

s kontrolovanou geometriu, veľkosť clony musí byť oveľa väčšia ako je vlnová dĺžka 
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zvukovej vlny. Pri štandardne používaných frekvenciách v USG (2 – 15 MHz) sa 

priemerné hodnoty pohybujú okolo 5 mm. 

 

Obr. 10.2 Schematická štruktúra ultrazvukovej sondy – a) kábel, b) akustická izolácia, c) tlmiaci blok, d) 
piezoelektrické kryštály, e) elektródy, f) plastový kryt. 

V závislosti od rozloženia meničov, geometrie a najmä využitia existuje veľa 

typov sond. Vo všeobecnosti ich delíme na sondy lineárne, sektorové a konvexné (Obr. 

10.3) 

 

Obr. 10.3 Základné rozdelenie ultrazvukových sond – a) sektorová, b) konvexná, c) lineárna. 

Základné vlastnosti a využitie konkrétneho typu sond je nasledovné: 

     

 

      



276 
 

a) Sektorová 

• krátky lineárny rad piezoelektrických meničov 

• meniče sú vybudené naraz → jeden tvar vlny 

• ozveny detegované všetkými meničmi 

• vejárový obraz → sektorové zobrazenie 

• nízke frekvencie (2 – 5 MHz) 

• malá plocha kontaktu s pacientom, tzv. okno 

• vhodná na echokardiografiu a gynekológiu 

b) konvexná 

• meniče usporiadané v mierne konvexnom tvare 

• vejárový obraz → sektorové zobrazenie 

• výsledný obraz – sektorové + pravouhlé zobrazenie 

• frekvencie v intervale 2 – 7 MHz 

• najbežnejší typ sondy  

• vyšetrenie vnútorných orgánov 

c) lineárna 

• meniče usporiadané na priamke 

• obraz má tvar obdĺžnika 

• vyššie frekvencie 

• na povrchové štruktúry 

10.2.5 Zobrazovacie módy 

Množstvo odrazenej energie vo forme zvukovej vlny je priamo úmerné rozdielu 

akustických impedancií na rozhraní dvoch prostredí. Zachytený signál tak možno 

považovať za diagnostickú informáciu, ktorú vieme vizualizovať na USG monitore. 

Spôsob, akým sa signál získava a spracuje, sa nazýva mód. 

10.2.5.1 A-mód 

A-mód je najjednoduchší spôsob získania ultrazvukového obrazu nakoľko obraz 

generuje a deteguje iba jeden menič. Je založený na prechode ultrazvukovej vlny 

prostredím a jej odrazoch na rozhraniach. Vo výslednom obraze tak zaznamenávame 

amplitúdy odrazených vĺn, veľkosti ktorých zodpovedajú množstvu odrazenej energie na 

rozhraniach. Polohy amplitúd, a vzdialenosti medzi nimi zodpovedajú vzdialenostiam 

medzi rozhraniami. USG sonda sa v prípade A-módu umiestňuje kolmo na vzorku a 

zaznamenáva iba informáciu z dráhy lúča. Hovoríme, že A-mód je jednorozmerné 
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zobrazenie. Jeho využitie je napríklad v oftalmológii na získanie informácii o rozmeroch 

štruktúr v oku (Obr. 10.4) 

 

Obr. 10.4 A-mód v oku. Amplitúdy udávajú koľko energie sa odrazí na konkrétnom rozhraní, poloha amplitúd 
zasa vzdialenosti medzi jednotlivými štruktúrami v oku. 

10.2.5.2 B-mód 

B-mód (z anglického brightness) je spôsob USG zobrazovania, kedy je finálny 

obraz zložený z bodov s premenlivým jasom v sivej škále. Obraz sa získava z poľa veľkého 

počtu piezoelektrických meničov (100 – 300) lineárne umiestnených v sonde. Na rozdiel 

od A-módu, kde získavame informácie o rozhraniach, je v prípade B-módu každý svetelný 

bod miesto v tkanive, na ktorom dochádza k odrazu signálu a jeho intenzita je úmerná 

amplitúde vlny odrazeného signálu. Vďaka tomu je možné jednotlivé štruktúry 

vizualizovať a kvantifikovať v zmysle ich rozmerov a prípadných patológií. Intenzita jasu 

hovorí o echogenicite danej štruktúry. Podľa toho sa štruktúry delia na: 

a) Hypoechogénne 

• slabý odraz → tmavšie odtiene  

• rôzne lézie, pevné orgány 

b) hyperechogénne 

• silný odraz → svetlé odtiene 

• kosti, kamene, cirhóza pečene a pod.  

c) anechogénne 

• žiadny odraz → čierna farba 

• tekutiny, vzduch. 
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B-mód štandardne poskytuje dvojrozmerný obraz a je najčastejšie používaným 

spôsobom diagnostického zobrazenia v ultrasonografii, vrátane diferenciálnej a 

prenatálnej diagnostiky. Spracovaním dostatočného počtu 2D obrazov získaných v B-

móde je možné in silico získať 3D obraz sledovanej štruktúry. 

10.2.5.3 M-mód 

M-mód (z anglického motion) vychádza z jednorozmerného A-módu a poskytuje 

jednorozmerný obraz, ktorý je dynamický. Obrazom je tak časové zobrazenie pohybu 

sledovanej štruktúry pozdĺž skenovacej čiary, pričom hodnota na osi y hovorí 

o vzdialenosti štruktúry od sondy. Štruktúra sa v M-móde skenuje s vysokou frekvenciou 

(tzv. vzorkovacia frekvencia) a tým je možné zaznamenať, merať a zobraziť aj veľmi 

rýchle pohyby s pomerne vysokým rozlíšením, ako napr. pohyb chlopní. Práve 

v echokardiografii je M-mód využívaný najčastejšie.  

Porovnanie všetkých troch metód z hľadiska získania signálu je uvedené na Obr. 

10.5. 

 

Obr. 10.5 Porovnanie získania USG obrazu v troch základných módoch. 

10.2.6 Dopplerovské zobrazenie 

Zatiaľ čo vyššie uvedené prístupy poskytujú informácie o vlastnostiach tkanív, 

USG umožňuje taktiež merať ich pohyb, čo je využiteľné najmä pri meraní toku krvi.  

Krv je heterogénna tekutina, úlohou ktorej je transport kyslíka a živín, odvoz 

odpadových látok, transport buniek a v neposlednom rade aj na udržiavaní telesnej 

teploty. V tele prúdi krv (aj lymfa) v cievach, ktoré sú súčasťou kardiovaskulárneho 
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a lymfatického systému. V závislosti od prenášaného typu tekutiny rozdeľujeme cievy 

na: 

a) krvné 

• tepny (artérie) – okysličená krv 

• žily (vény) odkysličená krv 

• vlásočnice 

b) lymfatické. 

Z hľadiska štruktúry sú si tepny a žily podobné, avšak s ohľadom na to, že tepny 

prenášajú okysličenú krv zo srdca do celého tela, tak je v nich vyšší tlak a teda sú hrubšie 

a menej stlačiteľné ako pružnejšie žily (Obr. 10.6) 

 

 

Obr. 10.6 Schematické znázornenie štruktúry tepny a žily. 

Na to, aby mohla byť krv v tele distribuovaná, je potrebná práca srdca. 

Pravidelnými kontrakciami srdcového svalu krv prúdi cez cievy až do najmenších 

vlásočníc a celý proces sa pri fyziologických podmienkach opakuje 60 – 90 krát za 

minútu. Pre krv, rovnako ako pre každú tekutinu tečúcu rýchlosťou prúdenia 

v a prechádzajúcu cez trubicu s prierezom S, platí rovnica kontinuity (10.5): 

𝑆1 ∙ 𝑣1 = 𝑆2 ∙ 𝑣2 10.5 

Aj keď platí iba pre ideálne kvapaliny, v dobrom priblížení ju možno použiť na 

krv, ktorá patrí medzi nenewtonovské tekutiny. Pri toku krvi v tele je ale význam (10.5) 
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zásadný, nakoľko nám umožňuje určiť, ako rýchlo bude krv v jednotlivých častiach 

krvného obehu tiecť. Príklady pre niektoré významné typy ciev sú uvedené v Tab. 10.4. 

Tab. 10.4 Hodnoty rýchlostí prúdenia pre niektoré významné časti kardiovaskulárneho systému 

typ cievy celková plocha rýchlosť prúdenia 

aorta 3 – 5 cm2 40 cm·s-1 

dutá žila 14 cm2 15 cm·s-1 

kapiláry 4500 – 6000 cm2 0,03 cm·s-1 

V prípade pľúcnych kapilár ide o veľmi rozvetvenú sieť kapilár s malým 

priemerom, avšak veľkou súhrnnou plochou v priereze. Práve tento jav je dôvodom 

veľmi nízkej rýchlosti prúdenia krvi, vďaka čomu môže dôjsť v pľúcach k výmene plynov. 

Krv v ľudskom tele prúdi v dôsledku tlakového spádu. Čím väčší je rozdiel tlakov, 

tým je tok väčší. Ak poznáme rozdiel tlakov p, polomer cievy r, dĺžku cievy l a hodnotu 

dynamickej viskozity  tak tok krvi Q vypočítame podľa Hagen-Poisseuilleho zákona 

(10.6): 

𝑄 =
𝜋 ∙ 𝑟4 ∙ Δ𝑝

 휂 ∙ 𝑙
 

10.6 

Podrobnejší pohľad na (10.6) odhalí, že z fyzikálneho pohľadu sa jedná 

a analógiu s Ohmovým zákonom, kde tok Q je analogický elektrickému prúdu I, rozdiel 

tlakov p je v Ohmovom zákone rozdiel napätia U, a viskozitu   možno porovnať 

s elektrickým odporom R. Objemový prietok v cieve s kruhovým prierezom polomeru r 

môžeme vyjadriť ako 𝑄 = 𝑣 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2, a po dosadením do rovnice (10.6) získame vzťah: 

𝑣 =
𝑟2 ∙ Δ𝑝

 휂 ∙ 𝑙
 

10.7 

ktorý vyjadruje závislosť rýchlosti (v) prúdenia krvi v cieve od tlakového spádu 

(Δp) a rozmerov cievy (r, l). 

Na meranie rýchlosti krvi pomocou ultrazvuku využívame známy fyzikálny 

princíp nazvaný Dopplerov jav, s ktorým sa môžeme bežne stretnúť napr. pri pohybe áut 

so zapnutými výstražnými a zvukovými zariadeniami (napr. sanitka). Ten je založený na 
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zmene frekvencie zvuku pohybujúceho sa objektu vzhľadom k pozorovateľovi. Ak sa 

zdroj približuje, tak frekvencia (výška tónu) rastie, dochádza k modrému posunu. Naopak, 

ak sa zdroj pohybuje od pozorovateľa, frekvencia klesá a dochádza k červenému posunu 

(Obr. 10.7). 

 

Obr. 10.7 Červený a modrý posun pri Dopplerovom jave. 

Zmena frekvencie závisí od rýchlosti vs, akou sa zdroj pohybuje vzhľadom 

k pozorovateľovi. Ak zdroj vysiela vlny s frekvenciou f0, ktoré sa v prostredí pohybujú 

s rýchlosťou v, tak prijímaná frekvencia f bude mať hodnotu (10.8) 

𝑓 = 𝑓0 (
𝑣

𝑣 ± 𝑣𝑠
) 

10.8 

kde „+“ vystupuje vo vzťahu v prípade červeného posunu (t.j. zdroj sa pohybuje 

od pozorovateľa) a „–“ v prípade modrého posunu (t.j. zdroj sa pohybuje 

k pozorovateľovi). 

Pri klasickej USG sa ultrazvuk odráža od vnútorných štruktúr a vracia sa do sondy. 

V prípade pohyblivých štruktúr je možné Dopplerov jav využiť na meranie rýchlosti 

prúdenia krvi a detekciu nielen smeru tohto toku, ale aj možných patologických prejavov, 

či už v prúdení, alebo v štruktúre srdca. Sonda používaná pri vyšetrení využívajúcom 

Dopplerov jav vysiela vlnu s frekvenciou f0, ktorá sa odráža na stenách krviniek a vracia 

sa späť ako vlna s frekvenciou f. Ak prúdi krv k sonde, rozdiel frekvencií f = f – f0 je 

kladný, čo je na obrazovke USG reprezentované červenou farbou. Ak je rozdiel f 

záporný, krv sa pohybuje smerom od sondy a zobrazí sa farba modrá (Obr. 10.8). 
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Obr. 10.8 Princíp farebného zobrazenia pri meraní toku krvi pomocou Dopplerovho javu. 

Krv ako kvapalina sa v tele pohybuje laminárnym prúdením. V prípade 

turbulentného prúdenia (napr. prúdy za prekážkou, regurgitácie a pod.) sa zvykne 

kódovať zelenou farbou. 

Veľkou výhodou dopplerovského vyšetrenia je vizualizácia toku krvi nakoľko zo 

zmien hemodynamiky je možná analýza ako morfologických tak aj funkčných hodnôt – 

echomorfológia. 

Akékoľvek odchýlky od normálu môžu totiž naznačiť možné vrodené/získané 

zmeny geometrii ciev. V prípade echomorfológie tak zaznamenávame rýchlostné 

spektrum a v závislosti od typu sondy používame rôzne frekvenčné intervaly (Tab. 10.5). 

Tab. 10.5 Frekvenčný interval, typ sondy a oblasť vyšetrenia pri echomorfologickom vyšetrení 

 nižšie frekvencie vyššie frekvencie 

interval 2 – 7 MHz 7 – 14 MHz 

typ sondy konvexná lineárna 

oblasť extrakraniálne cievy 

končatinové cievy 

abdominálna oblasť 

hlboké končatinové cievy 
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10.3 Magnetická rezonancia  

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou  (MRI) je jednou z najzložitejších 

zobrazovacích metód využívaných v klinickej praxi. Problematika nukleárnej magnetickej 

rezonancie (NMR) je komplexná a jej vysvetlenie nesleduje priamočiaru líniu, ale skôr  

uzavretý kruh fyzikálnych princípov, ktorý vnímame ako prúd do seba zapadajúcich 

informácií. V kapitole uvádzame aj textové polia s doplňujúcimi textami a konkrétnymi 

príkladmi. Keďže ide o náročnú problematiku, za každou podkapitolou uvádzame 

sumarizáciu dôležitých konceptov. “Cesta” od protónu v magnetickom poli k obrazu je 

dlhá a preto začneme zjednodušeným popisom vyšetrenia magnetickou rezonanciou 

(MR). 

i. Pacient sa zasunie do silného magnetu – „zmagnetizujú“ sa mu tkanivá, čím sa 

vytvorí makroskopická veličina – magnetizácia, vlastnosť, ktorú má 

permanentný magnet (je to ustálený stav, teda nič nemeriame) 

ii. Oscilujúcim magnetickým poľom, ktoré spĺňa podmienku rezonancie, 

manipulujeme s touto magnetizáciou (dostaneme ju do nerovnovážneho 

“vzbudeného” stavu)  

iii. Vypneme oscilujúce pole 

iv. Magnetizácia sa vracia do rovnovážneho stavu (meriame signál) 

v. Zrekonštruujeme obraz 

10.3.1 Fenomén NMR 

Jav nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) bol po prvýkrát popísaný v roku 

1946 dvoma osobami nezávisle od seba, pomocou rozličných techník, aj s rôznou 

interpretáciou. Felix Bloch použil na popis NMR klasickú teóriu fyziky v zmysle 

elektromagnetickej indukcie, podobne ako pri popise elektromotorov a 

transformátorov. Na druhej strane, Edward Mills Purcell použil na popis javu NMR 

kvantovú fyziku a pristupoval k tomu podobne, ako pri popise spektroskopických metód. 

To znamená, že sa naň pozeral ako na kvantový systém pozostávajúci z rôznych 

energetických hladín, pričom uvažoval, že rozdiel týchto energetických hladín je možné 

preskúmať ožiarením systému elektromagnetickým žiarením s príslušnou frekvenciou, a 

teda aj energiou. Napriek tomu, že kvantová teória nám podáva komplexnejší popis, 

klasická fyzika umožňuje presný a intuitívne pochopiteľný popis javu NMR a toho, ako sa 

meria. Preto budeme v tejto kapitole používať klasickú fyziku.  
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Atómové jadro má, (podobne ako ostatné elementárne častice - protóny, 

elektróny, neutróny), tzv. spin (S). Spin je základná vlastnosť elementárnych časíc, 

podobne ako hmotnosť alebo náboj. Jadrový spin môže nadobúdať celočíselné (0, 1, 2...) 

alebo poločíselné (1/2, 3/2, 5/2...) hodnoty. Pre NMR sú najvýhodnejšie jadrá s 

poločíselným spinom. Jadrový spin možno určiť pomocou nasledujúcich pravidiel: 

1. Jadrá s párnym počtom protónov a párnym počtom neutrónov majú nulový spin 

2. Jadrá, ktoré majú nepárny súčet protónov a neutrónov majú poločíselný spin 

3. Jadrá s nepárnym počtom protónov a nepárnym počtom neutrónov majú 

celočíselný spin 

Keďže najviac zastúpený prvok v živých organizmoch s poločíselným spinom je 

vodík 1H (S = 1/2), ktorý sa takmer výlučne využíva pri MR zobrazovaní v klinickej praxi, 

budeme jav NMR popisovať na jadrách vodíka. Okrem vodíka je možné pre NMR použíť 

aj jadrá iných prvkov, najčastejšie jadrá uhlíka 13C, fluóru 19F, sodíka 23Na alebo fosforu 
31P. 

Jadro s nenulovým spinom je často zobrazované ako sféra rotujúca okolo vlastnej 

osi. Rotujúce nabité jadro je analogické elektrickému prúdu v slučke. To má podľa 

princípov elektromagnetizmu za následok vznik magnetického momentu µ (A·m2). Každé 

jadro s nenulovým spinom teda generuje vlastné maličké magnetické pole, ktoré možno 

popísať magnetickým momentom s danou veľkosťou a smerom. 

Keď takýto spin umiestnime do vonkajšieho magnetického poľa, ktoré budeme 

označovať B0 (T), začne naň pôsobiť moment sily τ = µ × B0. Ten spôsobí, že os rotácie 

spinu bude rotovať okolo vektora magnetického poľa B0. Tento pohyb sa nazýva 

precesia. Podobá sa na pohyb roztočenej hračky – vĺčika v gravitačnom poli (Obr. 10.9). 

Protóny precesujú so špecifickou frekvenciou tzv. Larmorovou frekvenciou Ω0, ktorá je 

daná: 

𝛺 = 𝛾 · 𝐵0 10.9 

pričom γ je tzv. gyromagnetická konštanta (MHz/Tesla) a vyjadruje pomer 

magnetického momentu a momentu hybnosti. Keďže  sa neustále nachádzame v 

magnetickom poli Zeme, protóny (jadrá) neustále precesujú. Aby sme ale boli schopní 
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v bežnej klinickej praxi namerať signál, je potrebné silné magnetické pole.

 

Obr. 10.9 Precesujúci “vĺčik” v gravitačnom poli zeme (A) a precesujúci spin v externom magnetickom poli 
B0 (B). 

 o presne znamená silné magnetické pole? 

Magnetické pole Zeme je približne 25-65 mikroTesla (µT). Klinické celotelové 

MRI prístroje majú pole o sile 1,5 T alebo 3 T. Takéto prístroje majú 30 000 a 60 000 

silnejšie pole, ako je pole Zeme. Stále viac sa využívajú aj tzv. prístroje s nízkym poľom 

0,5 T. Aj toto pole je stále oveľa silnejšie ako pole Zeme (11 000). 

Larmorova frekvencia a jej závislosť od sily vonkajšieho magnetického poľa B0 

Ak je gyromagnetická konštanta pre vodík γH = 42,58 MHz/Tesla, tak potom 

Larmorova frekvencia vodíka pre rôzne B0 bude nasledovná: 

50 µT 

Ω0 = 42,58 MHz/Tesla · 0,000 050 Tesla = 0,002 MHz 

1,5 T 

Ω0 = 42,58 MHz/Tesla · 1,5 Tesla = 63,87 MHz 

3 T 
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Ω0 = 42,58 MHz/Tesla · 3 Tesla = 127,74 MHz 

7 T 

Ω0 = 42,58 MHz/Tesla · 7 Tesla = 298,06 MHz 

Vznik makroskopickej magnetizácie a rezonancie 

Pred umiestnením v statickom magnetickom poli sú obrovské množstvá jadier 

atómov viazaných v molekulách, ich spiny a príslušné magnetické momenty v priestore 

orientované náhodne. Toto možno zobraziť ako sféru spinov, pričom vektor 

magnetického momentu každého jadra umiestnime do jedného bodu (Obr. 10.10A). 

Sumácia všetkých magnetických momentov by bola 0. Ak by sme túto sféru umiestnili do 

silného magnetického poľa, každé jadro začne vykonávať precesný pohyb okolo B0 (Obr. 

10.10B). Vďaka termálnym pohybom, ktoré spôsobujú náhodné fluktuácie magnetických 

polí v okolí jadier (najmä vplyvom susedných jadier), sú jadrá v priestore stále 

zorientované takmer náhodne, s malou tendenciou zorientovať sa  v smere 

magnetického poľa. Sumácia magnetických momentov sústavy v statickom 

magnetickom poli s indukciou B0 dáva vznik veličine makroskopická magnetizácia M0, 

ktorá je zorientovaná v smere B0 a jej veľkosť je charakterizovaná pomocou 

Boltzmanovej distribúcie: 

𝑀0 = (
𝛾ℎ

2
)
2

(
𝑛𝐵0
 𝑘B𝑇

) 
10.10 

kde n je počet všetkých spinov vo vzorke, kB je Boltzmannova konštanta a T je 

absolútna teplota. M0 rotuje s Larmorovou frekvenciou okolo svojej osi, ktorá je 

rovnobežná s B0 (Obr. 10.10B).  
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Obr. 10.10 Reprezentácia makroskopickej magnetizácie vzorky. Rozmiestnenie jadier a vektorov 
magnetických momentov bez pôsobiaceho externého magnetického poľa (A). V externom magnetickom poli 
B0 je sústava stále zorientovaná viac-menej náhodne, ale malá časť jadier má tendenciu zorientovať sa v 
smere magnetického poľa B0. Sumáciou vzniká veličina makroskopická magnetizácia M0 (znázornená 
červenými šípkami) (B). 

Na to, aby sme mohli detegovať signál, je potrebné túto magnetizáciu sklopiť do 

priečnej roviny. To možno dosiahnuť použitím druhého vysokofrekvenčného 

magnetického poľa B1, ktoré je kolmé na B0 (Obr. 10.11A). V momente, keď sa M0 vychýli 

z rovnovážnej polohy, bude M0 precesovať okolo B0 na Larmorovej frekvencii, pretože 

všetky individuálne spiny z ktorých sa M0 skladá, rotujú na Larmorovej frekvencii (Obr. 

10.11B). Ak by sme pôsobili na sféru statickým poľom B1, M0 by kmitala s nemerateľne 

malou výchylkou zo svojej rovnovážnej polohy. To je spôsobené tým, že po otočení sféry 

o 180° okolo osi rovnobežnej s B0, sila B1  pôsobí na M0 smerom do rovnovážnej polohy 

(Obr. 10.11C). Napríklad, v prípade 3 T a Larmorovej frekvencie 128 MHz by sféra 

vodíkov zrotovala o 180° za 3,  ns. To isté by platilo aj v prípade, ak by sme na sféru 
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pôsobili frekvenčným poľom B1 s frekvenciou podstatne odlišnou od Larmorovej 

frekvencie. Aby sme dosiahli merateľné vychýlenie M0, potrebujeme, aby B1 rotovalo na 

rovnakej frekvencii ako spiny, teda aby B1 rotovalo na Larmorovej frekvencii a pôsobilo 

na M0 konštantnou silou (Obr. 10.11D). Inými slovami, potrebujeme, aby B1 pole bolo 

oscilujúce pole, ktoré je v rezonancii s frekvenciou precesie jadier (Larmorovou 

frekvenciou, ktorá patrí do vysokofrekvenčnej oblasti). Tento jav nazývame nukleárna 

magnetická rezonancia. Takto sklopená magnetizácia M0 rotujúca na Larmorovej 

frekvencii (Obr. 10.11E) produkuje oscilujúce magnetické pole, ktoré možno merať 

cievkou uloženou v transverzálnej rovine, v ktorej sa indukuje napätie a dochádza k 

elektromagnetickej indukci (Obr. 10.11F). 

 

Obr. 10.11 Pôsobenie vysokofrekvenčného prídavného magnetického poľa B1 kolmého na smer B0 (A-C): Ak 
je B1 statické, makroskopická magnetizácia kmitá s malou výchylkou. Ihneď po vychýlení (A) začne sústava 

rotovať (B). Po uplynutí krátkeho času (ns) je sústava otočená o 180° a v tomto momente statické pole B1 
pôsobí na M0 smerom do stredu sféry (C). V prípade, že B1 osciluje s Larmorovou frekvenciou (D) t.j. 
dochádza k rezonancii, B1 pôsobí konštantnou silou na M0, čo spôsobí merateľné vychýlenie magnetizácie 
(E). Po vychýlení poľom B1 o sklápací uhol α (a následným vypnutím B1) sa magnetizácia začne vracať do 
rovnovážnej polohy, pričom sa pomocou cievky meria signál (F). Cievka je časťou naladeného rezonančného 
obvodu, T/R spínač prepína vysielanie poľa B1 a meranie signálu. 
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Sumarizácia dôležitých pojmov 

Spin - základná vlastnosť jadier; spin je zodpovedný za magnetické vlastnosti 

jadier ako magnetický moment; pre využitie v NMR musí byť poločíselný. 

Silné magnetické pole B0 pôsobiace na častice. 

Precesia protónov je spôsobená účinkom silného magnetického poľa. 

Larmorova frekvencia - frekvencia precesie, základná rovnica pre NMR a 

podmienka rezonancie. 

Magnetizácia M0 vznikajúca vo vzorkách s obrovským množstvom jadier 

umiestnených do silného externého magnetického poľa. 

Oscilujúce magnetické pole B1 potrebné pre generáciu signálu, musí spĺňať 

podmienku rezonancie a teda oscilovať na Larmorovej frekvencii. 

Elektromagnetická indukcia, vďaka ktorej možno zaznamenať NMR signál. 

10.3.2 Základné pojmy a princípy 

10.3.2.1 Rotujúca súradnicová sústava 

Keďže spiny umiestnené v silnom magnetickom poli neustále precesujú, pohyb 

vektora magnetizácie sa v laboratórnej sústave xyz stáva veľmi komplexným. Pre 

zjednodušenie sa preto využíva koncept rotujúcej súradnicovej sústavy (RSS) x’y’z’, 

ktorá rotuje s frekvenciou rovnou Larmorovej frekvencii a ktorej os z’ je rovnobežná so 

smerom vonkajšieho statického poľa B0. Väčšina ilustrácii k NMR, vrátane tých v našej 

kapitole, je kreslených práve v RSS, kde sa oscilujúce pole B1 javí ako statické a efekt B0 

nie je viditeľný. B1 je kolmé na B0, je kruhovo polarizované a rotuje v smere precesie. 

Práve preto je v RSS pole B1 statické a pôsobí pozdĺž jednej z osí kolmých na smer B0. 

10.3.2.2 Excitácia 

Princíp excitácie sme krátko spomenuli v predošlej podkapitole. Podobne ako pri 

hojdaní na hojdačke, pravidelné postrčenie so správnou frekvenciou zväčší amplitúdu, 

externé oscilujúce pole B1 vychýli vektor celkovej magnetizácie o určitý uhol smerom 

k x’y’ rovine - sklápací uhol α. Zapnutie B1 na krátky čas a následné vypnutie voláme 

rádiofrekvenčný impulz (RF impulz). Pre jednoduché zapnutie a vypnutie B1 (tzv. tvrdý 

RF impulz), sa dá sklápací uhol vyjadriť jednoducho ako: 
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𝛼 = 𝛾 ∙ 𝐵1 ∙ 𝑡p 10.11 

kde γ je gyromagnetická konštanta v MHz/T a tp je čas trvania impulzu. Ak α = 

 0°, hovoríme o  0° impulze; ak α = 180°, hovoríme o 180° impulze (Obr. 10.12). 

Sklopená magnetizácia sa dá rozložiť na dva komponenty: pozdĺžnu (longitudinálnu) 

magnetizáciu v smere osi z’ a priečnu (transverzálnu)  magnetizáciu v rovine x’y’.  

 

Obr. 10.12 Sklopenie makroskopickej magnetizácie pomocou RF impulzu o 45° (A),  0° (B) a 180° (C). Pole 
B1 pôsobí v RSS kolmo na smer B0 pozdĺž jednej z osí x’ alebo y’ a magnetizácia sa sklápa smerom k rovine 
x’y’. 

Prečo sa pulz v NMR volá rádiofrekvenčný? 

V predošlej sekcii sme ukázali, že Larmorova frekvencia vodíka je v klinickom (1,5 T) MRI prístroji 

63,87 MHz. Rádiové žiarenie zahŕňa vlny s dĺžkou v rozmedzí 1 mm až 30 km, čo odpovedá 

frekvenciám 10 kHz až 300 GHz a zahŕňa aj rezonančné frekvencie v NMR. Práve preto, že ide o 

rádiové vlny, je žiarenie používané v MR neionizujúce. 

Príklad: Predstavme si, že meriame signál vodíka. Použijeme tvrdý RF pulz, pričom B1 = 2 µT 

a magnetizáciu chceme sklopiť o  0°. Ako dlho musíme nechať B1 zapnuté? 

Ak sa budeme riadiť vzťahom α = γB1tp, tak potom 

tp =  0°/ (360°) · (42,58MHz/T) · (2 μT)  = 2,94 ms 

10.3.2.3 Relaxácia  

Stav sústavy spinov sa po vychýlení vektora magnetizácie nachádza v stave 

s vyššou energiou, ako je rovnovážny stav. Z termodynamiky vieme, že sústava má 

tendenciu samovoľne prechádzať zo stavu s vyššou energiou do stavu s nižšou energiou. 

Tento dej v NMR nazývame relaxácia. Podobne ako excitáciu, aj relaxáciu vyvoláva 

vysokofrekvenčné oscilujúce magnetické pole, avšak v tomto prípade ide o náhodne 



291 
 

fluktuujúce polia na molekulovej alebo submolekulovej úrovni. Relaxácia má dva 

komponenty: T1 relaxácia a T2 relaxácia. 

10.3.2.4 T1 relaxácia - longitudinálna 

Pojmom T1 relaxácia označujeme proces, pri ktorom celková magnetizácia M 

nadobúda svoju pôvodnú, maximálnu hodnotu M0 rovnobežnú s B0.  Dochádza 

k prenosu energie spinov na ich okolie (mriežku) vo forme tepla mechanizmom 

translačných, rotačných a vibračných pohybov molekúl. Preto sa T1 relaxácia označuje aj 

spinovo-mriežková relaxácia. T1 relaxácia sa dá, ako veľa fyzikálnych procesov, 

modelovať exponenciálnou funkciou podľa vzťahu: 

𝑀 = 𝑀0 ∙ (1 − 𝑒
−𝑡/𝑇1) 10.12 

kde M je magnetizácia v danom čase t, M0 je počiatočná magnetizácia a T1 je 

časová konštanta vyjadrujúca čas, za ktorý sa magnetizácia vráti na úroveň 63% M0. 

(Obr. 10.13) 

 

Obr. 10.13 Obnovenie pozdĺžnej magnetizácie počas T1 relaxácie. 
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10.3.2.5 T2 relaxácia - transverzálna 

Ak si uvedomíme, že iba malá časť spinov je orientovná v smere B0 a vytvára 

celkovú magnetizáciu a zároveň RF impulz nemení vzájomnú orientáciu spinov, ale otáča 

systém spinov ako celok, potom je jasné, že okamžite po vypnutí B1 je transverzálna časť 

magnetizácie tvorená len týmito otočenými spinmi, ktoré precesujú s rovnakou 

frekvenciou - teda sú sfázované.  Každý proces, ktorý naruší počet alebo relatívnu polohu 

týchto spinov, spôsobí T2 relaxáciu. Všetky procesy spôsobujúce T1 relaxáciu, prispievajú 

aj k T2 relaxácii.  Avšak T2 relaxácia môže nastať aj bez T1 relaxácie. Každý spin je okrem 

B0 ovplyvnený aj lokálnym magnetickým poľom Bloc, ktoré je spôsobené jeho chemickým 

okolím (napríklad silne elektronegatívnym atómom kyslíka). Spin potom bude 

precesovať s frekvenciou  

𝛾(𝐵0 + 𝐵loc) 10.13 

Niektoré spiny budú precesovať pomalšie a niektoré rýchlejšie − nastane ich 

rozfázovanie. Na obrázkoch zobrazované ako “rozprestretie” spinov v x’y’ rovine. T2 

relaxáciu bez T1 relaxácie spôsobuje aj špecifický typ dipolárnej interakcie − flip-flop, 

kedy si dva spiny vymenia longitudinálnu zložku momentu hybnosti. Preto sa T2 nazýva 

aj spin-spinová relaxácia. 

T2 relaxácia sa dá popísať exponenciálnou funkciou: 

𝑀𝑥𝑦 = 𝑀0𝑒
−𝑡 𝑇2
⁄

 10.14 

kde Mxy je transverzálna zložka magnetizácie v danom čase t, M0 je počiatočná 

magnetizácia a T2 je časová konštanta vyjadrujúca čas, za ktorý transverzálna 

magnetizácia klesne na 37 % (Obr. 10.14). 
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Obr. 10.14 Zánik transverzálnej magnetizácie počas T2 relaxácie. 

T2*? 

V reálnom svete nedokážeme vyrobiť dokonale homogénne magnetické pole. Keďže rýchlosť 

precesie závisí od veľkosti magnetického poľa, táto nehomogenita prispieva k relaxácii a môže byť 

popísaná samostatnou časovou konštantou T2’. Potom relaxáciu môžeme popísať ako: 

1/T2* = 1/T2 + 1/T2’ 

Existuje spôsob, ktorým sa dá namerať iba T2  zložka a v krátkosti ju spomenieme neskôr. 

T1 a T2 

Keďže T2 vždy sprevádza T1 relaxáciu, ale existujú procesy, ktoré prispievajú iba 

k T2 ale nie k T1, T2 bude vždy kratšie alebo rovné T1 (T2 ≤ T1). 
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10.3.2.6 Signál - FID 

Signál v NMR získavame na základe Faradayovho zákona elektromagnetickej 

indukcie. Precesujúca magnetizácia pri relaxácii indukuje napätie v cievke umiestnenej 

blízko meraného objemu.  

Pri MRI vyšetrení sa meracia cievka umiestni okolo meraného objemu (hlava, 

koleno, abdomen ai.) predtým, než sa pacient zasunie do MRI prístroja. Cievky sú 

väčšinou vysielaco-prijímacie, kedy pomocou nich excitujeme a potom meriame signál 

tkaniva, ale môžu zastávať iba jednu z týchto funkcií. Nameraný signál má formu 

sínusoidy oscilujúcej s Larmorovou frekvenciou (ω0). Kvôli zániku transverzálnej zložky 

magnetizácie M, táto sínusoida je utlmená a môžeme ju  popísať vzťahom: 

𝑆𝑖𝑔𝑛á𝑙 =𝑠𝑖𝑛  (ω0𝑡) 𝑒
−𝑡/𝑇2

∗
  10.15 

Tento zanikajúci signál sa označuje ako zánik voľnej indukcie (free induction 

decay, FID) (Obr. 10.15). 

 

Obr. 10.15 Relaxácia makroskopickej magnetizácie v laboratórnej súradnicovej sústave a zánik voľnej 
indukcie (free induction decay, FID) meraný pomocou prijímacej cievky umiestnenej v blízkosti meraného 
objemu. 
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Sumarizácia dôležitých pojmov 

Rotujúca súradnicová sústava – na rozdiel od laboratórnej sústavy rotuje na 

Larmorovej frekvencii a popis excitácie a relaxácie sa v nej zjednodušuje. 

Excitácia – ak B1 osciluje na Larmorovej frekvencii, nastane rezonancia a 

makroskopická magnetizácia sa vychýli z rovnovážnej polohy. 

Sklápací uhol – uhol, o ktorý sa makroskopická magnetizácia vychýli smerom k 

rovine x’y’. 

T1  relaxácia - obnovenie longitudinálnej magnetizácie. 

T2 relaxácia - strata koherencie; zánik transverzálnej magnetizácie. 

T2* - tzv. efektívna transverzálna relaxácia, ktorá zahŕňa efekt nehomogenít 

magnetického poľa. 

T2 ≤ T1 - existujú procesy, ktoré prispievajú iba k T2, ale nie k T1. 

Nameraný signál – oscilujúce magnetické pole indukuje napätie v meracej cievke 

umiestnenej v blízkosti meraného objemu. 

10.3.3 MR sekvencie a tvorba echa 

Ešte predtým, než prejdeme k MR zobrazovaniu, je potrebné spomenúť tzv. MR 

sekvencie. Pri meraní sa totiž málokedy používa iba jeden RF impulz, naopak, používa sa 

viacero za sebou nasledujúcich impulzov s rôznymi uhlami sklopenia spolu so zapnutím 

rôznych prídavných gradientov. Prídavné gradienty slúžia na priestorové zakódovanie 

signálu a budú popísané neskôr. V tejto časti popíšeme, ako vo všeobecnosti vieme 

manipulovať s celkovou magnetizáciou a vytvoriť tzv. echo. 

Spinové-echo 

Zjednodušený koncept: jeden RF impulz vyprodukuje FID, ale dva za sebou idúce 

impulzy vyprodukujú tzv. spinové echo (SE).   

Sekvencia využíva dva typy impulzov: 90° a 180°. Prvý RF pulz je  0° a sklopí 

magnetizáciu do x´y´ roviny v smere osi y´(Obr. 10.16A). Hneď po skončení impulzu sa 

začnú spiny rozfázovávať − vzniká voľne zanikajúci signál, FID (Obr. 10.16B). Kvôli vplyvu 

lokálnych magnetických polí, niektoré spiny začnú precesovať pomalšie (v RSS sa 
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pohybujú proti smeru hodinových ručičiek v rovine x´y´) a iné rýchlejšie (pohybujú sa v 

smere hodinových ručičiek v rovine x´y´). Ak po tomto impulze aplikujeme 180° RF impulz 

(Obr. 10.16C), prevrátime magnetizáciu a spôsobíme, že spiny pokračujú v pohybe 

rovnakou rýchlosťou, avšak opačným smerom, teda oproti sebe (v smere osi -y´) (Obr. 

10.16D). V istom okamihu sa spiny stretnú a vzniká echo (Obr. 10.16E). Po tomto 

sfázovaní sa spiny začnú opäť rozfázovávať (Obr. 10.16F).  

V zobrazovaní sa ako signál sníma echo. FID sa využíva hlavne v MR 

spektroskopii, ktorá je však nad rámec tejto kapitoly. 

Poznámka: T2* procesy, ktoré pôvodne spôsobili stratu koherencie, sú symetricky 

reverzibilné. To znamená, že 180° pulzom sme schopní časť zložiek magnetizácie vrátiť naspäť do 

fázy. Treba si ale uvedomiť, že kvôli spinovo-spinovej relaxácii je veľkosť magnetizácie menšia ako 

po iniciálnom  0° pulze. Analógia, ktorá môže pomôcť si SE lepšie predstaviť:  180° pulz sa zvykne 

prirovnať  obráteniu palacinky na panvici.  

10.3.3.1 Kľúčové je načasovanie - TE a TR 

Okamih, v ktorom aplikujeme jednotlivé RF impulzy, nie je náhodný.  as echa 

(ang. time to echo, TE) je čas medzi stredom RF impulzu a stredom echa (Obr. 10.16G). 

 as repetície (ang. repetition time, TR) je čas medzi určitými opakujúcimi sa časťami 

sekvencie (Obr. 10.16G). V prípade, že kombináciu  0° a 180° impulzu zopakujeme 

niekoľkokrát, TR je v tomto prípade čas medzi stredom dvoch  0° impulzov (Obr. 10.17). 
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Obr. 10.16 Spinové echo a príslušné parametre sekvencie (TE a TR). 

 

Obr. 10.17 Čas echa (TE) a čas repetície (TR) pri opakovanej aplikácii  0° a 180° impulzu. 



298 
 

10.3.3.2 Signál a kontrast 

TE a TR sú parametre, ktoré pri meraní nastavujeme podľa toho, koľko signálu 

potrebujeme získať z určitého tkaniva.  

Po  0° impulze sa longitudinálna magnetizácia niektorých tkanív obnovuje 

rýchlejšie ako iných. Rovnako majú jednotlivé tkanivá rozdielnu rýchlosť zániku 

transverzálnej magnetizácie. Potom správnym nastavením vieme na výsledom obraze 

zvýrazniť napríklad tekutinu (detekcia opuchu alebo krvácania).  

• Krátke TR a krátke TE – T1 váženie 

Za krátke TE sa u tkanív s pomalšou T1 relaxáciou nestihne obnoviť 

longitudinálna relaxácia a v okamihu  0° RF impulzu budeme manipulovať s 

menšou celkovou magnetizáciou. Pri krátkom TR sa nestihnú prejaviť rozdiely v 

T2 relaxácii. Výsledkom je tzv. T1 váženie (Obr. 10.18A). 

• Dlhé TR a dlhé TE – T2 váženie 

Za dlhé TR sa stihne obnoviť longitudinálna magnetizácia – rozdiely v T1 

sa neprejavia. Počas dlhého TE sa stihnú prejaviť rozdiely v T2 relaxácii. 

Výsledkom je tzv. T2 váženie (Obr. 10.18D). 

• Dlhé TR a krátke TE – PD váženie 

Za dlhé TR sa stihne obnoviť longitudinálna magnetizácia – rozdiely v T1 

sa neprejavia. Pri krátkom TE sa nestihnú prejaviť rozdiely v T2 relaxácii. 

Výsledný kontrast teda závisí na hustote protónov, tzv. PD váženie (ang. proton 

density) (Obr. 10.18B). 

• Krátke TR dlhé TE – v praxi nepoužívané 

Aj keď sa dá signál s takýmto nastavením namerať, na diagnostické 

účely je nepoužitelný. Počas krátkeho TR sa stihne obnoviť iba veľmi malá časť 

longitudinálnej magnetizácie. Po  0° impulze a dlhom TE sa tento slabý signál 

stratí v šume pozadia (Obr. 10.18C).  
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Obr. 10.18 Príklady rozdielnych nastavení TE a TR pri meraní mozgu dobrovoľníka. Mozgové tkanivo sa javí 
svetlé na T1 vážení (A) a PD vážení (B) a tmavé na T2 vážení (C). Naopak tekutina (napr. v komorách v strede 
mozgu) sa javí veľmi svetlo (hyperintenzívne) na T2 vážení a veľmi tmavo (hypointenzívne) na T1 vážení. 
Merané na 3T MRI prístroji. 

Ako sa dá rozpoznať T1 a T2 vážený obraz? 

To, ako vyzerá meraná časť tela na jednotlivých váženiach, veľmi závisí od typu tkaniva. Dobrou 

pomôckou je: 

T1 váženie - 1 typ tkaniva sa javí veľmi svetlý - tuk (tekutina sa javí tmavá) 

T2 váženie - 2 typy tkaniva sa javia na obrázku veľmi svetlé - tekutina a tuk 

Ak na obrázku nie je prítomná tekutina a ani tuk, na rozlíšenie typu sekvencie treba viac 

skúseností, ale typ sekvencie sa vždy dá nájsť v metadátach obrázkov (Obr. 10.19). 
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Obr. 10.19 Príklad T1 a T2 váženého obrazu chrbtice. (A) označuje podkožný tuk, ktorý je svetlý na oboch 
váženiach. (B) označuje chrbticový kanál, pričom tekutina je svetlá iba na T2 váženom obraze. 

Kontrastné látky  

Kontrastná látka je chemická zlúčenina používaná na zvýšenie kontrastu štruktúr 

v tele pri lekárskom zobrazovaní. Najčastejšie používané kontrastné látky v MRI sú na 

báze gadolínia. Gadolínium je paramagnetické a mení lokálne magnetické pole v 

oblastiach, kde sa  hromadí po intravenóznom podaní. Tento efekt nie je dostatočne 

veľký, aby sa objavil na obraze, ale dosť veľký na to, aby ovplyvnil relaxačný čas T1 

okolitého tkaniva. T1 sa znižuje, čo vedie k vyššiemu signálu na T1 váženom obraze. 

10.3.3.3 Multi-echové spinové echo  

- meranie relaxačného času T2 a kvantitatívnej mapy T2 

Ak nedôjde k úplnému zániku transverzálnej zložky magnetizácie, môžeme po 

 0° impulze aplikovať 180° impulzy opakovane a zaznamenať viacero ech, v rôznych TE. 

Každé nasledujúce echo bude mať menšiu amplitúdu. Magnetizácia klesá podľa vzťahu 

(Obr. 10.20): 

𝑀𝑥𝑦 = 𝑀0𝑒
−𝑇𝐸 𝑇2

⁄
 10.16 

kde M0 je počiatočná hodnota magnetizácie, TE je čas echa a T2 je časová 

konštanta. 
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Obr. 10.20 Diagram multi-echo spinového echa. Fitovaním amplitúd nameraných ech dostávame T2 časovú 
konštantu (zelená krivka). Môžete si všimnúť, že kvôli relaxácii signál po každom 180° impulze slabne. T2* sa 
meria obdobne, ale pomocou sekvencie gradientové echo (kapitola 10.3.4.9). 

Na základe tohto vzťahu vieme vypočítať hodnotu T2 pre každý voxel (3D pixel) 

obrazu. Obraz, v ktorom má každý voxel vypočítanú hodnotu T2, voláme kvantitatívna 

T2 mapa (Obr. 10.21). 

 

Obr. 10.21 T2 kvantitatívna mapa kolennej chrupky. Krivka sa môže fitovať pre každý pixel (voxel) zvlášť, 
alebo ako priemerná hodnota pre vyznačenú oblasť záujmu (vyznačený štvorec) (A). V tomto prípade boli 
hodnoty fitované pre každý voxel zvlášť. Body na grafe reprezentujú relatívnu hodnotu signálu jedného 

pixelu nameranú v jednotlivých TE a krivka (B) reprezentuje fit Mxy = M0e
-TE/T2. Na výslednej mape (C) má 

každý voxel konkrétnu hodnotu v milisekundách. Pre lepšiu vizualizáciu sú všetky hodnoty nad 100 ms 
reprezentované rovnakou hodnotou, aby bolo rozloženie T2 hodnôt v chrupke lepšie viditeľné. 
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10.3.3.4 Inversion recovery  

- meranie relaxačného času T1, kvantitatívnej mapy a potlačenie signálu 

Inversion recovery (IR) je sekvencia podobná spinovému echu, avšak začína 180° 

impulzom, za ktorým nasledujú  0° a 180° impulz. Prvý 180° impulz preklopí 

longitudinálnu magnetizáciu do smeru -z´ (antiparalelne s magnetickým poľom B0). T1 

relaxácia prebieha pozdĺž osi z´ a teda nemeriame FID. Po istom čase sa obnoví časť 

pôvodnej longitudinálnej magnetizácie a sekvencia pokračuje rovnako ako SE. Množstvo 

signálu závisí na rýchlosti T1 relaxácie jednotlivých tkanív. Podľa toho, ako rýchlo tkanivo 

relaxuje a kedy aplikujeme  0° impulz, dostávame výslednú veľkosť signálu (Obr. 10.22). 

 

Obr. 10.22 Schéma inversion recovery. Počas T1 relaxácie je v istom momente (TInull) longitudinálna 
magnetizácia nulová (A). Veľkosť magnetizácie sklopenej do roviny  x’y’ (B) závisí na  inverznom čase (TI). 

Okrem TE a TR je v inversion recovery dôležitým parametrom inverzný čas (ang. 

inversion time, TI), čo je čas medzi stredom prvého 180° impulzu a stredom  0° impulzu. 



303 
 

Podobne ako pre T2, dajú sa vypočítať aj T1 kvantitatívne mapy (Obr. 10.23) 

podľa vzťahu: 

𝑀𝑥𝑦  =  𝑀0 (1 − 2𝑒
−
𝑇𝐼
𝑇1) 

10.17 

kde M0 je počiatočná hodnota magnetizácie, TI je inverzný čas a T1 je časová 

konštanta. 

T1 mapy majú rovnaký kontrast ako T2 mapy, keďže intenzita pixelov je úmerná 

relaxačným časom. 

 

Obr. 10.23 T1 kvantitatívna mapa myokardu komory. Na obrázku je transverzálny obraz hrudníku meraný 
v rôznych TE s vyznačenou oblasťou záujmu (region of interest) (A). Krivka sa môže fitovať pre každý pixel 
zvlášť, alebo ako priemerná hodnota pre vyznačenú oblasť. V tomto prípade boli hodnoty fitované pre každý 
voxel zvlášť. Body reprezentujú relatívnu hodnotu signálu nameranú v jednotlivých TE a krivka (B) 

reprezentuje fit 𝑀𝑥𝑦  =  𝑀0 (1 − 2𝑒
−
𝑇𝐼

𝑇1). Keďže meriame absolútne hodnoty signálu, prvé body krivky 

(prerušovaná čiara) sú zrkadlovo preklopené do záporných hodnôt (plná čiara). Na výslednej mape (C) má 
každý voxel konkrétnu hodnotu v milisekundách. 

10.3.3.5 Potlačenie signálu  

Počas relaxácie longitudinálnej zložky magnetizácie Mz nastane moment, kedy 

Mz prechádza nulou. Ak by sme v tomto momente aplikovali   0° RF impulz, nenamerali 

by sme žiaden signál. 
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Tento princíp sa využíva v prípadoch, keď potrebujeme potlačiť signál nejakého 

tkaniva. Rutinným prípadom je potlačenie signálu tuku. V klinickom zobrazovaní 

pochádza takmer všetok signál z vody alebo z tuku. Tuk má oproti vode kratší T1 a často 

je hyperintenzívny na väčšine klinických sekvencií, čo môže zakryť niektoré patológie ako 

napríklad opuch, zápal, alebo nádor.  Ak zvolíme TI tak, že longitudinálna magnetizácia 

tuku je pri aplikácii  0° impulzu takmer nulová, príspevok tuku k výslednému signálu 

bude minimálny (Obr. 10.24). Pretože pri potláčaní tuku je TI krátky, táto technika sa 

nazýva STIR (z ang. short TI inversion recovery).  

 

Obr. 10.24 Schéma potlačenia signálu tuku pomocou inversion recovery. Červená šípka označuje 
magnetizáciu vodíkov tuku, modrá vody. TInull označuje čas od vypnutia B1 v ktorom je magnetizácia tuku 
nulová. 

Pre ich jednoduchosť sme na objasnenie princípu impulzných sekvencií zvolili SE 

a IR, ale typov sekvencií existuje oveľa viac. Taktiež existuje aj viacero spôsobov, ktorými 

sa dá potlačiť signál tuku, eliminovať rôzne artefakty alebo namerať kvantitatívne 

obrázky. Existujú techniky, pri ktorých kontrast získavame na základe difúzie, rozdielnych 

vlastností oxygenovaného a deoxygenovaného hemoglobínu a mnohých ďalších 

fyzikálnych vlastností tkanív.  
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Prečo má tuk iné T1 ako voda v tkanive? 

Protóny tuku sú viazané v pomerne veľkých molekulách acylglycerolov, ktorých pohyblivosť je 

menšia ako pohyblivosť molekúl vody – z tejto vlastnosti vyplývajú aj odlišnosti v T1. Oba T1 aj T2  

závisia od pohyblivosti molekúl, pričom presný mechanizmus je nad rámec tejto kapitoly.  

Sumarizácia dôležitých pojmov 

Spinové-echo - sekvencia, ktorá využíva  0° a 180° impulzy; meraným signálom 

je echo. 

Váženie obrazu - podľa toho, ako nastavíme parametre čas echa (TE) a čas 

repetície (TR) v spinovom-echu, prípadne inverzný čas (TI) v inversion recovery, 

dostávame buď T1 vážený, T2 vážený alebo PD vážený obraz. 

Multi-echové spinové echo -  metóda využívajúca niekoľko po sebe idúcich 180° 

impulzov. Využíva sa na meranie T2 kvantitatívnych máp. 

Inversion recovery - kombinácia 180°,  0° a 180° impulzu; výsledný vzhľad 

obrazu závisí na zvolenom parametri inverzného času (TI); meraním signálu v rôznych 

časoch TI vieme merať tzv. T1 kvantitatívne mapy. 

Potlačenie signálu -  počas relaxácie longitudinálnej zložky magnetizácie Mz 

nastane moment, kedy Mz prechádza nulou; keď v tomto momente aplikujeme  0° 

impulz, meraný signál by bol teoreticky nulový, v praxi je minimálny. 

10.3.4 MR zobrazovanie 

10.3.4.1 Fourierova transformácia 

Predtým, ako sa pustíme do vysvetľovania princípov MR zobrazovania, 

pripomeňme si, na čo slúži Fourierova transformácia (FT). FT je matematická operácia, 

ktorá slúži na konverziu signálu z časovej domény na frekvenčnú doménu. Nameraný MR 

signál s, ktorý je v časovej doméne s(t), je vlastne súčet mnohých sínusových vĺn s 

rozličnými frekvenciami, fázami a amplitúdami. Takýto signál sa nám ťažko interpretuje, 

pretože jednotlivé vlny od seba nevieme rozlíšiť. Vo frekvenčnej doméne S(ω) vieme od 

seba ľahko odlíšiť jednotlivé frekvencie prislúchajúce jadrám (Obr. 10.25).  
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Obr. 10.25 Princíp Fourierovej transformácie zobrazený na zjednodušenom signále pozostávajúcom z dvoch 
vĺn s rôznymi frekvenciami. 

10.3.4.2 Priestorové kódovanie signálu 

Ak chceme namerať 2D alebo 3D MR obrázky, potrebujeme vedieť, odkiaľ signál 

pochádza. Na to využijeme vlastnosť magnetickej rezonancie: rezonančná frekvencia je 

lineárne závislá od indukcie B0 (Obr. 10.26A). To možno dosiahnuť zapnutím prídavných 

gradientových magnetických polí - gradientov. Priestorovo modifikujú magnetické pole 

tak, že sa pole lineárne mení pozdĺž jednej zo súradnicových osí xyz. Ak napríklad 

zapneme prídavný gradient Gz v smere osi z, výsledné magnetické pole sa bude meniť 

pozdĺž osi z podľa vzťahu: 

𝐵(𝑧) =  𝐵0 +  𝑧 ∙ 𝐺𝑧 10.18 

čo vyústi  do zmeny rezonančnej frekvencie pozdĺž osi z (jadrá budú rotovať 

pomalšie alebo rýchlejšie podľa toho, kde sa pozdĺž osi z nachádzajú) (Obr. 10.26B). Ak 

tento gradient po istom čase vypneme, budú všetky jadrá opäť precesovať s rovnakou 

frekvenciou, avšak sa budú nachádzať v rozličnej fáze (Obr. 10.26C). Tieto dva princípy, 

rozdielne rezonančné frekvencie a rozdielne fázy signálu, sa využívajú na priestorové 

kódovanie a tvorbu MR obrazu, a to v troch krokoch: selektívnou excitáciou vrstvy, 

frekvenčným kódovaním a fázovým kódovaním.  
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Obr. 10.26 Princíp priestorového kódovania. Krúžky reprezentujú magnetizáciu jednotlivých voxelov, 
písmeno Ω reprezentuje Larmorovu frekvenciu a šípky reprezentujú fázu. Pred zapnutím gradientu majú 
všetky voxely rovnakú frekvenciu (rýchlosť precesie) aj fázu (A). Po zapnutí gradientu začnú  jednotlivé zložky 
precesovať pomalšie alebo rýchlejšie v závislosti od toho, kde sa pozdĺž gradientu nachádzajú. To má za 
následok aj vznik rozdielnej fázy (B). Po vypnutí gradientu majú voxely opäť rovnakú frekvenciu, ale 
každý  má inú fázu. Tá ostáva zakódovaná v “pamäti” ako dôsledok predošlého styku s gradientným poľom 
(C). 

10.3.4.3 Selektívna excitácia vrstvy  

Pri selekcii vrstvy sa zapne gradient pozdĺž osi, ktorá je kolmá na zobrazovanú 

anatomickú rovinu. Teda v prípade, že zobrazujeme axiálne rezy mozgom, gradient sa 

zapne pozdĺž osi z (osi rovnobežnej so smerom B0). Rezonančná frekvencia protónov 

potom závisí od ich polohy pozdĺž osi z. Ak zároveň použijeme excitačný RF impulz s 

frekvenciou F, excituje tento RF impulz iba tie jadrá, ktoré majú frekvenciu z úzkeho 

rozsahu frekvencií okolo F. Výsledná hrúbka excitovanej vrstvy bude závisieť od sily 

gradientu. Platí, že čím silnejší gradient, tým sú zobrazované vrstvy tenšie (Obr. 10.27).  
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Obr. 10.27 Schéma selekcie vrstvy: po aplikovaní gradientu G získajú jadrá rozdielne frekvencie v závislosti 
od miesta, kde sa pozdĺž gradientu nachádzajú. Súčasným aplikovaním RF impulzu, ktorého frekvencia je 
zhodná s úzkym rozsahom frekvencií zo spektra pozdĺž gradientu, excitujeme len oblasť s danou frekvenciou. 

V tomto momente merania vieme, z ktorej vrstvy bude signál pochádzať, no 

nevieme, pôvod signálu v rámci vrstvy. Všetky jadrá vo vrstve majú totiž takmer rovnakú 

frekvenciu aj rovnakú fázu. Fourierovou transformáciou tohto signálu by sme dostali 

jednu spektrálnu čiaru zodpovedajúcu jedinej frekvencii prislúchajúcej všetkým jadrám 

vo vrstve. 

10.3.4.4 Frekvenčné kódovanie 

Pri frekvenčnom kódovaní sa zapne gradient pozdĺž jednej z osí x alebo y, ktorý 

je zapnutý počas snímania signálu. Rezonančná frekvencia bude odlišná pozdĺž danej osi 

a Fourierovou transformáciou nameraného signálu dostaneme multifrekvenčné 

spektrum. Každá frekvencia bude zodpovedať príslušnému bodu na danej osi a veľkosť 

signálu v danom bode bude zodpovedať množstvu jadier pozdĺž osi v tomto bode. Inými 

slovami, získame projekciu meraného objektu na danú os (Obr. 10.28). 
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Obr. 10.28 Schéma frekvenčného kódovania. Fourierovou transformáciou nameraného echa získame 
projekciu meraného objektu pozdĺž jednej z osí. 

10.3.4.5 Fázové kódovanie 

Pri fázovom kódovaní sa zapne gradient pozdĺž druhej z osí x alebo y, a je zapnutý 

pred snímaním signálu. Tento gradient slúži na moduláciu fázy, ako bolo popísané vyššie. 

Zmena fázy oproti počiatočnej (pred zapnutím gradientu) je daná veľkosťou gradientu a 

jeho trvaním. 

Zistiť fázu pre každý bod však nie je z jedného echa možné. Na to, aby sme mohli 

fázu zistiť pre každý bod, je potrebné namerať množstvo ech (typicky 128 alebo 256) a 

pritom postupne zväčšovať veľkosť fázovacieho gradientu medzi jednotlivými meraniami 

(Obr. 10.29). Tieto echá sa postupne ukladajú v digitálnej forme pod seba a vytvoria tak 

maticu, ktorá sa volá k-priestor. Každý riadok v k-priestore teda tvorí jedno echo v 

digitálnej podobe a týchto ech sa nad sebou nachádza toľko, koľko fázu kódujúcich 

krokov sme použili. Fourierovou transformáciou každého echa a následnou Fourierovou 

transformáciou v smere vývoja fázy (teda v smere kolmo na každé echo) získame 2D 

obrázok (Obr. 10.30). 
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Obr. 10.29 Priestorové kódovanie obrazu pomocou frekvenčného a fázového kódovania. Gradient kódujúci 
fázu sa zapne mnohokrát s postupne zvyšujúcou sa silou (reprezentované čiarami). Takto sa fázovo kóduje 
riadok po riadku k-priestoru v smere fázu kódujúceho gradientu (znázornené ako šípky, ktoré znázorňujú 
posun fázy v závislosti od sily gradientu). Pre každý fázový gradient je namerané jedno echo s použitím 
frekvenčného gradientu počas snímania. 

 

Obr. 10.30 Schéma 2D Fourierovej transformácie nameraného rezu. 

Takto vzniknuté MRI obrázky označujeme ako 2D aj napriek tomu, že stále ide o 

trojrozmerný prierez tkanivom. Pozostávajú totiž z viacerých rezov definovaných 

selekciou vrstvy, pričom každý rez má určitú hrúbku (mm). Keďže technicky nie sme 

schopní excitovať dokonale obdĺžnikový rez, k signálu môžu prispievať aj protóny 

nachádzajúce sa mimo zvolenej vrstvy. Preto sa jednotlivé rezy oddeľujú medzerou 

−  malou hrúbkou tkaniva, ktorá sa nemeria.  
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Avšak existujú aj sekvencie ktorými dokážeme namerať trojrozmerné obrázky 

bez medzier medzi rezmi. Takéto obrázky označujeme ako 3D, ktoré namiesto selekcie 

vrstvy používajú druhý fázovo-kódovací gradient. Ich nevýhodou je, že akvizičný čas (čas, 

za ktorý sa obraz odmeria) je značne predĺžený. 

Ako pri väčšine obrázkov, každý rez MRI sa skladá z jednotlivých pixelov. Treba 

si ale uvedomiť, že rez má určitú hrúbku a teda ide o trojrozmerné pixely − voxely. 

10.3.4.6 K-priestor 

K-priestor je teda zdigitalizovaný signál nameraný cievkou, ktorý obsahuje všetky 

informácie potrebné na tvorbu obrazu, ktorý sme schopní interpretovať. 

Interpretovateľný výsledný obraz získame až po vykonaní Fourierovej transformácie v 

oboch smeroch v xy rovine (2D Fourierova transformácia).  

Ak by sme maticu k-priestoru zobrazili, videli by sme obrázok pripomínajúci akúsi 

galaxiu. Každý bod tejto matice nesie informáciu o priestorovej frekvencii a fáze každého 

bodu výsledného obrazu. Inými slovami, individuálne body v k-priestore nezodpovedajú 

individuálnym pixelom vo výslednom obraze získanom Fourierovou transformáciou. 

Napriek tomu, že pozície bodov spolu nekorešpondujú, rôzne časti k-priestoru 

topologicky korešpondujú s rôznymi priestorovými frekvenciami. Body v strede k-

priestoru zodpovedajú nízkym priestorovým frekvenciám, ktoré nám dávajú informáciu 

o celkovom signále a kontraste. Naopak, body na periférii k-priestoru zodpovedajúce 

vysokým frekvenciám nesú informáciu o detailoch, ako sú obrysy a malé štruktúry (Obr. 

10.31). 

Význam písmena k 

Písmeno k sa používa vo fyzike na označenie vlnového čísla, ktoré je definované 

ako k = 1/λ, kde λ je vlnová dĺžka charakterizujúca vlnu. Vlnové číslo k teda udáva počet 

cyklov na jednotku vzdialenosti.  
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Obr. 10.31 K-priestor a zrekonštruovaný obraz. Obraz po rekonštrukcii celého k-priestoru (A), obraz 
zrekonštruovaný z kruhového výseku k-priestoru s polomerom 5 pixelov (B), obraz zrekonštruovaný z 
kruhového výseku k-priestoru s polomerom 50 pixelov (C). Periféria kóduje informácie o obrysoch (D). 

10.3.4.7 Modely sekvencií v MR zobrazovaní 

Každá zobrazovacia sekvencia musí obsahovať excitačné impulzy slúžiace na 

tvorbu kontrastu medzi tkanivami a prídavné gradientové impulzy na priestorové 

kódovanie. Existuje obrovské množstvo zobrazovacích sekvencií, avšak všetky sú 

založené na dvoch základných sekvenciách: spinové echo (SE) a gradientové echo (GE). 

Ich modifikáciou alebo kombináciou, najčastejšie za účelom zrýchlenia akvizície, vzniká 

celá škála nových sekvencií. 

10.3.4.8 Spinové echo (ešte raz) 

Tvorbu signálu a kontrastu pomocou spinového echa sme si vysvetlili v predošlej 

kapitole. Teraz už vieme, že okrem  0° excitačného a 180° inverzného impulzu pozostáva 

sekvencia aj z prídavných gradientov v smere troch osí. Tie sa v schémach zobrazujú ako 
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obdĺžniky alebo lichobežníky, pričom výška obdĺžnika udáva veľkosť gradientu a šírka 

udáva dĺžku trvania. Schéma sekvencie je zobrazená na obrázku (Obr. 10.32A). Počas 

excitačného  0° a inverzného impulzu je zapnutý gradient pozdĺž osi z slúžiaci na selekciu 

vrstvy. Po excitácii je zapnutý gradient v smere osi y slúžiaci na modifikáciu fázy. Keďže 

na tvorbu obrazu je potrebné zaznamenať veľa ech a každé echo má inú veľkosť fázového 

gradientu, je tento gradient vyznačený mriežkou. Počas zaznamenávania signálu je 

zapnutý gradient  pozdĺž osi x slúžiaci na frekvenčné kódovanie. 

10.3.4.9 Gradientové echo 

Zobrazovacie princípy sú pri gradientovom echu rovnaké ako pri spinovom echu, 

rozdiel spočíva v aplikovaní iba jedného excitačného pulzu, ktorý býva spravidla menší 

ako  0°.  

Zapnutím externého gradientu dochádza k urýchleniu rozfázovania zložiek 

magnetizácie a rýchlemu zániku FID. Následným zapnutím gradientu s opačnou polaritou 

dochádza k opätovnému sfázovaniu zložiek magnetizácie, ktoré boli predtým 

rozfázované, a vzniká echo. Schéma sa nachádza na obrázku (Obr. 10.32B). Na rozdiel od 

spinového echa nedochádza k sfázovaniu zložiek, ktoré boli rozfázované v dôsledku 

nehomogenít magnetického poľa, ale dochádza k sfázovaniu iba tých zložiek, ktoré boli 

rozfázované samotným frekvenciu kódujúcim gradientom. Preto je gradientové echo 

T2* (a nie T2) vážené. Následkom toho má SE vyšší signál ako GE. Na druhej strane, GE 

sekvencie sú oveľa rýchlejšie ako SE sekvencie, pretože používajú iba jeden excitačný 

pulz (znižuje sa TE), ktorý je väčšinou nižší ako  0° a teda na relaxáciu stačí kratší čas 

(znižuje sa TR). 

Môžeme si všimnúť, že sfázovávací gradient je zapnutý dvojnásobne dlho v 

porovnaní s rozfázovávacím gradientom. Sekvencia je nastavená tak, že k sfázovaniu 

dochádza presne v strede gradientu.   



314 
 

 

Obr. 10.32 Schéma sekvencií spinové echo (A) a gradientové echo (B). 

Sumarizácia dôležitých pojmov 

Fourierova transformácia slúži na prevedenie signálu z časovej domény do 

frekvenčnej domény, ktorá je pre nás interpretovateľná. 

Pre tvorbu obrazu je potrebné signál priestorovo zakódovať, čo sa deje pomocou 

prídavných gradientov, ktoré modifikujú hlavné magnetické pole. 

Jadrá tak získavajú rozdielne rezonančné frekvencie, čo sa využíva pri selekcii 

vrstvy (gradient zapnutý počas excitácie) a frekvenčnom kódovaní (gradient zapnutý 

počas snímania signálu). 

Pomocou gradientov možno aj modifikovať fázu precesie jadier, čo sa využíva pri 

fázovom kódovaní, kedy je gradient zapnutý pred snímaním signálu. 

Na zakódovanie fázy je potrebné aplikovať fázu kódujúci gradient mnohokrát s 

postupne zväčšujúcou sa veľkosťou a namerať jedno echo v každom kroku, pričom všetky 

namerané echá sa ukladajú do k-priestoru. Interpretovateľný obrázok získame 2D 

(prípadne 3D) Fourierovou transformáciou k-priestoru. 
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Existujú dve základné skupiny zobrazovacích sekvencií: spinové echo a 

gradientové echo. 

10.3.4.10 Kvalita MR obrazu a čas skenovania 

Pri štandardnom klinickom MRI vyšetrení sa meria viacero obrázkov s rôznymi 

váženiami v rôznych anatomických rovinách – tzv. merací protokol. Pre pohodlie 

pacienta a efektívne fungovanie MR pracoviska by sa dĺžka merania (aj s polohovaním 

pacienta) mala pohybovať okolo 15 minút pre základné vyšetrenie. Zároveň musí byť 

kvalita nameraného obrazu dostatočne vysoká pre diagnostické účely. Na kvalitu obrazu 

vplýva mnoho faktorov, ale základné sú: rozlíšenie, pomer signálu a šumu (ang. signal-

to-noise ratio, SNR), kontrast a prítomnosť/neprítomnosť artefaktov. 

10.3.4.11 Rozlíšenie 

V MRI sa rozlíšenie definuje veľkosťou snímanej matice (ang. matrix), 

veľkosťou snímaného zorného poľa (ang. field of view, FOV) a hrúbkou rezu. Matica sa 

definuje ako počet pixelov, resp. voxelov v reze obrazu (napr. 256  256 alebo 

160  160). Zväčšenie matice zväčší počet pixelov, ale pri zachovaní FOV budú voxely 

menšie. Zväčšením matice dostaneme: 

• väčšie rozlíšenie – viac voxelov v obraze znamená lepšiu viditeľnosť detailov 

• nižší signál z každého voxelu – menší voxel obsahuje menej vodíkov 

• vyšší čas skenovania – keďže potrebujeme namerať viac voxelov 

FOV určuje veľkosť snímanej oblasti (napr. 10 cm  10 cm). Zväčšením FOV pri 

nezmenenej veľkosti matice sa veľkosť voxelu zväčší. Zväčšenie FOV má za následok: 

• zvýšenie signálu – väčší voxel obsahuje viac vodíkov 

• menšie rozlíšenie 

To, ako nastavenie matice a FOV ovplyvňuje výsledný obraz, je na Obr. 10.33. 
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Obr. 10.33 Vplyv nastavenia matice a FOV na výsledný obraz. Na obrázku je prierez hruškou s nasledujúcimi 

parametrami: (A) FOV 10 cm + matrix 320  320, čas skenovania 2 min 22 s; (B) FOV 10 cm + matrix 

512  512, čas skenovania 4 min 31 s; (C) FOV 8 cm + matrix 320  320, čas skenovania 2 min 22 s; (D) FOV 

8 cm + matrix 512  512, čas skenovania 4 min 31 s. Môžeme si všimnúť, že obrázky s väčšou maticou (B a 

D) zobrazujú endokarp (červená šípka) oveľa detailnejšie. Avšak čas merania obrázkov s maticou 512512 je 
takmer dvojnásobný. Zároveň má obrázok (D) menší rozmer voxelov (1 voxel = 80 mm / 512) oproti obrázku 
(C) (1 voxel = 100 mm / 512), preto je obrázok (D) detailnejší. 

10.3.4.12 Pomer signálu a šumu 

Pomer signálu a šumu (signal-to-noise ratio, SNR) je dôležitý koncept 

v akomkoľvek zobrazovaní, pretože v každom obraze sa vyskytuje šum. Pôvod šumu 
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môže byť rôzny (tepelný šum, šum pochádzajúci z hardvéru ai.). Pri meraní sa snažíme 

dosiahnuť čo najvyšší pomer signálu a šumu. 

Platí, že ak je šum náhodný, tak spriemerovaním opakovaných meraní sa SNR 

zvyšuje. Lepšie SNR vieme získať:  

• priemerovaním – za cenu vyššieho času skenovania 

• hrubšími rezmi a väčšími voxelmi – za cenu nižšieho rozlíšenia 

Príklad obrázkov s nízkym a vysokým SNR je uvedený v  Obr. 10.34. 

 

Obr. 10.34 Sagitálny rez kolena s vysokým SNR (A) a nízkym SNR (B). 

10.3.4.13 Kontrast 

Pod kontrastom rozumieme rozdiel medzi tmavými a svetlými časťami obrazu. 

Optimálny kontrast dosahujeme nastaveniami parametrov sekvencie – vážením obrazu 

(kapitola Signál a kontrast 10.3.3.2). Parametre volíme tak, aby sme dokázali jednotlivé 

tkanivá čo najlepšie odlíšiť. Ak nás napríklad zaujíma prítomnosť tekutiny, volíme T2 

vážené obrazy, kde je kontrast medzi tekutinou a inými (nie tukovými) tkanivami vysoký. 

10.3.4.14 Artefakty 

Pôvod artefaktov v MRI obrázkoch je veľmi rôznorodý a je nad rozsah tejto 

kapitoly. Prítomnosť artefaktov v obraze všeobecne znižuje interpretovateľnosť obrazu. 

Artefakt sa môže klamlivo javiť ako lézia, alebo prítomnosť lézie zakrývať. V rámci 

prehľadu spomenieme nasledovné kategórie: 

• artefakty spôsobené pohybom (dýchanie, peristaltika, údery srdca) (Obr. 10.35) 

• artefakty súvisiace s vlastnosťami tkanív 
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• artefakty spôsobené implantátmi 

• artefakty spôsobené hardvérom 

• artefakty spôsobené nesprávnym nastavením sekvencie (Obr. 10.36) . 

Presný mechanizmus vzniku týchto artefaktov je predmetom špecializovanej 

literatúry. 

 

Obr. 10.35 Axiálny rez kolenom. Modrá šípka označuje arteria poplitea a červená šípka označuje artefakt 
spôsobený pulzovaním krvi. Môžeme vidieť jednotlivé diskrétne obrazy „duchov“. 
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Obr. 10.36 Transversálny (A) a axiálny (B) rez kolenom. Červené šípky znázorňujú tzv. aliasing alebo wrap-
around artefakt. V prípade, že meraný objem presahuje FOV, signál presahujúceho tkaniva sa objaví na 
druhej strane. 

Sumarizácia dôležitých pojmov 

Na kvalitu obrazu vplývajú rozlíšenie, pomer signálu a šumu (ang. SNR), 

kontrast a prítomnosť/neprítomnosť artefaktov. 

Pri nastavovaní sekvencie vždy robíme kompromis medzi rozlíšením, SNR 

a rýchlosťou skenovania. 

10.3.5 Technické aspekty 

10.3.5.1 Magnet 

U väčšiny celotelových MRI prístrojov je magnetické pole tvorené supravodivou 

cievkou, neustále chladenou tekutým héliom (Obr. 10.37). Pri spúšťaní magnetu sa 

systém ochladí na kritickú teplotu, kedy sa materiál stáva supravodivým. Potom sa malá 

časť cievky, ktorá ešte nebola schladená, napojí na elektrický zdroj a postupne sa zvyšuje 

prúd pretekajúci cievkou, až sa dosiahne požadované magnetické pole. Postupne sa 

ochladí aj toto miesto cievky a zdroj prúdu sa odpojí. Celý systém je uzavretý v tzv. 

kryostate, ktorý udržiava nízku teplotu. 

To znamená, že od momentu spustenia magnetu je magnetické pole neustále 

zapnuté. 
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Obr. 10.37 Schéma MRI prístroja. Priečny prierez (A) a pozdĺžny prierez (B). 

Poznámka: hladina hélia v systéme sa musí neustále monitorovať. V prípade, že by sa 

časť cievky ohriala na teplotu vyššiu ako je kritická hodnota, materiál prestáva byť supravodivým. 

V tomto momente sa pri prechode prúdu (niekoľko desiatok ampérov) tvorí teplo, ktoré spôsobí, 

že sa tekuté hélium začne rýchlo odparovať. Preto je k magnetu pripojená vývodová trubica, ktorá 

veľké množstvo hélia vyvedie von z budovy (Obr. 10.38). Tento proces sa nazýva magnet quench. 

Uvedenie magnetu do opätovnej prevádzky nemusí byť vždy možné. Preto ak quench nie je 

naplánovaný, ide o veľmi drahú nehodu. 
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Obr. 10.38 Ukončenie prevádzky MRI prístroja (Viedeň, 2013). 

10.3.5.2 Homogenita hlavného poľa 

Vysoká homogenita poľa sa dosahuje tzv. Shimmovaním (úpravou homogenity 

magnetického poľa), ktoré môže byť pasívne alebo aktívne. Úprava magnetického poľa 

vložením niekoľkých feromagnetických blokov do vnútra dutiny prístroja, sa nazýva 

pasívne shimmovanie (Obr. 10.39). Naopak aktívne shimmovanie sa uskutočňuje 

pomocou špeciálnych cievok, ktoré sú súčasťou MRI prístroja.  

 

Obr. 10.39 Pasívne shimmovanie 
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10.3.5.3 Gradientové cievky 

Ďalšie cievky, ktoré sú súčasťou MRI prístroja, sú cievky vytvárajúce gradienty v 

troch smeroch xyz spomínané v časti 10.3.4 MR zobrazovanie (Obr. 10.40). 

 

 

Obr. 10.40 Schéma gradientových cievok. 

10.3.5.4 Vysielacie a prijímacie cievky 

Ako sme spomenuli v predošlej časti, na excitáciu tkaniva a následné 

zaznamenanie signálu je potrebná cievka umiestnená v blízkosti meraného objemu. 

Cievky môžu byť vysielacie, prijímacie alebo vysielaco-prijímacie. Meracia cievka môže 

byť priamo súčasťou MRI prístroja, ale väčšinou sa používajú samostatné cievky, ktoré 

sú špeciálne tvarované tak, aby čo najlepšie obopli meraný objem (Obr. 10.41). 
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Obr. 10.41 Príklady meracích cievok. Kolenná (A), hlavová (B), zápästná (C) a členková (D). 

10.3.5.5 Stôl 

Súčasťou MRI prístroja je aj pohyblivý stôl, na ktorom pacient leží počas merania. 

V moderných prístrojoch sa poloha stola dá nastavovať počas merania z riadiacej 

miestnosti. Súčasťou stola sú aj zásuvky, do ktorých sa pripájajú cievky. 

10.3.5.6 Technická miestnosť 

Každý MRI prístroj je umiestnený v odtienenej miestosti prístupnej z riadiacej 

miestnosti. Väčšina MR systémov má ešte samostatnú technickú miestnosť, v ktorej sa 

nachádzajú špeciálne zariadenia slúžiace na ovládanie a udržiavanie prístroja v 

prevádzke, rozmiestnené v niekoľkých skriniach. Patria sem: zdroj, vodné 

čerpadlo/chladič elektroniky, chladič hélia, napájanie gradientov, RF-skriňa (riadenie 

vysielania RF impulzov a spracovanie MR signálu) a mnoho ďalších zariadení. 

10.3.6 Bezpečnosť MR 

Napriek tomu, že pri magnetickej rezonancii sa používa neionizujúce žiarenie, 

bezpečnosť pri práci s MRI prístrojom a bezpečnosť pacienta pri vyšetrení je prvoradá. 

Preto na záver v krátkosti priblížime niektoré zásady bezpečnosti a možné 

nebezpečenstvá.  
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10.3.6.1 Magnet je stále zapnutý 

Magnetické pole sa nenachádza iba v dutine magnetu, ale aj v jeho okolí. 

Akýkoľvek feromagnetický predmet nachádzajúci sa v dostatočnej blízkosti bude 

vťahovaný do magnetu a stane sa z neho projektil. V prípade, že v MRI prístroji leží 

pacient, môže takýto predmet pacienta zraniť alebo usmrtiť. Preto sa do miestnosti s 

magnetom zásadne vstupuje bez kovových predmetov, len s MR kompatibilným 

medicínskym vybavením a v prípade implantátov až po overení ich MR kompatibility 

(Obr. 10.42). 

 

Obr. 10.42 Kancelárska stolička vtiahnutá do otvoru MRI prístroja. 

10.3.6.2 SAR 

SAR je skratka pre anglický výraz specific absorption rate a vyjadruje množstvo 

energie deponovanej rádiofrekvenčným impulzom na jednotku hmotnosti  W/kg . 

Výpočet SAR je komplikovaný a vyžaduje zložité modelovanie a simulácie, ale klinický 

MRI prístroj automaticky vypočíta SAR každej sekvencie, ktorú sa chystáme odmerať. V 

prípade, že by bola prekročená limitná hodnota SAR, prístroj nám nedovolí sekvenciu 

spustiť. Nebezpečným nie je samotný SAR, ale zvýšenie teploty tkaniva spôsobené 

deponovanou energiou. Rizikovými pacientmi sú jedinci so zníženou termoregulačnou 

schopnosťou: deti, tehotné ženy, starší ľudia, obézni pacienti a pacienti s ochoreniami 

obehovej sústavy. Pred vyšetrením sa preto do systému zadáva výška, vek a pohlavie 

pacienta. 
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10.3.6.3 Implantáty, pacemakery, kochleárne implantáty a ďalšie 

Kovové implantáty obsahujúce feromagnetické prvky a zlúčeniny, môžu byť 

ovplyvnené silným poľom. Materiály, ktoré normálne feromagnetické prvky a zlúčeniny 

neobsahujú, môžu nadobudnúť feromagnetické vlastnosti ohýbaním alebo rezaním 

počas ich výroby.  Počas merania môže dôjsť k vychýleniu alebo posunu implantátu, 

vzniku tepla, nadmernému zohrievaniu, indukcii elektrického prúdu a k prípadným 

artefaktom na obraze, ktoré môžu zakrývať prípadnú patológiu. Každý implantát by mal 

mať na sebe označenie ohľadne MR kompatibility, a/alebo by takéto označenie malo byť 

uvedené v jeho dokumentácii.  Existujú 3 kategórie: MR kompatibilné, podmienečne 

MR kompatibilné a MR nekompatibilné implantáty (Obr. 10.43). Ak pacient nemá k 

dispozícii dokumentáciu obsahujúcu informácie o implantáte, tieto označenia (ak ich 

implantát má) sú viditeľné na CT snímke. V prípade, že si nie sme istí, či by bolo meranie 

bezpečné, pacienta neodmeriame. 

 

Obr. 10.43 Označenia MR kompatibility implantátov. 

Ak je implantát podmienečne MR kompatibilný, za akých podmienok môžeme pacienta 

odmerať? 

To záleží na tom, akú má implantát certifikáciu, ale obecne sa udávajú informácie o maximálnom 

statickom magnetickom poli (napríklad 3 T a menej), maximálnej veľkosti gradientu, maximálnom 

SAR a dobe, počas ktorej sa za týchto podmienok môže skenovať (napr. 15 min). 

10.3.6.4 Iné bezpečnostné opatrenia  

Zapínanie a vypínanie prúdu v gradientových cievkach spôsobuje ich vibrovanie, 

ktoré vytvára veľmi hlasné zvuky. Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, pacient má pri 

meraní nasadené ochranné slúchadlá alebo štuple. Ďalším problémom, ktorý sa môže 

počas merania vyskytnúť, sú popáleniny. Miesta kontaktu kože na kožu (medzi stehnami 
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alebo podpazušie) môžu vytvárať uzavretý okruh (Obr. 10.44A), ktorý môže viesť 

vysokofrekvenčné RF impulzy a spôsobiť popáleniny. Pri používaní celotelových RF 

vysielacích cievok sa v tele pacienta indukujú lokalizované elektrické polia. Keď sa 

meraná anatomická štruktúra priblíži k cievke, intenzita týchto polí sa môže zvýšiť. Za 

určitých podmienok môžu tieto polia zohrievať tkanivo a v extrémnych prípadoch môže 

dôjsť k popáleninám (Obr. 10.44B). K popáleninám môže dôjsť aj v prípade  

elektromagnetickej väzby medzi RF impulzom káblom umiestneným na pacientovi 

(napríklad EKG sondy). Pred meraním sa treba uistiť, že káble nevytvárajú slučky a nie sú 

v priamom kontakte s pacientom a pacient sa nedotýka stien MRI prístroja. Z 

bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby bol pacient počas merania oblečený a aby bol 

polohovaný tak, že nedochádza ku kontaktom kože a kontaktom s káblami a MRI 

prístrojom  (Obr. 10.44C a Obr. 10.44D).  

 

Obr. 10.44 Vznik popálenín. Pri kontakte kože na kožu môže vzniknúť vodivý okruh (A). Pri kontakte so 
stenou za istých podmienok môžu vznikať indukované polia a zahrievať tkanivo (B). Obrázky (C) a (D) 
znázorňujú polohovanie pacienta, ktoré pomáha popáleninám predchádzať. 

10.3.6.5 Biologické účinky MR 

Niektoré biologické efekty MR merania už boli spomenuté v predošlej časti 

preto, lebo pri vyšetrení môže dôjsť k zraneniu pacienta. Biologické efekty MR sa dajú 

rozdeliť do troch kategórií: efekty spôsobené statickým poľom, efekty spôsobené 

gradientom a efekty spôsobené RF impulzami. 



327 
 

10.3.6.6 Efekty spôsobené statickým poľom 

Bolo dokázané, že silné statické pole má mierne senzorické účinky ako vertigo, 

nystagmus (vôľou neovládateľný rytmický pohyb očí) alebo chuťové vnemy, pričom sila 

týchto účinkov závisí na sile pola (pacienti sa častejšie sťažujú na vertigo v 7 T 

celotelovom MRI prístroji ako v 3 T MRI prístroji, pozn. autora).  Dobre popísaným 

biologickým efektom je tzv. magneto-hydrodynamický efekt, kedy sa v pohyblivom 

vodivom tkanive (krv) vytvárajú elektrické potenciály, ktoré môžu prekročiť prahovú 

hodnotu depolarizácie srdcového svalu (-50 mV). V minulosti boli nájdené prípady zmien 

na EKG zázname z merania v MRI prístroji. Všeobecne by magnetická rezonancia nemala 

byť pre tehotné ženy nebezpečná, ale vyšetrenie sa v prvom trimestri neodporúča. 

Okrem prísnych regulácií týkajúcich sa pacientov, nariadenie Európskeho parlamentu z 

roku 2013 stanovuje limity vystavenia magnetickým poliam pre zamestnancov, avšak 

štúdie nariadené EU ukázali, že tieto limity sa v bežnej praxi prakticky nedajú prekročiť. 

10.3.6.7 Efekty spôsobené gradientom 

Zapínanie a vypínanie gradientov okrem silného hluku môže spôsobiť aj 

stimuláciu periférnych nervov. Aj keď takáto stimulácia môže byť pre pacienta 

znepokojujúca, nemá žiadne škodlivé účinky. Gradienty taktiež môžu spôsobiť iný 

neškodný jav tzv.  magnetofosfeny (záblesky svetla spôsobené stimuláciou sietnice). 

10.3.6.8 Efekty spôsobené RF impulzami 

Efekty spôsobené RF impulzami boli popísané v predošlom texte a zahŕňajú: SAR 

spojený so zahrievaním tkaniva a vedenie prúdov pri kontakte kože na kožu. 

Sumarizácia dôležitých pojmov 

Magnet je neustále zapnutý - ide o supravodivú cievku, neustále chladenú 

tekutým héliom. 

Homogenita poľa sa dosahuje tzv. shimmovaním. 

Gradientové cievky - sú súčasťou MRI prístroja; pomocou nich sa tvoria 

gradienty, ktoré slúžia na priestorové kódovanie signálu. 

RF cievky - slúžia na vysielanie RF impulzov a prijímanie signálu. 

SAR - množstvo energie deponovanej rádiofrekvenčným impulzom na jednotku 

hmotnosti [W/kg]. 
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Bezpečnosť implantátov pre meranie MR - rozlišujeme 3 kategórie: MR 

kompatibilné, MR podmienečne kompatibilné a MR nekompatibilné. 

Biologické účinky MR - sú 3 kategórie: efekty spôsobené statickým poľom, 

efekty spôsobené gradientom a efekty spôsobené RF impulzami; potenciálnym 

zraneniam sa dá predchádzať dodržiavaním bezpečnostných zásad a správnym 

polohovaním pacienta. 

10.4 Röntgenové žiarenie (RTG) 

Keď 8.11.18 5 nemecký fyzik Wilhelm Conrad Röntgen experimentoval 

s výbojmi v sklenenej trubici, všimol si záblesky svetla na fluorescenčnom papieri. Ďalšie 

experimenty a vedecká intuícia priviedli Röntgena k vysvetleniu, že tento jav je 

spôsobený neviditeľným žiarením, ktoré nazval „lúče  “. Röntgen v tom čase netušil, že 

tieto lúče sú vysoko prenikavé a vysoko energetické, a dokonca ani to, aký významný 

objav urobil a že mu raz za jeho objav bude ako prvému udelená Nobelova cena za fyziku. 

Ešte koncom roku 18 5 stihol Röntgen pomocou neznámeho žiarenia vyhotoviť prvé 

snímky (Obr. 10.45) a možno tu sa práve zrodil nový vedný a medicínsky odbor 

„Rádiológia“. 

Žiarenie objavené Röntgenom, a nazvané po svojom objaviteľovi, je súčasťou 

elektromagnetického spektra s vlnovou dĺžkou v intervale približne 10 nm-1 pm 

(10-8-10-12 m), pričom energia jedného kvanta žiarenia je približne 103-106 eV (Tab. 10.1). 

Röntgenové (RTG) žiarenie je vysoko energetické žiarenie schopné ionizovať atómy 

a molekuly ožiarenej látky a preto je  považované za nebezpečné pre ľudský organizmus. 

Hranica nízkych vlnových dĺžok, a teda vysokých frekvencií, sa niekedy zvykne prekrývať 

s najenergetickejšou časťou elektromagnetického spektra -  žiarením. Na rozdiel od 

 žiarenia, ktorého pôvod je v rozpadových procesoch v  jadre atómov, RTG žiarenie 

vzniká ako dôsledok interakcie vysoko energetického elektrónu s látkou. V súčasnosti je 

RTG žiarenie hojne využívané vo výskume napr. v kryštalografii alebo analytickej chémii, 

no jeho najznámejšie a asi aj najdôležitejšie využitie – pri dodržaní bezpečnostných 

opatrení stanovených zákonom 8 /2018 Z. z. (kapitola 10.10) – je v medicínskom 

zobrazovaní (RTG zobrazovanie). 
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Obr. 10.45 Prvý RTG obraz vyhotovený Wilhelmom Conradom Röntgenom v roku 18 5. 

10.4.1 Fyzikálny princíp  

RTG žiarenie vzniká v sklenenej trubici, základom ktorej sú anóda a katóda, 

medzi ktorými je vysoké napätie. V trubici je vákuum, aby prechodom žiarenia neboli 

ionizované molekuly vzduchu (Obr. 10.46). Celá trubica je následne vložená do krytu, 

najčastejšie z olova, ktoré bráni šíreniu RTG žiarenia do okolia.  

 

Obr. 10.46 Schematické znázornenie štruktúry sklenenej trubice, v ktorej vzniká RTG žiarenia 

Negatívne nabitá katóda je zdrojom elektrónov vznikajúcich na jej hrote 

v procese nazvanom termická emisia. Jedná sa o proces, kedy sa prechodom 

elektrického prúdu (rádovo mA) katóda zohrieva a emitujú sa elektróny, počet ktorých 
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závisí od teploty žhavenia.  Aby bol vzniknutý počet elektrónov dostatočný, katóda je 

vyrobená z materiálu, ktorý vydrží vysoké teploty, napr. wolfrám. Nasmerovanie 

elektrónov na anódu zabezpečuje fokusátor.  

Elektróny urýchlené veľkým napätím dopadajú veľkou rýchlosťou na anódu 

vyrobenú z vodivých kovov (napríklad meď). Na anóde sa nachádza ohnisko, kam 

elektróny dopadajú s vysokou kinetickou energiou Ek. Po dopade elektrónov sa takmer 

celá kinetická energia premieňa na teplo, preto musí byť anóda schopná toto teplo 

odviesť a  ohnisko musí byť vyrobené z kovov schopných odolať vysokým teplotám. Len 

malá časť ( 1%) je premenená na RTG žiarenie.  

Po dopade elektrónov na ohnisko anódy vzniká okrem tepla už spomínané RTG 

žiarenie a to dvoma interakčnými mechanizmami (Obr. 10.47): 

1) kolízne interakcie 

• dopadajúci elektrón „vystrelí“ elektrón  z obalu, čím mu odovzdá časť energie 

• na miesto vystreleného elektrónu prejde elektrón z vyššej hladiny → vyžiari sa 

energia vo forme RTG žiarenia 

• kvantovanie → RTG lúče majú rovnaké  energie → diskrétne spektrum 

• vystrelený (sekundárny) a odchádzajúci elektrón majú dostatok energie → môžu 

produkovať RTG žiarenie s nižšou energiou v ďalších atómoch 

2) radiačné interakcie 

• elektrón prechádza blízko jadra atómu → pritiahnutý opačným nábojom jadra 

• spomalenie elektrónu → zakrivenie dráhy → vyžiarenie energie – brzdné 

žiarenie  

• zakrivenie dráhy a vyžiarenie energie závisí od vzdialenosti od jadra → čím bližšie 

k jadru, tým viac vyžiarenej energie 

• rôzne vzdialenosti → rôzne energie → spojité spektrum 
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Obr. 10.47 Princíp vzniku RTG žiarenia ako produktu a) kolíznej interakcie a b) radiačnej interakcie. 

Žiarenie vzniknuté po vyrazení elektrónov z anódy sa nazýva primárne žiarenie. 

Z anódy sa šíri vo forme rozširujúceho sa kužeľa, ktorý, ak je nasmerovaný na hmotu, je 

v nej absorbovaný a dochádza k interakcii žiarenia s látkou (kapitola 3.5). V prípade 

Comptonovho rozptylu (kapitola 3.5.3) vzniká sekundárne žiarenie, ktoré dokáže 

ionizovať ďalšie okolité častice a tak znižovať nielen kvalitu obrazu, ale aj ohroziť 

personál obsluhujúci RTG zariadenie. Sekundárne žiarenie je možné redukovať pomocou 

mriežok, nazvaných sekundárne clony. Ich úlohou je zabrániť prechodu rozptýleného 

sekundárneho žiarenie a prepúšťať iba primárne žiarenie a sekundárne žiarenie s ním 

rovnobežné (Obr. 10.48). Sekundárne clony sú charakterizované parametrami: 

a) clonové číslo – zvýšenie expozície → kvalitnejší obraz 

b) mriežkový pomer – pomer dĺžky mriežky k vzdialenosti medzi dvoma susednými 

lamelami mriežky 

c) mriežková hustota – počet lamiel na jednotku dĺžky 

d) účinnosť mriežky – pomer prejdeného primárneho žiarenia k žiareniu 

sekundárnemu. 
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Príkladom sekundárnej clony je Bucky-Potterova mriežka. Je zložená 

z pravidelne sa striedajúcich pásov olova (materiál absorbujúci žiarenie) a napr. plastu 

alebo hliníka (materiál prepúšťajúci žiarenie), každý s dĺžkou  5 mm a vzdialenosťou 

medzi nimi < 0,4 mm čím sa dosiahnu hodnoty mriežkových pomerov približne 12:1 až 

20:1. 

 

Obr. 10.48 Sekundárna clona (Bucky-Potterova mriežka) prepúšťajúca len paralelné RTG žiarenie a žiarenie 
dopadajúce pod malým uhlom. 

10.4.2 Vznik RTG obrazu 

RTG obraz vzniká zosnímaním žiarenia prejdeného cez objekt. V medicínskom 

RTG zobrazovaní je objektom pacient umiestnený medzi zdroj RTG žiarenia (tzv. 

„rentgenka“) a kazetu s detektorom. Staršie generácie využívali tradičný film 

s fotografickou emulziou. V súčasnosti sa štandardom stáva digitálny RTG, ktorý má 

nižšiu radiačnú záťaž, vyšetrenie je rýchlejšie a rovnako rýchlo (rádovo v sekundách) je 

spracovaný aj digitálny obraz.  

Prechodom žiarenia cez látku dochádza k absorpcii a rozptylu RTG žiarenia, 

pričom množstvo prejdeného žiarenia závisí od vlastností daného tkaniva alebo 

štruktúry. A práve táto rozdielna schopnosť absorbovať RTG žiarenie je hlavným 

dôvodom, prečo ich používame na získanie informácie o vnútornej štruktúre. Ak RTG 

žiarenie s počiatočnou intenzitou I0 prechádza homogénnym objektom s absorpčným 

koeficientom , tak dochádza k jeho absorpcii a po prejdení objektom bude jeho 

intenzita I, čo je známy Lambertov zákon (3.12). Finálny obraz, t.j. konkrétny odtieň sivej 

na škále od čiernej po bielu farbu závisí od absorpcie RTG žiarenia v tkanive – čím viac 

žiarenia prejde, tým tmavší je obraz. Tvrdšie štruktúry (napr. kosti) sú prekážkou pre RTG 

žiarenie, dochádza v nich k vysokej absorpcii, a tak na detektor dopadne málo žiarenia. 
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Samozrejme, výsledný obraz je taktiež ovplyvnený typom a hrúbkou tkaniva/štruktúry 

(Obr. 10.49).  

 

Obr. 10.49 Vytvorenie obrazu na detektore po prejdení žiarenia cez objekt zložený zo štruktúr s rôznou 
schopnosťou absorpcie RTG žiarenia. 

RTG žiarenie môže byť pre živé tkanivo karcinogénne, no aj napriek tomu je 

považované za bezpečné, ak sú na rádiologickom  pracovisku dodržané všetky pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia (napr. veľkosť dávky, doba expozície a pod., kapitola 

10.10). RTG zobrazovanie je najčastejšie využívané v statickom formáte, tzv. skiagrafia. 

Finálny obraz, ktorý rádiológ vidí, je sumárny (jedná sa o priemet všetkých vnútorných 

štruktúr z 3D do 2D) a natívny (ak nie sú pri zobrazení použité kontrastné látky). 

V prípade potreby rádiológ vykoná kontrastné vyšetrenie.  

Kostné tkanivá, rovnako ako aj napr. vzduchové bubliny, sa zobrazia pomerne 

výrazne s vysokým kontrastom. Naopak, kontrast a celkovo zobrazenie mäkkých štruktúr 

je slabšie a preto sa na ich zobrazenie, prípadne rozlíšenie jednotlivých štruktúr, zvyknú 

podávať kontrastné látky. V závislosti od toho, ako chceme pracovať s kontrastom, sa 

kontrastné látky delia na: 

1) pozitívne 

• zvyšujú absorpciu → výrazný tieň  

• vysoké protónové číslo (napr. 53I v tekutej forme, 56Ba v tuhej forme) 

2) negatívne 

• znižujú absorpciu → vyšší kontrast 
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• plynné – napr. vzduch, CO2, O2, N2O, He 

• tekuté – napr. voda, metylcelulóza 

10.4.3 Skiaskopia 

Na rovnakom princípe ako skiagrafia funguje skiaskopia. Avšak na rozdiel od 

statického obrazu sa skiaskopický obraz získava buď kontinuálnym snímaním alebo 

snímaním viacerých snímok behom časového intervalu. Výsledkom je dynamický obraz, 

buď dvojrozmerný, alebo trojrozmerný (zdroj RTG žiarenia rotuje okolo pacienta). Istou 

nevýhodou pri kontinuálnom snímkovaní môžu byť vysoké dávky žiarenia, čo je však 

v súčasnosti pri moderných skiaskopoch vyriešené automatickým počítaním celkovej 

dávky počas skenovania pacienta.  

Skiaskopia je využívaná najmä pri kontrole správnosti zavádzania vodičov (napr. 

stenty - zdravotnícke prostriedky trubicového tvaru) v angiografii.  

10.5 Angiografia 

Angiografia, nazývaná taktiež aj artériografia, je medicínska zobrazovacia 

metóda využívaná najmä na zobrazenie cievneho zásobovania orgánov, priechodnosti 

ciev (jej zúženie alebo nepriepustnosť), vzniku aneuriziem, zmien v cievnom riečišti, 

prípadne miesta krvácania. Dôležitú úlohu hrá tiež pri identifikovaní zmien v zásobovaní 

krvou u nádorov, vďaka čomu je možné presne nastaviť chirurgický zákrok.  

Samotná angiografická vizualizácia prebieha pomocou RTG žiarenia. Cievy sú 

však na RTG obraze slabo viditeľné a tak sa pacientovi pred vyšetrením podáva 

kontrastná látka, ktorá vyplní jeho cievne riečište. Kontrastná látka sa pacientovi podáva 

intravenózne alebo cez katéter, najčastejšie zavedený do femorálnej tepny. V prípade 

katétru je distribúcia kontrastnej látky, alebo zavedenie stentov a balónikových 

dilatátorov v procese nazvanom katetrizácia, sledovaný skiaskopicky.  

Klasická angiografia je založená na využití RTG žiarenia a podaní kontrastných 

látok na báze jódu. Z nej sa postupne vyvinula digitálna subtrakčná angiografia. Jej 

princíp spočíva v in silico subtrakcii, t.j. odčítaní obrazu pred podaním kontrastnej látky 

(Obr. 10.50a) od obrazu po podaní kontrastnej látky (Obr. 10.50b). Vo výsledku sa tak 

odrátajú natívne štruktúry a ostanú štruktúry obsahujúce kontrastné látky, najčastejšie 

práve cievy (Obr. 10.50c). Výhodou digitálne subtrakčnej angiografie je obraz s vysokým 

kontrastom s jasne zobrazenými cievami.  
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Obr. 10.50 Princíp digitálnej subtrakčnej angiografie: angiografický obraz získaný a) pred podaním 
kontrastnej látky, b) po podaní kontrastnej látky a c) získaný rozdielom oboch obrazov. 

S technologickým rozvojom sa angiografia posúva do bezpečnejších 

zobrazovacích spôsobov a namiesto RTG žiarenia je obraz možné získať využitím ďalších 

zobrazovacích metód: 

● MR angiografia 

○ zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie 

○ neinvazívna metóda bez kontrastnej látky (time-of-flight,  fázový 

kontrast) 

○ s kontrastnou látkou – gadolínium  

○ minimálna nefrotoxicita kontrastných látok 

● CT angiografia 

○ zobrazovanie pomocou vypočítanej tomografie (kap. 10.6) 

○ neinvazívna (aj keď je založená na RTG žiarení) 

○ kontrastné látky – na báze jódu → možné problémy (kardiotoxicita, 

nefrotoxicita...) 

○ vhodná na zobrazenie veľmi jemných ciev. 

10.6 Vypočítaná tomografia (CT) 

Nevýhodou viditeľného svetla je, že sa odráža od povrchov predmetov, ktoré nás 

obklopujú, avšak nedokáže odhaliť, čo sa skrýva v hlbších vrstvách. Prekročenie tejto 

hranice umožnili až špeciálne zobrazovacie techniky a zariadenia využívajúce schopnosť 

žiarenia (či už vlnovej alebo časticovej povahy) prenikať cez látku vďaka čomu môžeme 

spoznávať aj jej vnútornú štruktúru. Jednou z takýchto techník je tomografia. Vo 

všeobecnosti je tomografia založená na matematickej rekonštrukcii útlmu žiarenia 
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charakteristického pre interakciu žiarenia s látkou po jeho prechode cez objekt. 

Zaznamenávaním útlmu žiarenia z viacerých priečnych rezov získame trojrozmerný obraz 

štruktúry objektu, čo je najmä v medicíne považované za robustný nástroj na sledovanie 

ako štruktúry, tak aj procesov prebiehajúcich v ľudskom tele. 

Myšlienka vytvorenia rekonštruovaného obrazu pochádza zo 60. rokov 20. 

storočia od Allana Cormacka, avšak prvý ucelený koncept vytvorenia obrazu pomocou 

RTG žiarenie koncipoval v roku 1972 Geodfrey Hounsfield. Práve on skonštruoval aj prvé 

CT a vytvoril matematický aparát na rozlíšenie jednotlivých štruktúr, za čo im obom bola 

v roku 1    udelená Nobelova cena za medicínu. Vypočítaná tomografia (z anglického 

computed tomography, CT) je považovaná za doteraz najsofistikovanejšiu aplikáciu RTG 

diagnostiky. Tento prívlastok si zaslúžila za implementovanie matematického prístupu 

do tvorby trojrozmerného obrazu získaného z RTG skenovania objektu v rôznych 

pozíciách. Aj keď sa na zobrazenie využíva RTG žiarenie, skenovanie je veľmi rýchle a tak 

je CT vo všeobecnosti považovaná za neinvazívnu metódu vhodnú na zobrazenie 

mäkkého tkaniva.  

10.6.1 Fyzikálny princíp 

Princíp CT je založený na veľkoobjemovom spracovaní hodnôt absorpcií RTG 

žiarenia prechodom cez objekt (Obr. 10.51).  

 

Obr. 10.51 Princíp detekcie RTG žiarenia vo vypočítanej tomografii. 

RTG žiarenie vychádza zo zdroja RTG žiarenia do všetkých smerov. Úlohou 

kolimátora je z pôvodne rôznobežných lúčov prepustiť k objektu iba tie rovnobežné. 

Žiarenie následne vstupuje do objektu, kde dochádza k jeho absorpcii. Z fyzikálneho 

pohľadu možno objekt považovať za superpozíciu n vrstiev (nazývaných tiež 

transverzálna rovina) s rovinou x-y rovnobežnou so smerom šírenia žiarenia a osou 
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z kolmou na ňu. Žiarenie prechádza danou vrstvou, je absorbované v detektore, a teda 

každú vrstvu možno považovať za úsek, ktorý je potrebné matematicky rekonštruovať. 

Pokles intenzity je funkciou rozdelenia koeficientov lineárneho utlmenia na dráhe, ktorú 

žiarenie v danej vrstve prejde (Obr. 10.52) 

 

Obr. 10.52 Zmena intenzity RTG žiarenia po prechode jednou vrstvou s hrúbkou x, zloženou z viacerých 
štruktúr s rôznymi lineárnymi koeficientami utlmenia μ. 

Zdroj žiarenia a detektor v CT tvoria vzťažnú sústavu obiehajúcu okolo objektu, 

v prípade medicínskeho CT ním je pacient. Žiarenie tak prechádza vždy po inej dráhe cez 

štruktúry s rôznymi lineárnymi koeficientami absorpcie  (Obr. 10.53). Detektor 

zaznamená hodnoty intenzity I prejdeného žiarenia, ktorého hodnota v danej vrstve, 

ktorú detektor zaznamená, je rovná (10.19) 

𝐼(𝑥 𝑦) = 𝐼0 ∙ exp (−∫𝜇(𝑥 𝑦)𝑑𝑠) = 𝐼0 ∙ 𝑒
−(𝜇1+𝜇2+⋯+𝜇𝑛)∙𝑥

𝑥

0

 
10.19 

Zdroj rotuje okolo objektu, vychádzajúce RTG žiarenie má vejárovitý tvar 

a prechodom cez objekt sa zoslabí. Detektor na druhej strane zaznamená pokles 

intenzity žiarenia a hodnota lineárneho koeficientu absorpcie pre daný smer sa uloží. 

Vzťažná sústava zdroj-detektor sa pootočí a celý proces sa opakuje, až kým sa nevykoná 

jeden obeh okolo objektu. Výstupom je tomogram, ktorý vznikol z hodnôt lineárnych 

absorpčných koeficientov v každom bode danej vrstvy, v tzv. voxeli. Voxel je 

elementárna objemová jednotka s konkrétnou hodnotou priemernej absorpcie 

a rozptylom RTG žiarenia. Následne sa vzťažná sústava posunie rovnobežne s hlavnou 

osou objektu a proces sa opakuje dovtedy, kým celý objekt nie je 

preskenovaný. Výsledkom je trojrozmerná vizuálna rekonštrukcia naprieč objektom – 

tzv. axiálne zobrazenie.  
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10.6.2 Hounsfieldove jednotky 

Ľudské telo je tvorené veľkým počtom rôznych tkanív a štruktúr s rôznymi 

lineárnymi koeficientami absorpcie . Ich hodnoty, najmä mäkkých tkanív, sú vzájomne 

veľmi podobné a v natívnom CT obraze sú medzi sebou veľmi ťažko rozlíšiteľné. Tento 

problém je možné elegantne vyriešiť použitím Hounsfieldových jednotiek. Už v úvode 

kapitoly spomínaná veľkoobjemovosť dát reflektuje skutočnosť, že každá jedna 

transverzálna rovina je tvorená viac ako 200 000 voxelmi. Aby sme zistili, ako každý z nich 

absorbuje, musíme nechať RTG žiarenie prejsť cez každý voxel z viacerých smerov, aby 

sme následne mohli hodnotu jeho absorpcie vyjadriť pomocou Hounsfieldovej jednotky 

(HU).  

HU je bezrozmerná hodnota, ktorá porovnáva absorpciu žiarenia konkrétneho 

voxelu s absorpčnou schopnosťou vody. Počítame ju podľa vzťahu (10.20): 

𝐻𝑈 =
𝜇𝑇 − 𝜇𝑊
𝜇𝑊

∙ 𝑘 
10.20 

kde T a W sú lineárne koeficienty absorpcie pre tkanivo a vodu a k je konštanta 

s hodnotou 1000. Detektory, na ktoré dopadlo oslabené žiarenie, spočítajú absorpcie zo 

všetkých voxelov, ktorými RTG žiarenie prešlo a vypočítajú hodnoty HU (Tab. 10.6). 

Tab. 10.6 Hodnoty Hounsfieldových jednotiek pre niektoré významné štruktúry v tele 

štruktúra HU 

voda 0 

vzduch -1000 

kosť lebečná +706 

kosť kompaktná +1000 

krv čerstvá +15 - +50 

krv zrazená +50 - +75 

sivá hmota mozgová +35 - +45 

biela hmota mozgová +20 - +30 

tuk -120 - -70 

pľúca -700 - -600 

obličky +20 - +45 

žlčový kameň +90 - +120 
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Výsledkom využitia vzťahu pre HU je, že z pôvodne navonok veľmi podobných 

hodnôt lineárnych koeficientov absorpcie získame konkrétne hodnoty v intervale 

HU  <-1000,1000>. Každá hodnota HU je tak výsledkom porovnania voči lineárnemu 

koeficientu absorpcie vody a zároveň každej HU hodnote vieme priradiť konkrétny 

odtieň sivej farby. Tým získame výrazne kontrastný obraz s jasne zobrazenými 

štruktúrami v trojrozmernom prevedení. 

 

Obr. 10.53 Princíp zaznamenania hodnoty intenzity I RTG žiarenia na CT detektore po prechode cez objekt 
zložených zo štruktúr s rôznou schopnosťou absorpcie RTG žiarenia. Získané hodnoty sa skladajú čím vznikne 
3D obraz objektu. 

10.7 Pozitrónová emisná tomografia (PET) 

Princíp tomografie, teda zobrazovanie trojrozmerného obrazu po vrstvách, nie 

je len záležitosťou RTG žiarenia, ako to bolo v prípade CT, ale sa vzťahuje na akékoľvek 

žiarenie, či už vlnovej, alebo časticovej povahy. A práve časticové žiarenie využíva 

pozitrónová emisná tomografia (PET, z anglického positrone emission tomography). 

Pod časticovým žiarením rozumieme usmernený prúd častíc s nenulovou 

pokojovou hmotnosťou, a teda s hybnosťou a energiou. V tomto kontexte naviažeme na 

kapitolu o energetických časticiach, ako sú napr.  a  častice, protóny, elektróny, 
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mezóny ai., ktoré sú vďaka svojej vysokej energii schopné vyvolať ionizáciu, a ktoré podľa 

náboja častice delíme na dva typy (Tab. 10.7). Mnohé z týchto častíc vznikajú rozpadom 

nestabilných izotopov (rádioizotopov) počas rádioaktívnej premeny. Ich prítomnosť je 

pre človeka nebezpečná, no ak vieme interakcie častíc s prostredím kontrolovať, tak sa 

z nich stávajú neoceniteľní pomocníci v oblasti medicíny, ktorú nazývame nukleárna 

medicína. 

Tab. 10.7 Podmienky, za ktorých je žiarenie priamo alebo nepriamo ionizujúce 

Parameter Priamo ionizujúce Nepriamo ionizujúce 

náboj  NO NIE 

častice   p+, ťažké katióny... neutrón 

mechanizmus 
priame vyrazenie e- z 

atómov 

odovzdanie energie nabitým 

časticiam, ktoré následne 

ionizujú atómy 

10.7.1 Nukleárna medicína 

Nukleárna medicína sa, ako moderný a vďaka technologickému rozvoju čoraz 

viac využívaný odbor, zaoberá využitím rádionuklidov a produktov ich rozpadu na 

diagnostiku a terapiu. V tejto kapitole sa sústredíme na rádioizotopovú diagnostickú 

časť, do ktorej patria zobrazovacie metódy využívajúce kontrolované interakcie 

energetických častíc s látkou. Prostredníctvom nich vieme zobraziť a hodnotiť 

metabolické a fyziologické procesy v ľudskom tele, a súčasne aj zobraziť anatomické 

štruktúry. Podmienkou je použitie látok obsahujúcich jeden alebo viac rádionuklidov, 

ktoré nazývame rádiofarmaká, alebo tiež rádioaktívne indikátory. Rádionuklidy 

(rádioizotopy), sú atómy, ktoré sa v procese samovoľnej premeny premieňajú buď na iné 

izotopy toho istého chemického prvku, alebo na iné chemické prvky, pričom produktom 

rozpadu je vysokoenergetické vlnové, alebo časticové žiarenie.  

Akokoľvek nebezpečné rádionuklidy sú, pri správnej manipulácii a kontrole majú 

v nukleárnej medicíne veľké využitie. Prostredníctvom nich je totiž možné sledovať 

nielen chemické reakcie v tele, ale taktiež aj anatomické štruktúry ak je rádionuklid 

naviazaný na vhodný nosič alebo látku a následne sa v tele viaže na receptor alebo 

obecne miesto, kde liečivo pôsobí.  Rozdiel oproti CT je v tom, že kým v prípade CT je 

zdroj žiarenia mimo pacienta, v prípade metód využívajúcich rádionuklidy je zdrojom 

žiarenia samotný pacient, ktorému je podané rádiofarmakum. Jednou z najdôležitejších 

zobrazovacích metód patriacich do tejto skupiny je PET.  



341 
 

10.7.2 Fyzikálny princíp PET 

PET skenovanie je zobrazovacia metóda umožňujúca odhaliť mnohé metabolické 

a/alebo biologické procesy prebiehajúce v tkanivách a orgánoch. Je vysoko účinné najmä 

pri identifikovaní abnormalít alebo iných patologických prejavov v tele ako sú rôzne typy 

rakoviny, mozgové lézie v dôsledku poranenia alebo z inej príčiny, choroby srdca apod.  

PET je založená na anihilácii pozitrónov uvoľnených z podaného rádiofarmaka 

a elektrónu (podrobnejšie v Kapitole 3.5.4). Aby mohlo byť rádiofarmakum využívané 

v PET, musí byť modifikované rádionuklidom, ktorého produktom rozpadu je kladne 

nabitá antičastica elektrónu pozitrón (e+), s krátkym polčasom rozpadu. Rádiofarmakum 

sa štandardne podáva intravenózne. Po čase potrebnom na jeho distribúciu je pacient 

umiestnený do prístroja detegujúceho emitované žiarenie a podobne, ako v prípade CT, 

aj tu sa vytvorí trojrozmerný obraz. V súčasnosti sa v rádiodiagnostike a rádioterapii 

využíva široké spektrum liečiv, súčasťou ktorých sú rádionuklidy. Zoznam najčastejšie 

používaných  rádionuklidov a oblasť ich dominantného využitia je uvedený v Tab. 10.8. 

Tab. 10.8 Najznámejšie rádionuklidy používané v PET, ich polčas rozpadu a oblasť medicíny s najdôležitejším 
diagnostickým a terapeutickým využitím 

Rádionuklid Polčas rozpadu Využitie 
11C 20 min onkológia, neurológia 
13N 10 min kardiológia 
15O 2 min kardiológia 
18F 110 min neurológia, onkológia 

Rádiofarmaká najčastejšie používame  vo včasnej diagnostike na identifikáciu a 

zobrazenie oblastí abnormálnej metabolickej aktivity, napr. viabilného (aktívneho) 

nádorového tkaniva. Vieme ju tak zaznamenať skôr, ako  sme schopní abnormality 

odhaliť pomocou CT alebo magnetickej rezonancie. Rakovinové bunky majú totiž oveľa 

vyššiu metabolickú aktivitu ako bežné bunky a na svoj rast potrebujú zdroj energie ako 

je napríklad glukóza. V klinickom PET je preto najbežnejšie využívanou látkou 

sacharidový derivát fluordeoxyglukóza (18F-FDG) (Obr. 10.54). Výhodou 18F-FDG je 

dostatočne dlhý polčas rozpadu (110 min ), čo znamená, že je možné ho vyrobiť 

v cyklotróne, ktorým takmer všetky PET pracoviská buď disponujú, alebo je dostupný 

v ich blízkosti.  Ďalšou výhodou je možnosť intravenózneho podania, čím je zabezpečená 

jeho distribúcia v tele pacienta.  
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Obr. 10.54 Chemická štruktúra rádioaktívneho indikátora fluordeoxyglukózy (18F-FDG). 

V procese rádioaktívneho rozpadu sa z rádionuklidov uvoľňujú pozitróny, ktoré 

po zrážke s prvým najbližším elektrónom anihilujú. Následkom zrážky sa uvoľnia dve 

kvantá  žiarenia, každé s energiou E = 511 keV, ktoré sa pohybujú od seba z miesta 

anihilácie. Tieto kvantá následne vstupujú do detekčného zariadenia obklopujúceho 

pacienta, súčasťou ktorého sú scintilačné detektory (kapitola 10.9).  

10.7.3 Detekcia  žiarenia 

Vznikajúce  žiarenie je detegované pomocou gamakamier. Ak sú na dvoch 

oproti sebe postavených detektoroch zaznamenané dve kvantá  žiarenia (každé na 

jednom detektore), je možné určiť miesto ich vzniku (Obr. 10.55). Scintilačné detektory, 

ktoré sú súčasťou každej gamakamery, sú na PET umiestnené v kruhu a tak je možné 

z miesta vzniku anihilácie identifikovať polohu a distribúciu rádiofarmaka a následne 

rekonštruovať trojrozmerný morfologický obraz alebo zobrazenie funkčnosti procesov.  
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Obr. 10.55 Princíp detekcie fotónov γ žiarenia v PET pomocou oproti sebe umiestnených scintilačných 
detektorov. 

V prípade glukózy vieme, že akumulovanie 18F-FDG v bunkách poskytuje 

informácie o rýchlosti vychytávania analógu glukózy nádorovými bunkami. Tento 

štruktúrny analóg však po fosforylácii už nemôže byť ďalej metabolizovaný zostáva 

„uväznený“ v bunke, kým nedôjde k rádioaktívnej premene. Vďaka tomu vieme 

rozlišovať nielen medzi zdravým a nádorovým tkanivom, ale taktiež aj medzi benígnym 

a malígnym nádorom, keďže metabolizmus glukózy v malígnom nádore je vyšší, čo 

vytvorí rozdiel v signále (Obr. 10.56). 

 

Obr. 10.56 PET zobrazenie prítomnosti nádoru na pľúcach (šípky) zobrazeného vďaka zvýšenému 
metabolizmu 18F-FDG. 
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Príkladom ďalších funkčných procesov môže byť sledovanie prietoku krvi 

a spotreby kyslíka v rôznych častiach mozgu napr. pri mozgových príhodách, stimulovaní 

konkrétnych častí mozgu pri rôznych činnostiach (Obr. 10.57a), neurodegeneratívnych 

ochoreniach (Obr. 10.57b), alebo účinku rôznych látok (príkladom môžu byť drogy) (Obr. 

10.57c). 

 

Obr. 10.57 PET zobrazenie procesov mozgu v prípade a) bežných ľudských aktivít, b) neurodegeneratívnych 
ochorení, c) účinku omamných látok a/alebo liekov. Intenzita červenej farby poukazuje na metabolizmus 
glukózy, t.j. daná časť mozgu je aktívna. 

10.7.4 PET/CT 

V súčasnosti je PET často kombinované s CT, prípadne magnetickou rezonanciou 

(MRI). PET/CT je hybridná technológia, kde sú v jednom prístroji za sebou umiestnené 

prstence pre PET a CT a pacient postupne oboma prechádza, čím sa vytvorí možnosť 

skombinovať výsledky dvoch metód do jedného súborného výsledku. Z jedného 

skenovania poskytuje PET/CT informácie o procesoch na bunkovej úrovni, štruktúrach 
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a fungovaní jednotlivých tkanív a orgánov, a v neposlednom rade poskytuje presnejšie 

informácie a kvalitnejšie zobrazenie miest patologických štruktúr.  

Celotelové skenovanie sa uskutoční do 40 minút a hrúbka každého rezu je 2 – 3 

mm. Obraz pripomína CT s odtieňmi sivej, na ktorom sú falošnými farbami označené 

oblasti (regióny) s patologickou štruktúrou - červená farba reprezentuje metabolicky 

najviac aktívnu oblasť, modrá najmenej aktívnu. Výsledkom je tak spoľahlivejšia 

diagnostika, než akú by ju poskytla samostatne každá metóda (Obr. 10.58) 

 

Obr. 10.58 Aplikácia PET/CT u rakoviny pľúc: a) V prípade CT nie je možné rozlíšiť rakovinové tkanivo od 
zdravého. b) Spojenie s PET umožnilo rozlíšiť rozdielny metabolizmus rakovinového a zdravého tkaniva. 

V súčasnosti je najväčšou prekážkou masovejšieho rozšírenia PET/CT jeho cena. 

Ďalšou možnou obštrukciou je náročnosť a náklady spojené s výrobou rádionuklidov. Bez 

ohľadu na to je však PET/CT vysoko účinná metóda, keďže je pomerne rýchla, 

neinvazívna a počas jedného merania sa získa obraz z dvoch metód. 

10.8 Jednofotónová emisná vypočítaná tomografia (SPECT) 

Ďalšia zobrazovacia metóda spadajúca pod nukleárnu medicínu, ktorá je svojím 

princípom veľmi podobná PET, je jednofotónová emisná vypočítaná tomografia (SPECT, 

z anglického single-photon emission computed tomography). Aj v prípade SPECT sú 

informácie o pacientovi podávané formou rovinných rezov, spojením ktorých vznikne 

trojrozmerný obraz. Na rozdiel od PET však SPECT využíva rádionuklidy, ktoré v procese 

rádioaktívneho rozpadu emitujú  žiarenie priamo. Rádionuklid je najčastejšie naviazaný 

na konkrétnu látku, čím sa vytvorí rádiomarker. Rádiomarker je pacientovi aplikovaný 

intravenózne a cielene sa viaže na konkrétny ligand na membráne buniek tej štruktúry, 

ktorú chceme sledovať, čím sa vytvorí rádioligand (Obr. 10.59). Prostredníctvom SPECT 
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je potom monitorovaná úroveň vyžarovania  žiarenia, teda biologickej aktivity v danom 

mieste. 

 

Obr. 10.59 Schematické znázornenie značenia buniek pomocou rádionuklidov naviazaných na ligandy: a) 
kovalentná väzba s povrchovým proteínom, b)naviazanie rádioaktívnych protilátok na receptory, c) 
interkalácia do lipidových dvojvrstiev. 

Každý rádionuklid vyžaruje kvantum  žiarenia  náhodným smerom (Obr. 10.60). 

Gama kamera rotujúca okolo pacienta zaznamenáva toto žiarenie a na základe signálu 

sa komplexným spracovaním vytvorí obraz. Intenzita  je totiž pomerne nízka na získanie 

kvalitného obrazu a tak sú súčasťou gamakamier aj scintilačné detektory, ktoré 

transformujú dopadajúce žiarenie na elektrický impulz, ktorý je možné merať, a veľkosť 

ktorého je priamo úmerná dopadajúcemu žiareniu (kapitola 10.9). 

 

Obr. 10.60 Princíp detekcie fotónov γ žiarenia v SPECT pomocou  sústavy scintilačných detektorov. 
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SPECT je, rovnako ako ostatné metódy využívajúce gamakamery, vhodná na 

identifikovanie štruktúr v priestore a zobrazenie nádorov, orgánov a tkanív. Možno ňou 

zobraziť prúdenie krvi, aktivitu procesov prebiehajúcich v srdci a mozgu, lokalizovať 

postihnuté miesta a napomôcť diagnostike demencie, Alzheimerovej choroby, 

Parkinsonovej choroby. Pri epilepsii sa využíva na lokalizáciu miesta, kde má prebehnúť 

operácia, v onkológii na lokalizáciu malých nádorov a metastáz v sentinelových uzlinách 

atď.  

Veľmi známym príkladom aplikácie SPECT je funkčné zobrazenie srdca metódou 

nazvanou perfúzna scintigrafia myokardu (MPI, z anglického myocardial perfusing 

imaging). MPI využíva skutočnosť, že ak je poškodený myokard vystavený stresu, tak je 

v ňom menší prietok krvi, v dôsledku čoho sa rozvíja ischemická choroba srdca. Podaním 

rádiofarmák na báze 99Tc alebo 201Tl a indukovanou zvýšenou frekvenciou srdca 

(stresorom môže byť napr. beh na bežiacom páse alebo podanie vhodných látok ako sú 

dobutamín alebo dipyridamol) sa zvýši stres myokardu. Po ukončení stresu je pacientovi 

pomocou SPECT detegovaná distribúcia rádiofarmaka, na základe čoho je možné 

stanoviť prietok krvi v rôznych častiach myokardu a tieto hodnoty porovnať s dátami 

získanými pred vyvolaním stresu.  

Aj prietok krvi v mozgu, obzvlášť v prípade cievnej mozgovej príhody, je možné 

študovať využitím rádiofarmák na báze 99Tc. Po aplikovaní pacientovi sa rádiofarmakum 

dostáva do mozgu, kde je absorbované. Absorpcia, a teda jeho následný metabolizmus, 

závisí od prietoku krvi v danom mieste. Pomocou SPECT tak vieme identifikovať 

metabolizmus in situ, následne diagnostikovať, prípadne odlíšiť od seba rôzne patológie 

a stanoviť tak vhodnú terapiu. 

Rovnako ako v prípade PET sa dnes môžeme stretnúť s kombinovaným SPECT-

CT, kedy z jedného vyšetrenia pacienta získame informácie o štruktúrach v tele (CT), aj 

o ich funkčnosti (SPECT).  

10.9 Scintilačný detektor 

Metódy ako PET alebo SPECT pracujú s rádioaktívnym materiálom, ktorý je 

zdrojom rádioaktívneho žiarenia. Nízke intenzity  žiarenia je potrebné zosilniť, aby sme 

získali informácie o štruktúre, v ktorej je rádionuklid zabudovaný, prípadne o procese, 

ktorého funkčnosť rádionuklid sleduje. Na zosilnenie  žiarenia sa v nukleárnej medicíne 
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využívajú scintilačné počítače, známe taktiež aj ako scintilačné detektory, ktoré sú 

zložené zo scintilátora a fotonásobiča (Obr. 10.61).  

 

Obr. 10.61 Základná schéma scintilačného detektora a jeho základných komponentov. 

Základnou úlohou scintilačného detektora je previesť dopadajúce ionizujúce 

žiarenie na elektrický signál, ktorý sa ľahko registruje. Celý proces prebieha v dvoch 

krokoch a je založený na jave nazvanom scintilácia, t.j. transformácii (premene) pre 

ľudské oko neviditeľného ionizujúceho žiarenia na žiarenie viditeľné.  

Krok 1 

Prvý krok sa odohráva v scintilátore, v ktorom dopadá ionizujúce žiarenie 

na tzv. scintilačný kryštál, ktoré sa najčastejšie vyrábajú z luminiscenčných 

materiálov. Fotón gama, ktorý vletí do detektora, je absorbovaný niektorým 

z atómov. Vzniká voľný elektrón s energiou rovnajúcou sa energii primárneho 

fotónu zmenšenej o výstupnú prácu elektrónu (fotoefekt) alebo s energiou 

menšou ako bola energia primárneho fotónu (Comptonov efekt, tvorba párov). 

Pri deexcitácii (návrate do základného stavu) dochádza ku scintilácii - vyžiareniu 

buď ultrafialového žiarenia alebo viditeľného svetla vo forme krátkeho záblesku.  

V závislosti od oblasti využitia sú na materiál, z ktorého sú scintilačné 

kryštály vyrobené, kladené rôzne nároky. K najbežnejším patria kryštály solí 

s prímesami ťažkých kovov, vďaka čomu narastá príspevok od fotoelektrického 

efektu, čo je dôležité najmä pri PET. Príkladom sú napríklad anorganické 

materiály ako NaI(Tl) (jodid sodný s prímesou tália) alebo KI(Tl), LiI(Eu) a pod.  
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Krok 2 

V druhom kroku viditeľné svetlo, prípadne UV žiarenie vzniknuté 

scintiláciou, dopadá na fotokatódu nachádzajúcu sa v prednej časti 

fotonásobiča. Po dopade žiarenia dochádza k jeho interakcii s elektrónmi 

v materiáli fotokatódy a teda k fotoelektrickému javu. Z druhej strany 

fotokatódy sa uvoľňujú elektróny – tento proces sa nazýva fotoelektrická emisia. 

Vnútri fotonásobiča sa nachádzajú dynódy, elektródy, medzi ktorými je 

vysoké napätie. Elektróny vyrazené z fotokatódy sú usmernené elektrickým 

poľom na prvú dynódu, do ktorej narážajú veľkou rýchlosťou a vyvolajú emisiu 

ďalších elektrónov. Vyrazené elektróny sa fokusujú na nasledujúcu dynódu a celý 

proces sa niekoľkokrát opakuje, čím vznikne elektrónová lavína. Na anóde vzniká 

elektrický impulz, ktorý je ďalej spracovávaný v analyzátore impulzov. Vďaka 

vysokému napätiu možno fotonásobičom dosiahnuť až  108 násobné zosilnenie 

signálu, čím je možné detegovať aj žiarenie s nízkou intenzitou, častokrát aj 

jednotlivé fotóny. 
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10.10  Základy dozimetrie a ochrana pred žiarením 

10.10.1  Detekcia a dozimetria ionizujúceho žiarenia 

Človek nemá vyvinuté receptory, ktoré by mu umožnili rozpoznať, že je 

vystavený ionizujúcemu žiareniu. S objavom negatívnych účinkov ionizujúceho žiarenia 

na biologický systém vznikla potreba navrhnúť a implementovať metódy, ktoré 

umožňujú ionizujúce žiarenie detegovať, kvantifikovať a monitorovať. Meraním dávok 

ionizujúceho žiarenia, ale aj iných súvisiacich veličín, sa zaoberá dozimetria. Slovo 

dozimetria je gréckeho pôvodu, kde „dosis“ znamená dávka a „metreo“ znamená 

„merať“. Dozimetria ionizujúceho žiarenia je samostatná časť aplikovanej jadrovej fyziky, 

v ktorej sa skúmajú vlastnosti ionizujúceho žiarenia, fyzikálne veličiny, charakterizujúce 

zdroje a ich pole žiarenia, jeho interakciu s látkou a aj princípy a metódy určenia týchto 

veličín. Dozimetria sa zaoberá aj takými fyzikálnymi veličinami, ktoré súvisia s 

očakávaným radiačným účinkom. Stanovenie súvislosti medzi meranou fyzikálnou 

veličinou a očakávaným radiačným účinkom je dôležitou vlastnosťou dozimetrických 

veličín. Prvotnou príčinou radiačných účinkov je pohltenie energie v ožiarenom objekte 

a dávka, ako miera absorbovanej energie je základnou dozimetrickou veličinou. Dôležitá 

úloha dozimetrie je stanovenie dávky žiarenia v rôznych prostrediach, zvlášť v tkanivách 

živého organizmu. Dozimetria má veľký význam predovšetkým v oblasti radiačnej 

ochrany pre pracovníkov, ktorí pracujú so zdrojmi ionizujúceho žiarenia či už v oblasti 

jadrovej energetiky, životného prostredia, alebo medicíny. 

Interakciu žiarenia s ľudským telom označujeme ako ožiarenie. V dozimetrii 

ožiarenie človeka môžeme rozdeliť na: 

a) profesionálne ožiarenie – ktoré sa týka pracovníkov pracujúcich 

s rádioaktívnymi žiaričmi. Na toto ožiarenie sa vzťahujú určité predpísané limity. 

b) ožiarenie obyvateľov – prírodné žiarenie zo zeme, z pôdy, kozmické žiarenie. Aj 

toto ožiarenie je limitované. 

c) lekárske ožiarenie v rádiodiagnostike a rádioterapii, ktoré nie je limitované, 

pretože dávky sú individuálne nastavené tak, aby boli prínosné pre pacienta a 

musia predstavovať benefit vo forme záchrany života, alebo zlepšenia prognózy. 

10.10.1.1  Monitorovanie dávky ionizujúceho žiarenia 

Určenie dávky žiarenia je veľmi dôležité pre ochranu človeka pred možným 

radiačným poškodením (ochrana, ktorá sa týka profesionálneho ožiarenia a ožiarenia 
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obyvateľstva) a taktiež pre stanovenie terapeutickej dávky v cieľovej štruktúre pri 

súčasnej ochrane okolitého zdravého tkaniva (pri lekárskom ožiarení). Preto 

potrebujeme vedieť ionizujúce žiarenie merať, čo je úlohou dozimetrie. Dozimetria 

v sebe zahŕňa merania zdrojov ionizujúceho žiarenia vrátane metód merania 

dozimetrických veličín a usmerňovania dávok pracovníkov. Dôležitá otázka pre výber 

metódy merania je voľba detektora (dozimetra).  

Dozimetrom môže byť akákoľvek látka, ktorá pri ožiarení ionizujúcim žiarením 

mení aspoň jednu svoju merateľnú vlastnosť. Dozimetrom sa stáva vtedy, keď je takáto 

zmena fyzikálnej alebo chemickej vlastnosti úmerná absorbovanej dávke, t.j. keď je 

kompenzovaná jej prípadná energetická závislosť a odozva významne nezávisí na ďalších 

parametroch (ako slabnutie odozvy - fading, smerová závislosť, a pod. 

Dozimeter je väčšinou jednoduchý detekčný prístroj, ktorý sa používa pri 

radiačnom monitorovaní na posúdenie účinku žiarenia. Delíme ich podľa troch kritérií: 

1. časový priebeh detekcie 

2. fyzikálno-technický princíp detekcie 

3. komplexnosť merania radiačnej informácie 

Podľa časového priebehu detekcie rozoznávame dve základné skupiny 

detektorov: 

Kontinuálne „on-line“ detektory – poskytujú priebežnú informáciu 

o prítomnosti a okamžitej intenzite žiarenia alebo počtu kvánt ionizujúceho žiarenia. 

Odozva (signál, výsledok merania) takéhoto detektora by mala byť úmerná okamžitej 

intenzite žiarenia.  Ak prestane byť detektor ožarovaný, signál na jeho výstupe poklesne 

na nulu alebo na hodnotu pozadia. Detektory tohto druhu sú takmer vždy elektronické. 

Kumulatívne (integrálne) detektory – postupne zhromažďujú svoju rastúcu 

odozvu počas expozície. Táto odozva (signál, výsledok merania) zostáva v detektore 

uchovaná aj po skončení expozície a môže sa vyhodnotiť dodatočne. Vyhodnotením sa 

získa údaj o celkovej hodnote ožiarenia za celú dobu, počas ktorej bol detektor vystavený 

ožiareniu. Do tejto skupiny patria fotografické alebo materiálové detektory, ktoré sa 

používajú predovšetkým v radiačnej dozimetrii. 

Podľa fyzikálno-technického princípu detekcie rozoznávame tri skupiny 

detektorov: 
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Fotografické – založené na fotochemických účinkoch žiarenia (filmové 

dozimetre, rtg filmy, jadrové emulzie) alebo detektory využívajúce fotografické 

zobrazenie stôp častíc v určitom látkovom prostredí (hmlové a bublinové komory). 

Materiálové – využívajú dlhodobejšie zmeny vlastností určitých vhodných látok 

(zloženie, objem, farba – rádiochromatické detektory, excitácia – termoluminiscenčné 

dozimetre) pôsobením ionizujúceho žiarenia. Alebo tiež ťažké častice, predovšetkým 

α častice zanechávajú v materiáli určité stopy, ktoré sa dajú zviditeľniť či detegovať. 

Vzhľadom k nízkej citlivosti sú použiteľné len pre vysoké intenzity žiarenia alebo pre 

dlhodobú kumuláciu detekcie. 

Elektronické – v nich sa časť absorbovanej energie ionizujúceho žiarenia 

prevádza na elektrický prúd alebo impulz, ktoré sa zosilňujú a vyhodnocujú 

v elektronických aparatúrach (Obr. 10.62). 

 

Obr. 10.62 Základná schéma elektronického kontinuálneho detektora žiarenia. 

Vstupná časť detekčného prístroja je vlastný detektor, ktorý prevádza časť 

energie žiarenia na merateľnú elektrickú odozvu. Tá sa potom spracúva v elektrických 

obvodoch rádiometra a zobrazuje sa alebo zapisuje v registračnom zariadení.  

Podľa komplexnosti meranej informácie môžeme meracie prístroje 

ionizujúceho žiarenia rozdeliť na štyri skupiny: 

Detektory žiarenia – prevádzajú registráciu interakcií častíc (kvánt žiarenia) 

s detektorom s prípadným určením časového okamihu interakcie. Udávajú len intenzitu 

žiarenia, resp. počet kvánt žiarenia, bez informácie o druhu žiarenia a jeho energii. Môžu 

byť použité len pre základnú detekciu častíc alebo fotónov. Medzi tieto najjednoduchšie 

detektory patria filmové a termoluminiscenčné dozimetre, ionizačné komory a pod. 

Spektrometre ionizujúceho žiarenia – merajú nielen intenzitu či počet kvánt 

žiarenia, ale aj energiu kvánt žiarenia, prípadne aj jeho ďalšie charakteristiky. Výsledkom 

je väčšinou energetické spektrum, ktoré vyjadruje energetické rozloženie (relatívne 
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zastúpenie) kvánt sledovaného žiarenia. Medzi takéto spektrometre patria napr. 

kalorimetre – detekčné systémy, ktoré absorbujú všetku energiu častice a ich výstupná 

odozva je úmerná tejto energii. Používajú sa predovšetkým pre analýzu 

vysokoenergetického žiarenia (gama žiarenia, protónov, neutrónov, ..) vznikajúceho pri 

interakciách rýchlych častíc (z urýchľovačov alebo z kozmického žiarenia).  

Zobrazovacie detektory – kamery, ktoré zobrazujú (vizuálne alebo elektronicky) 

priestorové rozloženie intenzity žiarenia. Najjednoduchším (v minulosti používaným) 

zobrazovacím detektorom je fotografický film. V súčasnosti sa používajú 

multidetektorové systémy priestorovo vhodne rozmiestnených detektorov, ktoré 

poskytujú informácie o miestach dopadu žiarenia, alebo o uhloch, pod ktorými žiarenie 

zo zdroja prichádza. Príkladom je scintilačná kamera, alebo polovodičové zobrazovacie 

panely v röntgenovej diagnostike.  

Dráhové detektory častíc – zviditeľňujú či vyhodnocujú dráhy pohybu 

jednotlivých častíc v priestore, vrátane ich zakrivení v magnetickom poli, čo sa dosahuje 

buď na základe materiálových efektov (fotochemických reakcií, kondenzáciou kvapôčok 

pary alebo vznikom bubliniek v prehriatej kvapaline) alebo elektronicky zložitými 

systémami veľkého množstva priestorovo rozmiestnených polovodičových detektorov či 

ionizačných komôr spolu nazývaných trackery. Analýzou dráh častíc (priamych alebo 

rôzne zakrivených v magnetickom poli, príp. dráh ktoré sa rozvetvujú v dôsledku zrážok 

a interakcií) sa získavajú dôležité informácie o vlastnostiach elementárnych častíc, 

jadrových a časticových interakciách.  

Z hľadiska druhu senzorovej citlivosti môžeme detektory označiť za radiačne 

citlivé senzory, spektrometre sú naviac energeticky citlivé, zobrazovacie a dráhové 

detektory sú polohovo citlivé radiačné senzory. K základným fyzikálnym vlastnostiam 

detektorov patrí: 

1) citlivosť a účinnosť detektora 

2) časové rozlíšenie detektora (mŕtva doba) 

3) energetická rozlišovacia schopnosť spektrometra 

4) priestorová (alebo uhlová) rozlišovacia schopnosť zobrazovacích detektorov  
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10.10.1.2 Systém dozimetrických veličín 

Prvý systém dozimetrických veličín a jednotiek bol uzákonený v roku 1 25, 

odvtedy však prišlo k zmenám v súlade s odporučením Medzinárodnej  komisie pre 

rádiologické jednotky ICRU (International Commission on Radiological Units).   

V súčasnej dobe je charakteristický prechod k SI sústave ktorá hovorí, že všetky 

jednotky sa dajú vyjadriť pomocou základných jednotiek vzťahmi, v ktorých prevodový 

súčiniteľ je jednotka. Takáto sústava sa nazýva koherentná.  

Podľa oblastí, ktoré  jednotlivé veličiny v dozimetrii popisujú, sú rozdelené do 

piatich skupín (ako veličiny, ktoré charakterizujú): 

1) zdroje ionizujúceho žiarenia  

2) pole ionizujúceho žiarenia  

3) interakciu žiarenia s látkou  

4) pôsobenie ionizujúceho žiarenia na látku  

5) veličiny používané v ochrane pred žiarením  

Veličiny charakterizujúce zdroje ionizujúceho žiarenia  

1) Aktivita je počet rádioaktívnych premien v rádioaktívnom materiáli za jednotku 

času. Jednotkou je počet premien za sekundu  s-1].  

2) Hmotnostná aktivita vzťahovaná na jednotku hmotnosti  Bq kg-1] 

3) Objemová aktivita vzťahovaná na jednotku objemu  Bq m-3] 

4) Plošná aktivita vzťahovaná na jednotku plochy  Bq m-2]  

Celkový tok častíc, alebo emisia zdroja  

𝜑𝑝 =
𝑑𝑁

𝑑𝑡
  10.21 

je počet emitovaných častíc dN za časový interval dt. Jednotkou je [s-1]. Ak je 

emisia anizotropná, zavádza sa: 

5) uhlová hustota toku častíc, definovaná vzťahom 

𝐼Ω =
𝑑Φ𝑝

𝑑Ω
 10.22 
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ako  tok častíc z bodového zdroja  (t.j. emisia častíc) do priestorového 

uhla dΩ. Aktivita je veličina špecifická pre rádionuklidové zdroje, emisia zdroja 

je univerzálnejšia aj pre iné zdroje (ako napr. urýchľovače, reaktory). 

Veličiny charakterizujúce pole ionizujúceho žiarenia  

Zdroj žiarenia vytvára okolo seba pole ionizujúceho žiarenia, ktoré popisuje 

hustota prechádzajúcich častíc, alebo fluencia častíc  

Φ =
d𝑁

d𝑎
 10.23 

Fluencia častíc je celkový počet častíc dN, ktoré vstúpili do objemu gule, ktorý je 

delený plochou hlavného rezu tejto gule da (Obr. 10.63). V  tomto prípade sa uvažujú 

všetky častice bez ohľadu na ich energiu. 

 

Obr. 10.63 Hlavný rez gule, dN celkový počet častíc ktoré vstúpili do objemu gule, ktorý je delený plochou 
hlavného rezu da. 

Časová derivácia fluencie častíc je fluenčný príkon 

Φ̇ =
𝑑Φ

𝑑𝑡
. 10.24 

Ak sa zaujímame len o častice s určitou energiou, vtedy použijeme rozdelenie 

fluencie podľa energie častíc.   

Analogické veličiny ako pre počet častíc sa definujú pre energiu:   

Hustota prechádzajúcej energie, alebo fluencia energie 
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Φ𝐸 =
𝑑𝐸

𝑑𝑎
 10.25 

je podiel súčtu energií častíc, ktoré vstúpili do gule s hlavným rezom da a plochy 

tohoto rezu. Časová derivácia fluencie energie je príkon fluencie energie 

Φ̇𝐸 =
Φ𝐸
𝑑𝑡

 10.26 

Veličiny charakterizujúce interakciu ionizujúceho žiarenia s látkou 

Medzi interakciou nenabitých častíc (nepriamo ionizujúceho žiarenia) a nabitých 

častíc je veľký rozdiel. Charakter interakcie nenabitých častíc je diskrétny - častica stratí 

celú, alebo aspoň veľkú časť svojej energie v jedinej zrážke. Nabité častice strácajú 

energiu hlavne coulombovskými interakciami s elektrónmi látky, preto sú energetické 

straty veľmi malé a zrážky veľmi časté (z makroskopického hľadiska sa zdá, akoby častica 

strácala svoju energiu spojito).  

A. Interakčné súčinitele nepriamo ionizujúceho žiarenia 

1. Lineárny súčiniteľ zoslabenia (zväzku) popisuje vzťah 

μ =
1

𝑁
 
𝑑N

𝑑ℓ
, 10.27 

kde N je počet častíc dopadajúcich kolmo na vrstvu látky o hrúbke dℓ a dN je 

počet interakcií, ku ktorým došlo v tejto vrstve (Obr. 10.64). Fyzikálne je μ relatívna 

zmena počtu častíc odstránených na jednotkovej dĺžke. Rozmer μ je [m-1].  
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Obr. 10.64 Počet interakcií v materiáli dN. 

2. Hmotnostný súčiniteľ zoslabenia je definovaný ako podiel lineárneho súčiniteľa 

zoslabenia μ a hustoty látky ρ, v ktorej dochádza k interakcii  

𝜇𝑚 =
𝜇

𝜌
= 

1

𝜌𝑁

𝜇𝑑𝑁

𝑑ℓ
 

10.28 

 

Jednotkou je [m2kg-1].  

3. Lineárny súčiniteľ prenosu energie charakterizuje prenos energie fotónov na 

elektróny v danej látke. Je definovaný vzťahom     

𝜇𝑘 =
1

𝐸

𝑑𝐸𝑘
𝑑ℓ

 
10.29 

kde dEk  je súčet kinetických energií všetkých nabitých častíc, uvoľnených vo 

vrstve látky s hrúbkou dℓ, E je súčet energií fotónov dopadajúcich na vrstvu látky s 

hrúbkou  dℓ. Z fyzikálneho hľadiska μk je podiel energie fotónov odovzdanej 

sekundárnym nabitým časticiam na jednotkovej dráhe. Energia Ek nemusí byť vo vrstve 

dℓ absorbovaná. 

4. Hmotnostný súčiniteľ prenosu energie je podiel lineárneho súčiniteľa prenosu 

energie μk a hustoty látky ρ, v ktorej dochádza k interakcii  

𝜇𝑚 =
𝜇𝑘
𝜌

 
10.30 
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B. Interakčné súčinitele priamo ionizujúceho žiarenia 

Ak zoberieme do úvahy súvislosť s predstavou už spomenutej “spojitej straty 

energie“ v procese interakcie nabitých častíc s látkou, takáto interakcia bude 

charakterizovaná veličinami:  

1. Celková lineárna brzdná schopnosť 

𝑆 =  
𝑑𝐸

𝑑ℓ
 

10.31 

kde dE je strata energie nabitej častice pri prechode látkou po dráhe dℓ. 

Predstavuje  stratu energie nabitej častice dE na jednotke dĺžky jej dráhy dl. Rozmer S je 

[J m-1]. 

2. Celková hmotnostná brzdná schopnosť 

𝑆𝑚 =
1

𝜌
 𝑆 =

1

𝜌
 
𝑑𝐸

𝑑ℓ
 

10.32 

je podiel celkovej lineárnej brzdnej schopnosti S a hustoty látky ρ, v ktorej 

dochádza k interakcii. Rozmer Sm je  [J m2 kg –1]. 

Celková lineárna brzdná schopnosť S má dve zložky, zrážkovú a žiarivú: 

𝑆 = (
𝑑𝐸

𝑑ℓ
)
𝑐
+ (

𝑑𝐸

𝑑ℓ
)
𝜏
= 𝑆𝑐 + 𝑆𝜏, 10.33 

kde Sc je lineárna zrážková brzdná schopnosť, Sτ je lineárna žiarivá brzdná 

schopnosť.  Pre mäkké tkanivo je lineárna žiarivá brzdná schopnosť Sτ malá pri nízkych 

energiách, avšak rastie so vzrastom energie a protónového čísla prostredia.  

Nabité častice odovzdávajú svoju energiu v diskrétnych aktoch, pričom dochádza 

k ionizácii a excitácii molekúl ožiarenej látky. Poloha  týchto ionizovaných a excitovaných  

molekúl nie je náhodná, ale je určená dráhou primárnej častice. Biologické účinky (ako 

uhynutie buniek i genetické mutácie), ale aj ďalšie javy (ako emisia svetla v organických 

scintilátoroch - konverzná účinnosť) závisia od hustoty ionizácie, t.j. od priestorového 

rozloženia dielčích prenosov energie jednotlivými ionizujúcimi časticami na ožiarenú 

látku. Na charakterizovanie rôznych druhov žiarenia, z hľadiska hustoty ionizačných a 

excitačných strát, sa zavádza pojem lineárneho prenosu energie. Je definovaný len pre 
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nabité častice a vzhľadom na svoju definíciu je to vlastne obmedzená lineárna zrážková 

brzdná schopnosť.  

Lineárny prenos energie je 

𝐿∆ = (
𝑑𝐸

𝑑ℓ
)
∆

 
10.34 

ktorý predstavuje podiel energie dE  (stredná strata energie spôsobená 

zrážkami) na dráhe dℓ, pri ktorých dochádza k prenosu energie  menšej ako daná 

obmedzujúca hodnota ∆. Oproti celkovej brzdnej schopnosti sú tu dve obmedzenia. 

Lineárny prenos energie: započítava len straty v zrážkach (nie aj žiarivé),  započítava len 

tie straty, ktoré sú menšie ako ∆ v jednej zrážke. To ohraničuje energiu sekundárnych 

elektrónov, ktoré vznikajú ionizáciou molekúl. Ak je ∆ pod hranicou energie, keď elektrón 

môže sám ionizovať (δ - elektróny), energia častice sa odovzdá v blízkosti jej stopy. Veľká 

hodnota L∆ potom znamená vysokú hustotu ionizovaných molekúl. Biologický účinok 

rôznych druhov žiarenia závisí práve od tejto hustoty a teda od hodnoty L∆.  

Je zrejmé, že neobmedzený lineárny prenos energie L∞=L=Sc je celková lineárna 

zrážková brzdná schopnosť. Je ešte potrebné poznamenať, že L∆ je definované pre nabité 

častice a používa sa aj pre charakterizovanie biologických účinkov nepriamo ionizujúceho 

žiarenia, pričom L∆ predstavuje sekundárne častice, ktoré vznikajú pri interakcii tohto 

žiarenia s látkovým prostredím. 

Veličiny charakterizujúce pôsobenie žiarenia na látku 

Dávka je definovaná vzťahom  

𝐷 = 
𝑑�̅�

𝑑𝑚
 

10.35 

kde dĒ je stredná energia odovzdaná v elemente  hmotnosti dm.  Jednotkou je 

Gray, pričom platí   Gy  =  J kg-1].   

Dávkový príkon  (dávková rýchlosť)  
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�̇� =  
𝑑𝐷

𝑑𝑡
 

10.36 

je časový prírastok dávky, jednotkou je  Gy s-1] = [J.kg-1.s-1].    

Dávka charakterizuje absorpciu energie v látke (v danom elemente), nehovorí 

však o bezprostredných prejavoch interakcie primárneho žiarenia s látkou. Ak ide o 

nepriamo ionizujúce žiarenie, toto môže interagovať v inom mieste ako potom 

sekundárne nabité častice ionizujú prostredie, t.j. odovzdávajú energiu a prispievajú k 

dávke.   

Definujeme preto ďalšiu veličinu, ktorá charakterizuje nepriamo ionizujúce 

žiarenie z hľadiska energetických strát primárnych častíc. Táto veličina  sa nazýva kerma. 

Jej názov vznikol z počiatočných písmen jej anglického označenia Kinetic Energy Released 

in Material, čo znamená “kinetická energia uvoľnená v materiáli“.  Kerma je definovaná 

ako 

𝐾 = 
𝑑𝐸𝑘
𝑑𝑚

 10.37 

kde  dEk je súčet počiatočných energií častíc uvoľnených nepriamo ionizujúcim 

žiarením v objemovom elemente hmotnosti dm. Jednotkou je [J kg-1].   

Analogicky dávkovému príkonu  definujeme kermový príkon  

�̇� =  
𝑑𝐾

𝑑𝑡
 10.38 

Kerma  je definovaná len pre nepriamo ionizujúce žiarenie. Rozdiel medzi 

kermou  a dávkou je zrejmý: Energia dE ktorá vystupuje v definícii dávky, je energia 

odovzdaná v objemovom elemente látky  ľubovoľnými ionizujúcimi časticami. V prípade 

nepriamo ionizujúceho žiarenia to budú častice, ktoré vznikajú v materiáli, ktorý 

obklopuje sledovaný element. Dávka v danom elemente bude preto závisieť od 

materiálu, ktorý obklopuje tento element.    

Energia dEk v definícii kermy je kinetická energia častíc uvoľnených v objeme 

nepriamo ionizujúcim žiarením. Je teda nezávislá od okolitého materiálu, pričom je 
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zrejmé, že táto energia sa v objemovom elemente celá neabsorbuje. Za určitých 

podmienok sa dá uviesť do vzťahu kerma a dávka.    

Veličiny používané v ochrane pred žiarením  

Z hľadiska biologických účinkov žiadna z doteraz spomínaných veličín nevystihuje 

účinky ionizujúceho žiarenia na živé organizmy. K tomuto účelu sa používa:  

Dávkový ekvivalent definovaný v súlade s odporučením ICRU z roku 1980 

vzťahom  

𝐻 = 𝐷 ∙ 𝑄 ∙ 𝑁 10.39 

kde D je dávka v príslušnom mieste Q akostný faktor, N súčin všetkých ďalších 

modifikujúcich faktorov. Pre vonkajšie ožiarenie človeka sa v súčasnosti odporúča N = 1, 

pre vnútorné môže byť N ≠1. Jednotkou je Sievert, Sv =  J kg-1 ].  

Analogicky ako pre dávku zavádzame:  

Rýchlosť dávkového ekvivalentu ako časový prírastok  

�̇� =  
𝑑𝐻

𝑑𝑡
 10.40 

Z definície dávkového ekvivalentu vidieť, že H je dávka vážená z hľadiska 

biologického účinku. Akostný faktor Q započítava vplyv mikroskopického rozdelenia 

dávky na možné biologické účinky, Q závisí od hodnoty lineárneho prenosu energie 

žiarenia L. Žiarenie s vysokou hodnotou lineárneho prenosu energie L odovzdáva energiu 

lokálne v malom objeme, jeho biologický účinok na tkanivo je vyšší ako pre žiarenie s 

malým L. Veľkosť Q sa riadi hodnotami lineárneho prenosu energie. Obecne je Q spojitá 

funkcia L a je rôzna pre rôzne tkanivá a rôzne poškodenia týchto tkanív. Pre praktické 

použitie to môže znamenať komplikáciu, až znemožnenie výpočtu Q, preto sa používa 

priebeh Q(L) odporučený ICRP 1  0 (Obr. 10.65). 
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Obr. 10.65 Závislosť dávkového ekvivalentu od lineárneho prenosu energie. 

V praxi je nasledovný postup: 

Ak nie je známe L žiarenia, použijú sa konvenčné hodnoty  : 

druh žiarenia Q 

elektróny, fotóny γ a X 1 

tepelné neutróny 2,3 

neutróny a protóny s neznámou energiou 10 

častice ɑ a iné ťažké častice s neznámou energiou 20. 

Takto zavedené hodnoty Q podstatne zjednodušujú výpočet H, hoci takýto 

výpočet nie je celkom presný. Využíva sa princíp nadhodnotenia dávkového ekvivalentu, 

tzv. konzervatívny princíp. Takto vypočítaný výsledok sa získa tým, že sa vychádza z 

najhoršieho možného prípadu, čím sa hodnota H nadhodnotí a táto sa potom porovnáva 

s limitom.  

Pre potreby radiačnej ochrany sa zavádza pojem:  

Efektívna dávka  

Ak by sme počítali dávkový ekvivalent pri celotelovom ožiarení, postupovali by 

sme tak, že dávkové ekvivalenty v rôznych tkanivách a orgánoch HTi, by sme sčítavali s 

váhovými faktormi jednotlivých tkanív a orgánov. Postavenie jednotlivých tkanív a 

orgánov v organizme je rôzne a váhové faktory WTi vyjadrujú mieru závažnosti ožiarenia 

orgánu.  
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Efektívny dávkový ekvivalent takto vyjadrený pomocou dávkových ekvivalentov 

HTi jednotlivých orgánov je: . 

𝐻𝐸 = ∑W𝑇𝑖 𝐻𝑇𝑖. 10.41 

Váhové faktory vychádzajú z relatívneho rizika stochastických účinkov (pre ich 

súčet platí ΣWTi = 1). Príklady ich hodnôt pre: 

 gonády   0,20 

 kostnú dreň  0,12 

 štítnu žľazu  0,05 

 kožu  0,01.  

Takto určený efektívny dávkový ekvivalent sa nazýva efektívna dávka, v ktorej 

sa udáva aj limit pre ožiarenie, ktorý je základom v ochrane pracovníkov (20 mSv ročne) 

a obyvateľstva (1 mSv ročne).  

Pre účely ochrany skupiny ľudí sa zavádza efektívna dávka pre vymedzenú 

skupinu (alebo celú populáciu) t.j. súčet efektívnych dávok HE jednotlivcov a nazýva sa 

kolektívna efektívna dávka (kolektívny dávkový ekvivalent) 

𝑆 =∑𝐻𝑇𝑖  10.42 

Takto definovaná efektívna dávka sa však nedá priamo merať, preto sa pre účely 

kontroly ožiarenia vonkajším ožiarením zavádzajú veličiny: 

Hĺbkový (prenikavý) dávkový ekvivalent Hp(10), čo je dávkový ekvivalent v 

mäkkom tkanive v hĺbke 10 mm. Meria sa detektorom na povrchu tela prekrytím 10 mm 

tkanivovo-ekvivalentného materiálu. Hodnotí ožiarenie hlbšie uložených orgánov v 

trupe a hlave. V prvom priblížení možno HE a Hp(10) považovať za rovné. Ročný limit 

Hp(10) je preto rovnaký ako pre HE.  

Povrchový dávkový ekvivalent Hs(0,0 ) je dávkový ekvivalent na povrchu tela v 

hĺbke 0,0  mm. Meria sa detektorom na povrchu tela tenkým detektorom s prekrytím 

0,07 mm tkanivovoekvivalentného materiálu.  
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Hp(10) a Hs(0,0 ) hodnotia vonkajšie ožiarenie. Pre hodnotenie vnútorného 

ožiarenia (z príjmu nuklidov) sa zavádza 50-ročný úväzok dávkového ekvivalentu H50. Je 

to dávkový ekvivalent spojený s príjmom rádionuklidu, akumulovaný počas jeho 

zadržiavania v organizme, až do 50 rokov od príjmu. 

Vzťahy medzi dozimetrickými veličinami  

Odvodíme vzťah medzi celkovou hmotnostnou brzdnou schopnosťou Sm a 

dávkou D. Budeme uvažovať rovnobežný zväzok nabitých častíc, ktorý dopadá na 

doštičku hrúbky dℓ . V bode P (obr. 10.66) bude mať fluencia častíc s energiou E hodnotu 

Φ(E). 

 

obr. 10.66 Vzťah medzi dávkou a fluenciou častíc. 

Predpokladáme, že:  

1) energetická strata v jednotlivých zrážkach je taká malá a zrážky sú také časté, že z 

makroskopického hľadiska sa zdá, že častice strácajú svoju energiu spojito. Tento 

predpoklad zaisťuje, že energia odovzdaná v zrážkach sa absorbuje v blízkosti 

zrážky. Ďalej predpokladáme, že 

2) hrúbka infinitezimálneho objemu dℓ je dostatočne malá, takže strata energie 

vstupujúcej častice je malá a v celom objeme možno považovať lineárnu brzdnú 

schopnosť S(E) = konšt. Smer pohybu častíc prechádzajúcich vrstvu dℓ sa prakticky 

nelíši od pôvodného smeru.  

Z definície lineárnej brzdnej schopnosti L vyplýva, že rozdiel energie častice 

vstupujúcej do uvažovaného objemu a energie častice, ktorá ho opúšťa, je S(E)dℓ. Počet 

častíc s energiou E, dopadajúcich na plochu dA je Φ(E)dA . Keď budeme vychádzať z 

definície dávky D = dE/dm, potom energia odovzdaná v sledovanom objeme všetkými 

časticami s energiou E bude  
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𝑑𝐸 = 𝑆(𝐸) 𝑑ℓ ∙  Φ(𝐸)𝑑𝐴 10.43 

(čiže energia odovzdaná jednou časticou násobená počtom častíc).  

Pre hmotnosť elementu platí  

𝑑𝑚 = 𝜌 𝑑𝐴 𝑑ℓ 10.44 

 

kde ρ je hustota a dA dℓ je objem elementu. Po dosadení za dE a dm do D, 

dostaneme:  

𝐷 = (𝑆(𝐸)/𝜌) Φ (𝐸) = 𝑆𝑚 (𝐸) Φ(𝐸) 10.45 

Tento vzťah platí pre monoenergetické častice. Pri jeho odvodení je dôležitý 

predpoklad, že energetické straty častice v jednej zrážke sú malé, odovzdaná energia sa 

má absorbovať v objemovom elemente. V skutočnosti to nemusí byť pravda, pretože pri 

čelnej zrážke ionizujúceho elektrónu s obalovým elektrónom získava tento všetku 

energiu. Všeobecne môže atómový elektrón získať takú energiu, že je sám schopný 

ionizovať. Jedná sa o δ-elektróny, ktoré svoju energiu neodovzdávajú vo vnútri 

uvažovaného elementu. Ak budeme uvažovať izolovaný objemový element, predpoklady 

obvykle nebudú splnené. Energia odovzdaná v zrážkach častice sa neabsorbuje celá v 

elemente. V praxi je takýto objemový element spravidla vo vnútri homogénnej látky. 

Atomárne elektróny, ktoré neodovzdali v elemente svoju energiu (lebo získali od 

ionizujúcej častice veľkú energiu), sú nahradené inými elektrónmi, ktoré pochádzajú z 

okolia objemového elementu.  

Ak teda každá nabitá častica, ktorá opúšťa infinitezimálny objemový element (v 

danom mieste), je nahradená inou časticou s rovnakou energiou, ktorá do tohto objemu 

vstúpi, hovoríme, že v danom mieste existuje rovnováha nabitých častíc. Rovnováha 

nabitých častíc znamená, že v danom mieste platí: energia vnesená do objemového 

elementu nabitými časticami Ein sa rovná energii vynesenej nabitými časticami z tohto 

elementu Eex. To znamená: 
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𝐸𝑖𝑛 = 𝐸𝑒𝑥 10.46 

Ak to isté platí aj pre nenabité častice, hovoríme o radiačnej rovnováhe.  

10.10.1.3 Radiačná rovnováha  

Nájsť vzťah medzi dávkou a kermou všeobecne nie je možné. Zjednodušenie 

predstavuje radiačná rovnováha. K jej objasneniu uvažujme látku homogénnu z hľadiska 

zloženia, hustoty a rozloženia aktivity. V tejto látke je homogénne rozdelená aktivita, čo 

znamená, že v celom objeme V (Obr. 10.67) je objemová aktivita konštantná. V nej 

skúmame pomery v bode P a malom objeme V'. Vzdialenosť tohto objemu V' od hraníc 

objemu V nech je väčšia ako dosah žiarenia dopadajúceho na objem V zvonka. Znamená 

to, že do objemu V' sa nedostane žiarenie, ktoré má pôvod v externom ožiarení objemu 

V. Za týchto predpokladov (homogenita a neprítomnosť žiarenia zvonku) platí: stredná 

energia vnesená časticami do objemu V' je rovná strednej energii odnesenej. Na každú 

časticu, ktorá do objemu vstúpi, existuje častica, ktorá z objemu vystúpi. V bode P teda 

existuje radiačná rovnováha. 

 

Obr. 10.67 Elementárny objem k výpočtu kermy. 

Ak si predstavíme, že z objemu V' odstránime aktivitu, pričom hustota látkového 

prostredia sa nezmení, radiačná rovnováha sa naruší, pretože v tomto objeme sa bude 

energia vstupujúcich častíc absorbovať, ale častice v dôsledku neprítomnosti aktivity 

nebudú ekvivalentnú energiu vynášať. Ak objem V' bude vyplnený vákuom, častice 

nebudú v ňom strácať energiu a radiačná rovnováha sa zachová. Tento poznatok je 

možné zhrnúť do nasledovného tvrdenia: ak sa v niektorom mieste zmení hustota na 

nulovú hodnotu a objemová aktivita klesne tiež na nulu, zostane radiačná rovnováha 

zachovaná. 
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Všeobecne je táto podmienka zachovania radiačnej rovnováhy vyjadrená 

Fanovým teorémom, ktorý hovorí: Za predpokladu, že dochádza k zmene priestorového 

rozloženia hustoty, pričom objemová aktivita je úmerná v každom bode hustote 

prostredia, zostane radiačná rovnováha zachovaná. Pritom musí byť splnený predpoklad 

o dostatočnej vzdialenosti skúmaného objemu od povrchu, rovnako aj o homogénnej 

hustote. Tento teorém nachádza v praxi dôležité uplatnenie.   

Odovzdávanie energie žiarenia látke sa deje prostredníctvom interakcie nabitých 

častíc, aj keď sa jedná o nepriamo ionizujúce žiarenie (neutrónové alebo fotónové). Časť 

energie odovzdaná v primárnych procesoch je v porovnaní so sekundárnymi procesmi 

zanedbateľná. Dôležité je preto pole nabitých častíc uvoľňovaných nenabitými časticami. 

V tomto zmysle hovoríme o rovnováhe nabitých častíc, kedy do objemu V' vstupuje 

rovnaký počet častíc, nesúcich energiu E, ako je počet častíc vystupujúcich s energiou E. 

Ak existuje radiačná rovnováha, existuje súčasne i rovnováha nabitých častíc, ale 

existencia radiačnej rovnováhy nie je podmienkou existencie rovnováhy nabitých častíc. 

Za dodržania podmienok rovnováhy nabitých častíc môžeme nájsť vzťah medzi dávkou a 

kermou. 

Vzťah dávky a kermy 

Stredná energia odovzdaná objemovému elementu, ktorá vystupuje v definícii 

dávky je:  

dĒ = (dĒ𝑖𝑛)𝑠 − (dĒ𝑒𝑥)𝑠  +  (dĒ𝑖𝑛)𝑛  −  (dĒ𝑒𝑥)𝑛  −  (dĒ𝑄)𝑛 10.47 

kde  

in - znamená vnášanú energiu, ex- vynášanú energiu, s sa vzťahuje k 

sekundárnemu žiareniu (t.j. k nabitým časticiam), n k primárnemu žiareniu (t.j. k 

nenabitým časticiam alebo žiareniu γ), (dĒQ)n je energia ekvivalentná vzrastu pokojovej 

hmotnosti v dôsledku interakcie primárnych častíc (napr. pokojová hmotnosť elektrónu 

a pozitrónu pri interakcii γ žiarenia párovým efektom).  

Za predpokladu rovnováhy nabitých častíc je  

(dĒ𝑖𝑛)𝑠 = (dĒ𝑒𝑥)𝑠 10.48 
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Pre energiu odovzdanú v objemovom elemente dostaneme za tohto 

predpokladu  

dĒ = (dĒ𝑖𝑛)𝑛 − (dĒ𝑒𝑥)𝑛 − (dĒ𝑄)𝑛 =   dĒ𝑘 10.49 

čo je rovné počiatočnej kinetickej energii častíc uvoľnených nepriamo 

ionizujúcim žiarením, t.j. dĒ = dEk. Z toho je zrejmé, že dEk je totožná s energiou, ktorá 

vystupuje v definícii kermy.  

Predelením hmotnosťou elementu dm dostaneme  

𝑑Ē

𝑑𝑚
=
𝑑𝐸𝑘
𝑑𝑚

 
10.50 

čo znamená, že v podmienkach rovnováhy nabitých častíc sa dávka rovná kerme. 

 

Obr. 10.68 Dávka a kerma na rozhraní prostredí. 

Ako bude vyzerať situácia, ak na látku bude dopadať rovnobežný zväzok žiarenia, 

napr. γ žiarenia? S hĺbkou bude počet kvánt klesať približne podľa exponenciálneho 

absorpčného zákona. Aj kerma bude s hĺbkou monotónne klesať, pretože klesá počet 

častíc, ktoré interagujú. Časť sekundárnych elektrónov vznikajúcich blízko povrchu 

unikne. Dávka bude preto najprv s hĺbkou vzrastať a po dosiahnutí maxima klesať 

približne exponenciálne (Obr. 10.68). V hĺbke, ktorá zhruba odpovedá dosahu nabitých 

častíc v danej látke, sa dávka rovná kerme (je tu rovnováha nabitých častíc). Znamená to, 
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že v tejto hĺbke je kinetická energia vytvorených nabitých častíc rovná deponovanej 

energii.  

To znamená, že malý rozdiel v hodnotách kermy a dávky existuje a je spôsobený: 

poklesom počtu primárnych častíc s hĺbkou (t.j. poklesom kermy) a anizotropnou 

emisiou sekundárnych častíc (elektróny sú pri interakcii γ žiarenia emitované prevažne 

dopredu).  

K dávke v danom mieste prispieva viac elektrónov z menších hĺbok, ako ku 

kerme. Z tohto dôvodu je aj v týchto veľkých hĺbkach vždy dávka o niečo väčšia ako 

kerma. 

Zhrnutie 

Veličiny charakterizujúce zdroje ionizujúceho žiarenia – aktivita, objemová, 

hmotnostná, plošná aktivita, emisia zdroja, uhlová hustota toku častíc.  

Veličiny charakterizujúce pole ionizujúceho žiarenia – fluencia častíc, fluenčný 

príkon, fluencia energie.  

Veličiny charakterizujúce interakciu nepriamo ionizujúceho žiarenia s látkou - 

lineárny súčiniteľ zoslabenia, hmotnostný súčiniteľ zoslabenia, lineárny súčiniteľ prenosu 

energie, hmotnostný súčiniteľ prenosu energie.  

Veličiny charakterizujúce interakciu priamo ionizujúceho žiarenia s látkou - 

celková lineárna brzdná schopnosť, celková hmotnostná brzdná schopnosť, lineárny 

prenos energie. Veličiny charakterizujúce pôsobenie žiarenia na látku – dávka, dávkový 

príkon, kerma.  

Veličiny používané v ochrane pred žiarením – dávkový ekvivalent, rýchlosť 

dávkového ekvivalentu, efektívna dávka, kolektívna efektívna dávka, hĺbkový dávkový 

ekvivalent, povrchový dávkový ekvivalent. 

10.10.2  Základné princípy a zásady radiačnej ochrany 

10.10.2.1 Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany 

V Slovenskej republike v súčasnosti platí v oblasti legislatívy ionizujúceho 

žiarenia a radiačnej ochrany zákon č. 8 /2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov dňa 13. marca 2018 upravuje 
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a) výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a výkon štátneho dozoru v oblasti 

radiačnej ochrany (ďalej len „štátny dozor“), 

b) podmienky na vykonávanie činnosti 

1. vedúcej k ožiareniu, 

2. v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením, 

c) podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, 

d) požiadavky na 

1. ochranu pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom vo vnútornom 

ovzduší budov, vonkajším ožiarením zo stavebného materiálu a pretrvávajúcim 

ožiarením, ktoré je dôsledkom núdzovej situácie alebo dôsledkom ľudskej 

činnosti v minulosti, 

2. zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a rádioaktívneho materiálu, 

3. monitorovanie radiačnej situácie, 

e) obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a pramenitej 

vody, 

f) pripravenosť na núdzovú situáciu ožiarenia, 

g) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní radiačnej ochrany. 

Tento zákon sa vzťahuje na plánovanú situáciu ožiarenia, existujúcu situáciu 

ožiarenia alebo na núdzovú situáciu ožiarenia zahŕňajúcu riziko ožiarenia, ktoré 

nemožno zanedbať z hľadiska radiačnej ochrany alebo vplyvu na životné prostredie v 

rámci dlhodobej ochrany zdravia obyvateľstva. 

10.10.2.2 Základné princípy radiačnej ochrany a požiadavky na jej zabezpečenie 

Ochrana ľudského organizmu pred účinkami ionizujúceho žiarenia znamená 

predovšetkým ochranu pred vonkajším ožiarením, pôvodcom, ktorého sú rádionuklidy a 

zdroje žiarenia, nachádzajúce sa v našom okolí, ako aj ochrana pred ožiarením 

vnútorným, ktoré spôsobujú rádionuklidy, ktoré vnikli do organizmu (cez kožu, dýchacím 

ústrojenstvom alebo zažívacím traktom).  

Poznáme tri typy ochrany pred rádioaktívnym žiarením: fyzikálna ochrana, 

biologická ochrana a chemická ochrana. 

K fyzikálnej ochrane patria tri základné metódy používané na zníženie externého 

nebezpečenstva ožiarenia (Obr. 10.69): 



371 
 

 

Obr. 10.69 Ochrana pred vonkajším žiarením. 

a) vzdialenosť – pokiaľ máme bodový zdroj, v tom prípade žiarenie klesá s druhou 

mocninou vzdialenosti.  

b) čas – čím kratšiu dobu strávime v rádioaktívnom prostredí – tým je kratšie 

ožiarenie a tým je menšia kumulovaná dávka. 

c) tienenie – záleží od typu žiarenia. Žiarenie ɑ odtieni aj niekoľko centimetrov 

vzduchu (približne 10 cm), alebo akákoľvek vrstva odevu či papiera. Žiarenie ꞵ 

odtieni plast alebo kovový materiál (plast alebo hliník s hrúbkou niekoľko cm). 

Žiarenie γ je vysoko prenikavé a na odtienenie potrebujeme hrubú vrstvu betónu 

alebo olova. Na rozdiel od α a ꞵ žiarenia (ktoré zanikne) γ žiarenie nikdy 

stopercentne neodtienime, ale len znížime jeho intenzitu (Obr. 10.70). 

Neutrónové žiarenie zanikne v materiáloch, ktoré sú bohaté na vodík, napr. voda, 

polystyrén či parafín. 

 

Obr. 10.70 Prenikajúca schopnosť jednotlivých druhov ionizujúceho žiarenia. 
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10.10.2.3 Opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany vychádzajú zo základných 

princípov na zabezpečenie radiačnej ochrany 

S cieľom udržať čo najnižšie riziko stochastického poškodenia ionizujúcim 

žiarením sa v radiačnej ochrane stanovili tri všeobecné zásady, ktoré odporučila 

medzinárodná komisia pre rádiologickú ochranu. Európska smernica 2013/5 /Euroatom 

robí tieto princípy právne záväznými: 

Princíp odôvodnenosti  

Činnosť, ktorá vedie k ožiareniu, je možné vykonávať len vtedy, ak je 

odôvodnená. Za odôvodnenú sa považuje taká činnosť vedúca k ožiareniu, pri ktorej je 

zdravotná ujma, ktorú môže táto činnosť spôsobiť, vyvážená predpokladaným prínosom 

pre osobu alebo pre spoločnosť. 

Činnosť vedúca k ožiareniu je akákoľvek ľudská činnosť, ktorá môže zvýšiť 

ožiarenie osôb z existujúcich zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem procesu ožiarenia v 

prípade radiačnej nehody alebo radiačnej havárie. 

Odôvodnenosť ožiarenia - všetky nové druhy činností vedúcich k ožiareniu sa 

musia pred svojím prvým zavedením do praxe alebo prvým povolením odôvodniť. 

Odôvodnenia existujúcich druhov činností vedúcich k ožiareniu sa musia prehodnotiť, 

keď sa získajú nové a významné poznatky o ich pôsobení alebo následkoch. 

Zámerné pridávanie rádioaktívnych látok pri výrobe potravín, hračiek, 

kozmetických výrobkov, šperkov a osobných ozdobných predmetov je zakázané. Taktiež 

je zakázané používať rádioaktívne látky v prípravkoch určených na tetovanie a iné 

dekorácie kože. Dovoz a vývoz takých výrobkov je zakázaný. 

Princíp optimalizácie 

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný zabezpečiť, aby počet 

ožiarených osôb, úroveň a pravdepodobnosť ich ožiarenia boli trvalo udržiavané tak 

nízko, ako je možné rozumne dosiahnuť pri zvážení ekonomických a spoločenských 

hľadísk (ALARA, z angl. As Low As Reasonably Achievable). 

Optimalizácia radiačnej ochrany sa vykonáva kvalitatívnymi a kvantitatívnymi 

metódami. Pri optimalizácii radiačnej ochrany sa zvažujú len alternatívy, ktoré nevedú k 

ožiareniu, ktoré by prevyšovalo limity ožiarenia alebo medzné dávky, ak sú pre daný 

zdroj ionizujúceho žiarenia alebo danú činnosť vedúcu k ožiareniu určené. Medzná 
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dávka je obmedzenie budúcej dávky jednotlivca, ktorá môže byť spôsobená daným 

zdrojom ionizujúceho žiarenia. 

Pri určovaní medzných dávok pre jednotlivú činnosť vedúcu k ožiareniu, alebo 

pre jednotlivý zdroj ionizujúceho žiarenia, úrad alebo príslušný regionálny úrad zohľadní 

doterajšie skúsenosti s podobnými činnosťami alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia tak, 

aby úroveň radiačnej ochrany nebola nižšia, ako sa už v praxi dosiahla a uváži možný 

vplyv iných činností vedúcich k ožiareniu a zdrojov ionizujúceho žiarenia tak, aby celkové 

ožiarenie zo všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia nebolo vyššie ako príslušné limity 

ožiarenia. 

Princíp limitovaného ožiarenia 

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný obmedzovať 

ožiarenie tak, aby celkové osobné dávky jednotlivcov zo všetkých vykonávaných činností 

neprekročili stanovené limity ožiarenia. Existujú rôzne limitné hodnoty, ktoré platia pre 

obyvateľstvo a pre osoby vystavené ožiareniu. Neexistujú však žiadne limitné hodnoty 

expozície lekárskeho žiarenia. V tomto prípade platí opodstatnenie indikácie odborným 

lekárom a princíp optimalizácie. 

10.10.2.4 Limitovanie ožiarenia 

Účelom dozimetrie je predovšetkým kontrola, či neboli prekročené limity a či 

neboli na pracovisku prekročené úrovne žiarenia. Limit je záväzný ukazovateľ pre 

celkové ožiarenie osôb pracujúcich s ionizujúcim žiarením (IŽ) a jeho prekročenie nie je 

prípustné.  

Legislatíva ionizujúceho žiarenia a radiačnej ochrany nariadenie vlády SR zo dňa 

13. marca 2018 o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia 

pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením (8 /2018 Z.z.) ustanovuje, že 

pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi 

odpadmi môžu odborne spôsobilé osoby, ktoré dosiahli 18 rokov veku. Osoby vo veku 

od 16 rokov do 18 rokov môžu vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu len z dôvodu 

prípravy na povolanie. Praktikanti a študenti v čase svojej špecializovanej prípravy na 

výkon povolania so zdrojmi ionizujúceho žiarenia môžu vykonávať činnosti vedúce k 

ožiareniu len vtedy, ak majú zabezpečené odborné vedenie a dozor. 
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Na účely monitorovania a zdravotného dohľadu sa pracovníci zaraďujú do 

kategórie A alebo do kategórie B. Pracovník kategórie A je pracovník, ktorého efektívna 

dávka z ožiarenia pri pracovnej činnosti môže byť väčšia ako 6 mSv za obdobie jedného 

kalendárneho roka alebo ekvivalentná dávka z ožiarenia pri pracovnej činnosti môže byť 

väčšia ako tri desatiny ustanovených limitov ožiarenia očnej šošovky, kože a končatín. 

Pracovník kategórie B je pracovník, ktorý nie je klasifikovaný ako pracovník kategórie A.  

Činnosti vedúce k ožiareniu na pracovisku, pri ktorých efektívna dávka môže byť 

vyššia ako 1 mSv ročne alebo ekvivalentná dávka môže byť vyššia ako jedna desatina 

limitu ožiarenia očnej šošovky, kože a končatín môžu vykonávať len pracovníci kategórie 

B, alebo praktikanti a študenti počas svojej špecializovanej prípravy na výkon povolania 

so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak dosiahli vek 18 rokov. Činnosti vedúce k ožiareniu, 

pri ktorých efektívna dávka môže byť vyššia ako 6 mSv ročne, alebo ekvivalentná dávka 

môže byť vyššia ako tri desatiny limitu ožiarenia očnej šošovky, kože a končatín môžu 

vykonávať len pracovníci kategórie A. 

Optimalizáciu radiačnej ochrany pred začatím činnosti vedúcej k ožiareniu nie je 

potrebné preukazovať v tých prípadoch, keď pri danej činnosti vedúcej k ožiareniu je 

preukázané, že pri bežnej prevádzke a pri očakávaných odchýlkach od bežnej prevádzky 

ročná efektívna dávka u žiadneho z pracovníkov neprekročí 1 mSv a ročná efektívna 

dávka u žiadnej inej osoby neprekročí 10 μSv (smerné hodnoty na preukázanie 

optimalizácie radiačnej ochrany). 

Stanovené limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia: 

a) efektívna dávka 100 mSv/5rokov počas piatich za sebou nasledujúcich 

kalendárnych rokov, pričom efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku 

nesmie prekročiť 50 mSv, 

b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 150 mSv v kalendárnom roku,  

c) ekvivalentná dávka v koži 500 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako 

priemerná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť 

ožiarenej plochy kože 

d) ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel 

až po členky 500 mSv v kalendárnom roku 

Stanovené limity ožiarenia obyvateľov: 

a) efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku 
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b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 15 mSv v kalendárnom roku 

c) ekvivalentná dávka v koži 50 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako 

priemerná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť 

ožiarenej plochy kože. 

Stanovené limity ožiarenia sa nevzťahujú na: 

a) lekárske ožiarenie osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť 

b) ožiarenie osôb, ktoré sa okrem svojich pracovných povinností vyplývajúcich z 

výkonu povolania alebo z pracovného pomeru dobrovoľne starajú o pacientov 

vystavených lekárskemu ožiareniu, alebo týchto pacientov navštevujú, alebo 

žijú s nimi v spoločnej domácnosti, keď boli po aplikácii RN prepustení zo 

zdravotníckeho zariadenia 

c) dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa lekárskych a biomedicínskych výskumných 

programov. 
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11 Drôtiková myografia – stanovenie reaktivity cievnej 

steny 

Drôtiková myografia (nazývaná tiež cievna myografia) je metodika cielene 

navrhnutá pre experimentálny biomedicínsky výskum, ktorá využíva metódy založené na 

fyzikálnych zákonoch a princípoch pre detekciu biologickej funkcie - (reaktivity) cievnej 

steny. Vývoj a implementácia drôtikovej myografie (technické zariadenie, postup 

merania, spracovanie signálu a následná interpretácia výsledkov experimentov) sú 

inštrumentálnym príkladom interdisciplinárnej spolupráce v rámci viacerých vedných 

odborov ako  je fyzika, fyziológia, farmakológia, matematika a štatistika. Metodika 

umožňuje sledovať reaktivitu cievnej steny pri rôznych patológiách a chorobných 

stavoch a poskytuje informácie o reaktivite cievneho segmentu, jeho variabilite. Má 

svoje využitie aj v oblasti testovania nových liečiv, či už sú to experimenty zamerané na 

cielené ovplyvnenie funkcie cievnej steny liečivom, alebo na in vitro testovanie 

prípadných nežiaducich účinkov intravenózne podaného liečiva s inou indikáciou. 

11.1 Štruktúrne a biochemické vlastnosti cievnej steny 

Cievny systém (Obr. 11.1) je dynamický systém, ktorý spolu so srdcom – 

pumpou, zodpovednou za pohyb krvi cievnym systémom, rozvádza k životu nevyhnutné 

substancie do celého organizmu, vzhľadom na ustavične sa meniace potreby organizmu, 

s cieľom udržať homeostázu prostredia. Cievny systém funguje na princípe zmien 

priesvitu (lumenu) cievnej steny. Ten sa môže vzhľadom na potreby organizmu zväčšovať 

– dilatácia cievnej steny (vazorelaxácia) alebo zmenšovať – stiahnutie cievnej steny 

(vazokonstrikcia) (Obr. 11.2). Tieto fyziologické procesy sú regulované mnohými 

faktormi, ktoré v zásade delíme na relaxačné a konstrikčné. Hlavným cievnym 

komponentom, produkujúci široké spektrum týchto faktorov je cievny endotel (Obr. 

11.1). 
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Obr. 11.1 Štruktúrne typy artérií. Artérie rozdeľujeme do štyroch základných typov – elastické, svalového 
typu, arterioly a kapiláry. Na obrázku sú schematicky znázornené zastúpenia jednotlivých typov podľa 
anatomickej štruktúry (nie v reálnej mierke). Medzi elastické cievy patrí aorta, ktorej najhrubšou štruktúrnou 
časťou je tunica media tvorená hladko-svalovými bunkami a elastickým tkanivom. Medzi artérie svalového 
(muskulárneho) typu zaraďujeme a. femoralis, a. radialis, a. renalis, atď. Tento typ artérií má niekoľko 
podskupín, podľa percentuálneho zastúpenia svalových buniek vs. elastických vlákien. 

V minulosti sa predpokladalo, že endotel je len jednoduchou semipermeabilnou 

vnútornou vrstvou vystielajúcou vnútornú časť artérií, vén, lymfatických ciev a srdca. 

Bola mu pripisovaná len mechanická funkcia cievnej výstelky, ktorá slúži ako 

štrukturálna, fyzikálna a metabolická bariéra pre difúziu makromolekúl do 

intersticiálneho priestoru. Jeho skutočná úloha sa začala objasňovať až pokusmi 

Furchgotta a Zawadzkého (1 80), ktorí demonštrovali úlohu endotelových buniek v 

relaxácii izolovaných artérií, vyvolanej pôsobením acetylcholínu. Furchgott spolu s 

Ignarrom a Muradom získali za tento objav v roku 1  8 Nobelovu cenu. Záujem o cievny 

endotel rapídne rástol a nové poznatky vyvrátili fakt, že endotel je „len“ vnútornou 

výstelkou ciev. Zistil sa pravý opak, že endotel je, čo do veľkosti a funkcie, najväčším 

endokrinným orgánom, ktorý sa zúčastňuje na regulácii mnohých vitálnych funkcií 

organizmu.  
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Obr. 11.2 Schéma vazokonstrikčných (A) a vazodilatačných (B) mechanizmov v hladko-svalových bunkách 
(Upravené podľa: Aaronson a spol., 2000). Skratky: Ca2+ – dvojmocný ión vápnika, cAMP – cyklický 
adenozínmonofosfát, cGMP – cyklický guanozínmonofosfát, Cl- – chloridový ión, DAG – diacylglycerol, IP3 – 
inozitol-1,4,5-trifosfát, K+ – jednomocný ión draslíka, MLC – ľahký myozínový reťazec, NO – oxid dusnatý, 
PIP2 – fosfatidylinozitolbisfosfát, PKA – proteínkináza A, PKG – proteínkináza G, SR – sarkoplazmatické 
retikulum. 

Prvé práce, pojednávajúce o vazoaktívnych substanciách endotelu, poukazovali 

na ich účinok na cievnu stenu, ale jednotlivé komponenty neboli zreteľne identifikované. 

Na základe pozorovania boli z funkčného hľadiska rozdelené na dve skupiny → 

endotelom produkované vazorelaxačné faktory (EDRF, z angl. Endothelium-derived 

relaxing factor) a endotelom produkované vazokonstrikčné faktory (EDCF, z angl. 

Endothelium-derived constricting factor) (Obr. 11.3). Až sedem rokov neskôr, od prvých 

experimentov zameraných na cievnu funkciu, bol dovtedy chemicky neznámy „EDRF“ 

identifikovaný ako oxid dusnatý (NO), čím sa odštartovala nová éra a rozvoj cievnej 

fyziológie. Rýchlo sa rozvíjajúce poznatky o úlohe endotelu a pôsobení NO boli jedným z 

najvýznamnejších objavov fyziológie poslednej doby. Dnes sa názov EDRF používa 

všeobecne pre celú skupinu látok produkovaných endotelom, ktoré relaxujú hladké 

svalové bunky ciev (Obr. 11.3) vrátane NO. 

Mechanizmus pôsobenia NO na cievnu stenu spočíva v aktivácii NO/cGMP 

signálnej kaskády. NO stimuluje produkciu cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) za 

katalytického pôsobenia solubilnej guanylátcyklázy (sGC), ktorá je aktivovaná NO 

v dôsledku jeho interakcie s hémovou skupinou sGC. Práve táto interakcia umožňuje sGC 

konvertovať guanozíntrifosfát (GTP) na cGMP. cGMP ako signálna molekula pôsobí 

v organizme rôzne, ale mnohé z týchto účinkov sú sprostredkované prostredníctvom 
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aktivácie proteínkinázy G (PKG). Aktivácia PKG pomocou cGMP vedie k aktivácii 

myozínfosfatázy, ktorá následne vedie k relaxácii svalovej bunky cievy (Obr. 11.2). 

Proces produkcie NO endotelovými bunkami je kontinuálny a prísne regulovaný. 

Enzým NO-syntáza (NOS, z angl. Nitric Oxide Synthase) syntetizuje NO premenou 

aminokyseliny L-arginínu (L-Arg) na NO a L–citrulín (L-Cit). V súčasnosti poznáme tri 

izoformy NOS, ktoré môžu produkovať NO konštitutívne, alebo po indukcii špecifickými 

faktormi ako je šmykové napätie (shear stress), hypoxia a lokálne pôsobenie niektorých 

metabolitov. Izoformy NOS môžeme rozdeliť podľa typu ich expresie na dve skupiny. 

Prvú skupinu tvoria izoformy, ktoré sú exprimované konštitutívne a produkujú NO v 

relatívne nízkych množstvách, ale zato pomerne rýchlo. Tu zaraďujeme neuronálnu 

syntázu oxidu dusnatého (nNOS/NOS1) a endotelovú syntázu oxidu dusnatého 

(eNOS/NOS3). Do druhej skupiny patrí induktívna syntáza oxidu dusnatého (iNOS/NOS2), 

ktorá v porovnaní s ostatnými izoformami produkuje NO pomalšie, ale relatívne vo 

vyšších koncentráciách. Jednotlivé izoformy NOS sú produktami rôznych sekvenčne 

podobných génov a majú rozdielne katalytické a regulačné vlastnosti. Zároveň sa líšia 

svojou tkanivovou distribúciou. Neuronálna syntáza oxidu dusnatého bola pôvodne 

objavená v nervovom systéme, ale je exprimovaná i v kostrovom a srdcovom svale, v 

cievach a mnohých iných tkanivách. Endotelová syntáza oxidu dusnatého je exprimovaná 

prevažne v endotelových bunkách, kde je taktiež exprimovaná aj iNOS, ktorej expresia je 

stimulovaná rôznymi prozápalovými cytokínmi (napr. Tumor Nekrotizujúci Faktor α; 

TNFα). Vzhľadom na všetky izoformy, ktoré NO syntetizujú, je nízka koncentrácia NO 

neustále prítomná v cirkulujúcej krvi. Z toho vyplýva → že cievne riečisko je neustále 

dilatované NO, a teda kontinuálne pôsobí proti vazokonstrikcii spôsobenej mediátorom 

sympatikového nervového systému – noradrenalínom. 



380 
 

 

Obr. 11.3 Regulácia vazoaktivity a signálna transdukcia NO v endotelových a hladkých svalových bunkách. 
Endotelové bunky produkujú EDRF a EDCF. Tie následne prechádzajú do hladkých svalových buniek a 
pôsobia na hladkú svalovú bunku – vyvolávajú buď vazorelaxáciu alebo vazokonstrikciu. Obrázok v 
zjednodušenej forme poukazuje práve na tieto deje.  

3MST – 3-merkaptopyruvát sulfotransferáza, A – agonista, AA – kyselina arachidónová, ACE – angiotenzín 
konvertujúci enzým, Ang I – angiotenzín I, Ang II – angiotenzín II, AT1 – angiotenzínový receptor, ATP – 
adenozíntrifosfát, Big ET-1 – veľký endotelín 1, Ca2+ – dvojmocný katión vápnika,  cAMP – cyklický 
adenozínmonofosfát, CysAT – cysteín aminotransferáza, CBS – cystatión-β-syntáza, cGMP – cyklický 
guanozínmonofosfát, CNP – C typ natriuretického peptidu, CO  – cyklooxygenáza, CSE – cystationáza, Cyt 
P450 – cytochróm P450, DAG – diacylglycerol, EDHF – od endotelu závislý hyperpolarizačný faktor, eNOS – 
endotelová NO-syntáza, ER – endoplazmatické retikulum, ET-1 – endotelín 1, ETA – endotelínový receptor A, 
ETB – endotelínový receptor B, FP – prostaglandínový receptor, G – G proteín, GMP – guanozínmonofosfát, 
H2O2 – peroxid vodíka, H2S – sírovodík, IP – prostacyklínový receptor, IP3 – inozitol-1,4,5-trifosfát, K+ – 
jednomocný katión draslíka, KATP – draslíkové kanály senzibilné na ATP, KCa – draslíkové kanály senzibilné na 
ióny vápnika, L-Arg – L-arginín, L-Cit – L-citrulín, L-Cys – L-cysteín, MLC – ľahký myozínový reťazec, MLC-P – 
fosforylovaný ľahký myozínový reťazec, MLCK – kináza ľahkého myozínového reťazca (aktívna), MLCP – 
myozín fosfatáza, MLCP-P – fosforylovaná myozín fosfatáza, NO – oxid dusnatý, NPR-C – receptor 
natriuretického peptidu C, O2

.- - superoxidový anión, .OH – hydroxylový radikál, ONOO- –peroxynitrit, PDEs 
– fosfodiesteráza, PGF2α – prostaglandín F2α, PGG2 – prostaglandín G2,  PGH2 – prostaglandín H2, PGI2 – 
prostaglandín I2, PIP2 – fosfatidylinozitolbisfosfát, PKC – proteínkináza C, PKG – proteínkináza G, PLC – 
fosfolipáza C, PLD – fosfolipáza D, P-MLCK – fosforylovaná kináza ľahkého reťazca myozínu (inaktívna), Pro 
ET-1 – proendotelín-1, Rho A – proteín (rodina malých GTP-áz), ROCK – Rho kináza, sAC – adenylátcykláza, 
sGC – guanylátcykláza, SOD – superoxiddismutáza, SR – sarkoplazmatické retikulum, T  – tromboxán, T A2 
– tromboxán A2. 
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Normálna funkcia cievneho endotelu má zásadný význam pre udržovanie 

fyziologickej homeostázy nielen v kardiovaskulárnom, ale aj v nervovom a imunitnom 

systéme. Ak dôjde k narušeniu funkcie cievnej steny, dochádza k rozvoju endotelovej 

dysfunkcie → tá zahŕňa súbor zmien regulačných funkcií endotelových buniek, kedy 

dochádza k narušeniu rovnováhy medzi vazokonstrikčnými a vazodilatačnými faktormi, 

medzi prokoagulačným a antikoagulačným systémom a medzi stimuláciou a inhibíciou 

proliferácie a rastu buniek. Jedným z mechanizmov zodpovedných za endotelovú 

dysfunkciu môže byť aj znížená biologická dostupnosť NO, ktorá vedie k poruche NO–

dependentnej vazodilatácie závislej od endotelu, zmene elastických vlastností cievnej 

steny, a ďalším poruchám. Znížená biologická dostupnosť (biodostupnosť, angl. 

bioavailability) NO môže nastať aj v dôsledku zníženej aktivity alebo expresie NOS, ako 

aj z dôvodu zvýšenej produkcie endogénnych inhibítorov NOS. Významným 

prispievateľom k rozvoju endotelovej dysfunkcie je oxidačný stres (porušenie redoxnej 

rovnováhy v prospech prooxidantov, presahujúcich antioxidačnú kapacitu bunky, vedúce 

k potenciálnemu poškodeniu). Hlavným mechanizmom vplyvu oxidačného stresu na 

vaskulárny tonus je zníženie biologickej dostupnosti a/alebo inhibície NO signalizácie, čo 

vedie k endotelovej dysfunkcii. Okrem toho reaktívne formy kyslíka (ROS, z angl. 

Reactive Oxygen Species) môžu tiež podporovať proliferáciu a migráciu vaskulárnych 

buniek, zápal a apoptózu, ako aj zmeny extracelulárneho matrixu. 

 

Obr. 11.4 Niektoré faktory vplývajúce na rozvoj endotelovej dysfunkcie. DM2 – diabetes mellitus 2. typu. 
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11.2 Myografia – metodologický popis funkcie 

Rozvoj endotelovej dysfunkcie je asociovaný s viacerými ochoreniami, ako je 

ochorenie periférnych ciev, mŕtvica, srdcové choroby, diabetes mellitus, inzulínová 

rezistencia, chronické zlyhanie obličiek, rast nádorov, metastázy, venózna trombóza a 

závažné vírusové infekčné ochorenia. Stanovenie funkcie cievnej steny má preto význam 

z hľadiska diagnostického ako i prognostického a bežne sa využíva v kardiovaskulárnom 

výskume. Na stanovenie reaktivity cievneho segmentu sa využíva drôtikový myografický 

systém pre in vitro štúdie mechanických, morfologických a farmakologických vlastností 

cievnych hladkých svalových buniek a endotelu, predovšetkým v malých artériách 

a vénach, ale môže slúžiť aj na štúdium a výskum väčších ciev a v niektorých prípadoch 

aj iných tubulárnych štruktúr, ako sú bronchi alebo ureter. Myograf využíva fakt, že pri 

zmene lúmenu cievnej steny, či už v dôsledku dilatácie alebo konstrikcie, dochádza 

k zmene tenzie cievnej steny. Tenziu je možné zaznamenať a na základe tejto zmeny 

zhodnotiť status cievnej steny. Ten je zaznamenávaný citlivým snímačom sily na meranie 

zmien napätia steny (tenzometer). 

Do roku 1    nebolo možné skúmať jednotlivé segmenty malých rezistentných 

artérií a údaje o malých cievach sa získavali len z perfúznych a histologických 

experimentov. Metóda merania cievnej reaktivity malých artérií pomocou drôtikového 

myografu bola zavedená v roku 1  6 dánskymi výskumníkmi Michaelom Johnom 

Mulvanym a Williamom Halpernom. Drôtikový myograf umožňuje sledovať zmeny tenzie 

malých ciev, ktorých vnútorný diameter je v rozmedzí 30-3000 μm. Použitie myografu 

umožnilo vyšetrovať izometrické odpovede malých artérií za presne definovaných, 

relatívne atraumatických podmienok. Pri izometrickej kontrakcii je prstenec artérie 

fixovaný, t. j. pri podráždení sa nemôže skrátiť a vnútorný diameter zostáva konštantný 

počas celého merania. Pri takejto kontrakcii sarkoméry nemenia svoju dĺžku, zvyšuje sa 

však ich napätie – tonus. Funkčný aspekt, ktorý analyzujeme prostredníctvom 

drôtikového myografu je schopnosť svalu kontrahovať sa alebo relaxovať sa v reakcii na 

akčné potenciály, elektrickú stimuláciu, zmeny v koncentráciách iónov (napr. draslíka), 

agonistov (napr. noradrenalínu), antagonistov, ako aj sledovanie zmien na tlakové 

predpätie a teplotný výkyv. Zvýšenie tonusu svalu sa dá registrovať pomocou snímania 

sily (tenziometricky) prostredníctvom tenzometra ako dôsledok ťahu v mieste fixácie 

prstenca. Stupeň svalovej tenzie možno opísať ako stav, ktorý vzniká v artérii pri jej 

pasívnom predlžovaní (pasívna tenzia) a pri izometrickej kontrakcii po podráždení 

podnetom (celková tenzia svalu). Rozdiel medzi celkovou a pasívnou tenziou predstavuje 
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aktívna tenzia, za ktorú je zodpovedná kontrakcia hladkých svalových buniek v stene 

cievneho segmentu. V takomto preparáte je sila kontrakcie závislá od napnutia prstenca 

v súlade so známym vzťahom aktívnej tenzie a dĺžky každého svalu, t. j. závislosťou 

aktívneho napätia generovaného svalom od dĺžky sarkoméry. V prípade prstencových 

preparátov ciev ide o závislosť aktívnej tenzie od vnútorného obvodu. Podobne, citlivosť 

cievnych preparátov na rôzne stimuly je závislá od napnutia cievnych segmentov.  

Z toho dôvodu je pre meranie tenzie v cievnom segmente dôležité, aby rozhranie 

aktín-myozín bolo optimálne, t. j. aby cieva bola natiahnutá do takej miery, kedy obe 

vrstvy majú maximálny kontakt s dostatočným pnutím základnej línie, pri ktorej cievny 

segment dosiahne maximálnu odpoveď na predkontrakčný agens (Obr. 11.5). 

 

Obr. 11.5 Optimálne natiahnutie základnej línie svalových štruktúr. Sarkoméra, pozostávajúca z paralelných 
vlákien, je dostatočne natiahnutá, čím sa umožňuje dosiahnutie maximálnej konstrikcie, ale toto natiahnutie 
nie je tak veľké, aby ohrozilo interakciu myozín/aktín. Vzdialenosť natiahnutia použitá v tejto situácii sa rovná 
IC1. Predstavuje to ideál základného predpätia pre samotný experiment. 

Sarkoméra, pozostávajúca z paralelných vlákien, je dostatočne natiahnutá, čím 

sa umožňuje dosiahnutie maximálnej konstrikcie, ale toto natiahnutie nie je tak veľké, 

aby ohrozilo interakciu myozín/aktín. Vzdialenosť natiahnutia použitá v tejto situácii sa 

rovná IC1. Predstavuje to ideál základného predpätia pre samotný experiment. 

Prístrojové vybavenie, ktoré slúži na vyšetrovanie cievnej reaktivity sa skladá 

z viacerých komponentov. Zloženie, funkcia a počet meracích systémov sa môže líšiť v 

závislosti od typu a výrobcu použitého zariadenia. Pre lepšie pochopenie významu ich 

potreby a použitia uvádzame konkrétny typ myografu – Multi-Myograph System - 620M, 

Danish Myo Technology (DMT). Ten pozostáva z piatich komponentov (Obr. 11.6). 

Základným komponentom je samotný myograf, ktorý má tieto základné štruktúry – 

predný panel, komôrka (vanička), polohovateľný mikrometer, tenzometer, fixačné 

čeľuste/ihlice (v závislosti od typu použitého cievneho segmentu, zvlášť pre mikrometer 

aj tenzometer) a zo zabudovaného vyhrievacieho zariadenia. Všetky komponenty, ktoré 

Ak n
Myozín
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prichádzajú do kontaktu s tekutinou, sú z nehrdzavejúcej ocele. Vanička, ktorá je 

rezistentná voči pôsobeniu kyselín, je prikrytá viečkom, v ktorom sú porty pre rýchle 

odstránenie tekutiny a pre permanentné kyslíkové zásobenie roztoku. Viečko obsahuje 

aj ďalšie otvory, cez ktoré je možné merať konzistentnú teplotu a pH, ako aj pridávať do 

vaničky študované látky. 

 

Obr. 11.6 Systémové zariadenie Oddelenia experimentálnej hypertenzie, ÚNPF, CEM SAV, v.v.i. Oddelenie 
disponuje niekoľkými typmi Multi-Myograph System. Ide o dva typy manuálne – 4-kanálový 620M a 2-
kanálový 410A, a jeden automatický 2-kanálový systém 510A. Automatická kalibrácia zlepšuje presnosť 
merania, pri manuálnom meraní sú niektoré kroky ovplyvnené konaním experimentátora. Výzvou je 
dosiahnuť podobné odpovede na všetkých typoch myografov. Na obrázku ďalej vidíme kyslíkovú bombu pre 
permanentnú saturáciu, vývevu na odstraňovanie nepotrebného alebo použitého roztoku, PowerLab na 
konvertovanie údajov a na monitore zápis z prebiehajúceho merania. 

Ďalší komponent potrebný pre zaznamenávanie cievnych odpovedí je prevodník 

PowerLab, ktorý premieňa vzniknuté napätie na tenzometri (mV) do silových jednotiek 

(mN). Použitie prevodníka sa líši u jednotlivých modelov myografu, niektoré majú 

prevodník zabudovaný v prístroji a nie je potrebné jeho dodatočné pripojenie. Zmena 

tenzie je následne zaznamenávaná počítačovým programom LabChart (Obr. 11.6), ktorý 

obsahuje aj potrebný program pre kalibráciu a normalizáciu (vysvetlené v texte nižšie). 

Niektoré typy myografov obsahujú zabudovaný kalibračný systém pre tenzometer. Pre 

tie myografy, ktoré tento zabudovaný systém neobsahujú, je dôležité, aby sa výstupné 

údaje zaznamenané panelom myografu zhodovali s nameranými a zaznamenanými 
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údajmi v LabCharte (teda presnosť kalibrácie je v tomto kroku potrebné zabezpečiť na 

maximálnej možnej úrovni). 

11.3 Kalibrácia tenzometrov myografu 

Predtým, ako sa začne samotné meranie, je potrebné vykonať kalibráciu 

myografického prístroja (Obr. 11.7). Túto kalibráciu je potrebné vykonávať pravidelne, a 

to vždy pred súborom experimentálnych meraní a/alebo pri zrejmom probléme 

samotného tenzometra, po výmene tenzometra, po presťahovaní prístroja, avšak 

minimálne raz za mesiac. Ak sa myograf dlhšie nepoužíva (dlhé prestoje medzi 

jednotlivými experimentami), alebo naopak, aj jeho častým používaním, náhodným 

neprimeraným tlakom na snímač, či vplyvom teplotných zmien a zmien silových pnutí 

v tenzometri môže dôjsť k rozladeniu/zníženiu citlivosti tenzometra a je nevyhnutné 

opätovné uniformovanie tenzometrických snímačov. Unifikácia je proces, pri ktorom sú 

jednotlivé tenzometre nastavené tak, aby pri namontovaní toho istého segmentu cievy 

na čepele myografu (za dodržania presne definovaných podmienok popísaných ďalej) 

boli zaznamenané odpovede cievneho segmentu na všetkých tenzometroch teoreticky 

identické. Unifikáciu jednotlivých tenzometrov dosiahneme kalibráciou. 

 

Obr. 11.7 Tenzometrické zariadenie myografu pri kalibrácii a umiestnenie kalibračného mostíka pre ihlice 
(A) a čeľuste (B). 
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Na kalibráciu slúži kalibračné zariadenie – kalibračný mostík (Obr. 11.8), na 

ktorom je umiestnená dvojramenná kalibračná páka. Tá pracuje na princípe 

dvojramennej páky, čoho výsledkom je moment pôsobiaci na rovnovážny stav pri 

zaťažení jednej strany ramena závažím. Veľkosť krútiaceho momentu (T) okolo bodu 

otáčania (O) definujeme vzťahom (11.1), 

𝑇 = 𝑟 ∙ 𝐹 ∙ sin 휃 (11.1) 

kde r je vzdialenosť od bodu otáčania k bodu na objekte, v mieste ktorého pôsobí 

sila F v danom uhle θ.  

 

Obr. 11.8 Kalibračný mostík. Fz - sila pôsobiaca na rameno dvojramennej páky, T- krútiaci moment, rr – dĺžka 
ramena od centra pôsobenia momentu otáčania, rp - je dĺžka ramena prevodníka a Fp - sila pôsobiaca na 
prevodník tenzometra. 

Položením závažia na rameno páky vzniká krútiaci moment pôsobiaci v ťažisku 

páky, čo vedie k sile Fp pôsobiacej na snímač sily, a sila pôsobiaca na rameno páky Fz. 

Z toho teda dostávame 

𝑇 = 𝑟𝑟 ∙ 𝐹𝑧 ∙ sin 휃1 (11.2) 

𝑇 = 𝑟𝑝 ∙ 𝐹𝑝 ∙ sin 휃2 (11.3) 

kde rr je dĺžka ramena páky, Fz je sila, ktorá pôsobí na rameno po zaťažení ramena 

páky, teda je to sila rovná gravitačnému pôsobeniu (m.g), rp je dĺžka ramena prevodníka 
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a Fp sila pôsobiaca na prevodník tenzometra. Preto je krútiaci moment pôsobiaci 

v ťažisku konštantný pre nastavenie kalibrácie z hľadiska hmotnosti závažia a teda 

môžeme následne dať rovnice (2) a (3) do rovnosti, čím určíme výslednú Fp 

𝐹𝑝 =
𝑟𝑟 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 휃1
𝑟𝑝 ∙ sin 휃2

 
(11.4) 

Celý proces kalibrácie vykonávame za rovnakých podmienok ako samotné 

meranie, čiže ho vykonávame v roztoku (v tomto prípade nie je nutné použiť PSS, ale 

stačí aj destilovaná H2O) pri teplote 37 °C. Kalibráciu je vhodné vykonať po dosiahnutí 

ustálených podmienok (teplota, tenzia, a i.). Krok kalibrácie je vhodné vykonať dvakrát 

za sebou, čo môže odhaliť niektoré nezrovnalosti a poruchy samotného tenzometra, ako 

aj správnosť samotnej kalibrácie a predovšetkým minimalizovať ľudský faktor. 

Príkladom, kedy môže dôjsť k rozladeniu tenzometra, je nesprávny posun 

polohovača opačným smerom, ako je vytváranie tenzie v cievnom segmente, čo môže 

viesť až k poškodeniu samotného tenzometra. Nakoľko tenzometer meria silu ako v 

kladných, tak aj záporných hodnotách, sú jeho limity ohraničené. Časté zmeny a chyby 

pri meraní znižujú citlivosť tenzometra, a v prípade, že je rozsah Δ nižší ako 60 mN, je 

nutné tenzometer vymeniť, nakoľko je vysoká pravdepodobnosť, že nastalo prasknutie 

samotného systému tenzometra. Ďalším častým problémom je, že samotná predĺžená 

časť tenzometra sa môže dotýkať otvoru, z ktorého tenzometer vychádza, čím dochádza 

k treniu, ktoré ovplyvňuje výsledný záznam tenzie. Tomu sa dá predísť používaním 

vazelíny v okolí otvoru (zároveň sa tým zabráni prechodu tekutiny do samotného 

zariadenia), aby sa minimalizoval priamy kontakt medzi hranou otvora a tenzometrom a 

vytvoril sa film brániaci strate energie. Vzhľadom na podmienky, pri ktorých meranie v 

myografickom prístroji prebieha (3  °C) a použitého experimentálneho protokolu 

(použitie agensov, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vazelíny), či samotného čistiaceho 

protokolu pre myograf (roztok kyseliny octovej), je nevyhnutné pravidelne vazelínu 

dopĺňať či obmieňať. Zároveň je potrebné dbať na hydrofóbnosť samotnej substancie, a 

teda priľnavosť určitých substancií k jej povrchu. 

11.4 Preparácia a normalizácia cievneho segmentu 

Pre experimenty na myografe je potrebný biologický materiál, preto akýkoľvek 

výskum podlieha prísnej legislatíve a musí byť schválený etickou komisiou a príslušnými 
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orgánmi (napr. Štátna veterinárna a potravinová správa SR – práca s laboratórnymi 

zvieratami pre vedecké účely, Ministerstvo životného prostredia – práca s geneticky 

modifikovanými organizmami, a i.). Biologický materiál sa najčastejšie získava 

z experimentálnych zvierat. V niektorých prípadoch je možné použiť aj biologický 

materiál, ktorý je odobratý pri chirurgických zákrokoch, a ktorý vzniká ako odpadový 

materiál počas operácií u ľudí. Aj pri použití ľudského materiálu je nutné získanie 

príslušných povolení. Nutnosťou pre tenzometrické meranie je rýchle spracovanie 

biologického tkaniva, teda uloženie ho do roztoku imitujúceho prirodzené prostredie 

s dostatočným prísunom látok potrebných k čo najdlhšiemu uchovaniu tkaniva, avšak 

maximálne po dobu 12 hodín. Preto biologický materiál bezprostredne po 

odobraní/resekcii ukladáme do vychladeného 4 °C fyziologického soľného roztoku (PSS 

z angl. Physiological Salt Solution, koncentračné zloženie viď. Tab. 11.1).  

 

Obr. 11.9 Preparácia a. femoralis (A) a mezenterického riečiska (B) potkana. Na obrázku sú originálne snímky 
dvoch najčastejšie využívaných cievnych preparátov (so súhlasom pracoviska ÚNPF CEM SAV). Na obrázku A 
je červenou šípkou označená a. femoralis, zelenou šípkou v. femoralis a žltou šípkou je označený n. femoralis. 
Na obrázku B je v Petriho miske mezenterické riečisko, ktoré je potrebné očistiť od tukového a ďalšieho 
spojivového tkaniva. V centre obrázka B je vidieť už očistenú časť cievy od tukového tkaniva, pod ktorým sa 
nachádza hlavná a. mesenterica superior. 
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Obr. 11.10 Snímky cievnych preparátov: a. femoralis (A), aorta (B), a. mesenterica superior (C), prvá vetva a. 
mesenterica superior s rozvetvením (D) potkana pod mikroskopickým zväčšením. Na obrázku A, B a D sú 
artérie očistené od tukového a ďalšieho spojivového tkaniva, na samotné meranie je potrebné nájsť úsek s 
minimálnymi bočnými vetvami. Na obrázku C je vidieť hlavnú a. mesenterica superior a odstupujúce vetvy. 
Okrem toho môžeme na pravej strane vidieť vénu (širšia cieva), okolo ktorej sa ešte nachádza spojivové 
tkanivo. Na obrázku D je prvá vetva a. mesenterica superior, ktorá sa ďalej vetví na dve vetvy. 

Na meranie cievnej reaktivity sa môžu použiť segmenty rôznych ciev. Ich výber 

záleží na experimentálnom dizajne, formulovaných hypotézach a zručnosti operatéra. 

Medzi najčastejšie používané cievne segmenty patria arteria femoralis, arteria 

mesenterica, arteria basilaris, arteria pulmonalis, arteria renalis, arteria carotis, arteria 

coronaria sinistra, aorta thoracica a i. Očistené cievy sa nastrihajú na niekoľko prstencov 

(segmentov). Bezprostredne pred upevnením ciev do myografu sa naplní vyčistená 

vanička myografu výživným roztokom PSS (5 ml), zahreje na teplotu 37 °C a nechá 

kontinuálne prebublávať plynnou zmesou kyslíka ( 5 ) a oxidu uhličitého (5 ), ktorú 

udržiavame počas celého trvania experimentu. Počas prípravy vypreparovaného 

segmentu je potrebné pracovať v ľadovo-chladnom, pre cievy výživnom roztoku - 

fyziologický roztok solí (PSS) alebo Krebs–Henseleitov roztok. Kritický krok je preparácia 

a očistenie cievy od spojivového a tukového tkaniva v čo najkratšom možnom čase, 

nakoľko životaschopnosť cievy postupom času klesá. Odpovede cievnej steny na 

aplikované agensy je možné pokladať za spoľahlivé a so stabilnou relaxačnou 

odpoveďou, ak je meranie vykonané do dvanástich hodín od vypreparovania. Po očistení 

preparátu od zvyškového spojivového tkaniva pod stereomikroskopom resp. lupou pri 

väčších cievach, sa cieva nastrihá na približne rovnako dlhé segmenty (1–2 mm pre 

drôtikovú myografiu; a 2–3 mm pre ihlicovú myografiu). Vybraný segment nesmie 
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obsahovať vetvenie, alebo diery po odstrihnutých vetvách. Takto vypreparované 

segmenty sa uchytia na čeľuste (pri väčších cievach na ihlice) myografu pomocou dvoch 

drôtikov z nehrdzavejúcej ocele. Podľa veľkosti diametra cievy sa vyberajú aj vhodné 

diametre drôtika, pre cievy s najmenším priemerom (cca 30–100 μm) používame 

wolfrámový 10–25 μm drôtik, pre malé a stredné cievy (100–400 μm) používame drôtik 

z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou 40 μm a pre veľké cievy používame ihlice alebo drôtiky 

s hrúbkou 100–400 μm. Najprv sa jeden drôtik, na ktorom je už umiestnený cievny 

segment (navlečený hneď po odstrihnutí cievneho segmentu ešte pod 

stereomikroskopom a následne prenesený do vaničky/komôrky myografu) pripevní na 

čeľusť mikrometra – najprv na tej strane, kde je čeľusť napojená na mikropozicionér 

slúžiaci na nastavenie cievnej tenzie – predpätia (Obr. 11.11a). Počas montovania sa 

pomocou druhých čeľustí upevní prvý drôtik – drôtik tým bude zovretý z oboch strán 

čeľusťami. Potom sa čeľuste odtiahnu a vytvorí sa priestor pre druhý drôtik (Obr. 

11.11b). Ten sa upevní na čeľusti, kde sa nachádza tenzometer (snímač tenzie), ktorý 

meria silu s citlivosťou 0,01 mN (Obr. 11.11c). Po upevnení cievy sa nechávajú čeľuste 

tak, aby sa drôtiky, na ktorých je cieva umiestnená, takmer dotýkali. Následne sa cieva 

nechá stabilizovať minimálne 30 minút pri 3  °C, pri kontinuálnom prísune pneumoxidu 

(95 % O2 a 5 % CO2). 

 

Obr. 11.11 Montážny postup pri upevnení cievneho segmentu na mikrometer a tenzometer pomocou dvoch 
drôtikov. Najprv sa vloží drôtik s cievnym segmentom medzi dve čeľuste myografu A) a uchytí sa pomocou 
drôtika a skrutky o čeľusť (časť polohovača). Následne sa vloží do cievneho segmentu druhý drôtik B) a 
obdobným spôsobom sa prichytí o druhú čeľusť (tenzometrická časť). Drôtiky sa dotýkajú a následne je 
možné odčítať polohu čeľustí pred normalizačným protokolom. 

Podstatným aspektom merania cievnej tenzie drôtikovou myografiou je umelo 

napodobniť fyziologický transmurálny tlak cievy (simulácia fyziologických podmienok) a 
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tým aj napätie steny cievy pri tomto tlaku. Tento stav sa zabezpečuje odtiahnutím 

drôtikov od seba, čo vytvára napätie v cievnom segmente. Keďže tlak v cieve je 

ovplyvnený faktormi ako je dĺžka cievy a jej diameter, určí sa najprv predpätie cievneho 

segmentu. Pred samotným experimentom je každá izolovaná cieva nastavená podľa 

normalizačných podmienok pasívnej sily určenej pomocou vzťahu tenzie a vnútorného 

obvodu (circumferential length-tension relationship). Mikrometer polohovača umožňuje 

odtiahnuť čeľusť napojenú na polohovač, teda natiahnuť segment cievy a normalizovať 

(štandardizovať) vnútorný obvod IC1, pri ktorom má cieva optimálny diameter ID1. 

Nastavenie optimálneho diametra umožňuje zaznamenávať odpovede, pri ktorých sa 

hladká svalovina ciev kontrahuje najsilnejšie v porovnaní s inými počiatočnými 

podmienkami hladkej svaloviny. Diameter je nastavený tak, aby zodpovedal  0  

vnútornému obvodu IC100, ktorý je nadobúdaný maximálne relaxovanou cievou pri 

transmurálnom tlaku 13,3 kPa, t. j. 100 mm Hg. Tento údaj platí predovšetkým pre 

hlavné artérie, ktoré sú pod tlakom vytvoreného ľavou komorou srdca. Avšak, niektoré 

cievy ako napr. arteria pulmonalis, ktorá odvádza odkysličenú krv z pravej komory srdca 

do pľúc, je pod omnoho nižším tlakom ≈ 25 mm Hg (3,33 kPa). Natiahnutie cievneho 

segmentu nízkotlakovej cievy na transmurálny tlak 13,3 kPa by poškodil ako endotel, tak 

aj hladkú svalovinu. Preto je pred samotným meraním cievneho segmentu dôležité 

vedieť, akým typom cievy sa budeme zaoberať a prispôsobiť tomu aj optimálne 

podmienky. 

Prakticky je normalizácia uskutočňovaná pomocou postupného napínania 

prstencových preparátov, až kým vypočítaný transmurálny efektívny tlak tesne 

nepresiahne hodnotu 13,3 kPa (závislosť pasívnej tenzie od vnútorného obvodu). Na 

začiatku normalizácie sa nastaví čeľusť mikrometra tak, aby sa pohybom k tenzometru 

drôtiky priblížili k sebe čo najbližšie, ale aby sa nedotýkali. Počas merania LabChart 

systém permanentne určuje parametre: sila (Fi,  mN ), dĺžka segmentu (a, [mm]) a 

vzdialenosť medzi dvoma drôtikmi (xi,  μm ), ktoré sú vypočítané pomocou hodnôt 

odčítaných z mikrometra. Z týchto údajov sa vypočíta vnútorný obvod (ICi,  μm ), 

vnútorný diameter (IDi,  μm ), tenzia cievnej steny (T,  mN/mm ) a ekvivalentný 

transmurálny tlak (pi,  kPa ). Vnútorný obvod je vypočítaný z priemeru použitého drôtika 

(d = 15–40 μm alebo ihlice = 100–400 μm) a vzdialenosti použitých drôtikov/ihlíc, 

odčítanej na mikrometri (xi) (Obr. 11.12), 

𝐼𝐶𝑖 = (𝜋 + 2) ∙ 𝑑 + 2𝑥𝑖  (11.5) 
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Obr. 11.12 Schematické znázornenie výpočtu vnútorného obvodu cievy pre drôtikovú myografiu. Použité 
skratky: xi – vzdialenosť medzi drôtikmi, d – diameter. 

pričom podiel ICi Ludolfovým číslom (π) je daná hodnota IDi. Tenzia cievnej steny 

je vypočítaná z dĺžky steny segmentu a sily  

𝑇 =
𝐹

2𝑎
 (11.6) 

kde dĺžka steny vstupuje ako dvojnásobok dĺžky segmentu (2a), pretože je 

potrebné zohľadniť hornú aj dolnú stenu cievy. Tieto veličiny vedú k výpočtu 

ekvivalentného transmurálneho efektívneho tlaku 

𝑝 =
𝑇

𝐼𝐶
2𝜋

 

(11.7) 

za predpokladu aplikovateľnosti Laplaceovej rovnice (tenkostenná rúra → tlak je 

nezávislý od zakrivenia drôtikov), ktorá vyjadruje vzťah medzi tenziou cievnej steny, 

tlakom a polomerom (r)  

𝑇 = p ∙ r (11.8) 

Efektívny tlak t. j. tlak, ktorý je potrebný na natiahnutie cievy na daný vnútorný 

obvod, je vypočítaný pri každom stupňovitom napnutí cievy a napínanie je ukončené, ak 

efektívny tlak prekročí hodnotu 13,3 kPa (Obr. 11.13a). Matematickým zakreslením do 

dvojrozmerného osového grafu závislosti T (os y) od IC (os x, 𝑟 =
𝐼𝐶

2𝜋
 ) dostaneme lineárnu 

funkciu (izobaru, Obr. 11.13b, červená čiara) pre fixný transmurálny tlak (T = 13,3 kPa .
𝑰𝑪

2𝝅
 

). Tenziu „T“ graficky znázorníme aj voči experimentálne nameraným hodnotám 

  

   

2

 

2

  

2



393 
 

vnútorného obvodu (IC) odčítaním z mikrometra (exponenciálna krivka) a priesečník 

týchto dvoch kriviek udáva hodnotu IC100. Po zistení vnútorného obvodu IC100 sa prstence 

nastavia na 90 % tejto hodnoty (𝐼𝐶1 =   9 ∙ 𝐼𝐶100). Uvedené nastavenie bolo zistené 

empiricky v experimentoch, ktoré ukázali, že pri takto nastavenom vnútornom obvode 

je najväčšie generovanie aktívnej sily. 

 

 

Obr. 11.13 Normalizácia cievneho segmentu. Na 
obrázku A je zobrazený celý normalizačný postup, 
teda postupne napínanie cievneho segmentu až 
po presiahnutie hodnoty 13,3 kPa. Obrázku B 
zodpovedajú koncové hodnoty po jednotlivých 
napnutiach (A) cievneho segmentu (pasívna 
tenzia, modrá čiara), z ktorej program DMT 
LabChart vypočíta hodnotu IC1. 

Treba poznamenať, že experimentálne zistená hodnota IC1 (90 % IC100), pri ktorej 

je aktívna tenzia najväčšia a najlepšie odseparovateľná od pasívnej zložky tenzie, je 

odlišná pre každý typ artérie. Normalizovaný vnútorný diameter (ID1) je následne 

vyrátaný pomocou vzorca 

𝐼𝐷1 =
𝐼𝐶1
𝜋

 (11.9) 

Proces normalizácie je vykonaný na začiatku každého pokusu a pre každý cievny 

segment zvlášť. Po napnutí cievy na normalizovaný vnútorný diameter ID1 sa cieva nechá 

30–45 minút stabilizovať pre dosiahnutie rovnovážneho stavu. Nastavenie hodnoty 

predpätia a doba stabilizácie ( 45 minút) pri danom predpätí sú potrebné k 

A) B) 
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zabezpečeniu optimálnej reaktivity a dobrej reprodukovateľnosti výsledkov. Samotné 

stanovenie vazoaktívnych odpovedí príslušných artérií sa deje po ukončení druhej 

stabilizačnej periódy (Obr. 11.13a).  

Pomocou myografu je možné merať konstrikčné a relaxačné odpovede ciev. 

Kontrakcia je meraná ako aktívna generovaná sila pri podávaní agonistov jednotlivých 

receptorov (napr. angiotenzín II, noradrenalín, serotonín, fenylefrín). Je možné vyvolať 

aj tzv. maximálnu aktívnu silu pomocou vysokých koncentrácií noradrenalínu (1–10 

μmol/l) spolu s depolarizačným roztokom chloridu draselného (K+ 124 mmol/l, 

vymenením Na+ za K+ pri príprave roztoku PSS). Ďalšie možnosti myografu vyžadujú 

príslušenstvo a umožňujú napríklad simultánne merania aktívnej sily a membránového 

potenciálu, a tiež elektrickú stimuláciu perivaskulárnych nervov. Histometrická analýza 

(vnútorný diameter, hrúbka cievnej hladkej svaloviny, atď.) pomocou špeciálneho 

mikroskopu umožňuje sledovať a hodnotiť štruktúrne zmeny ciev počas hypertenzie.  

11.5 Pre-kontrakcia cievneho segmentu 

Pri vykonávaní vazorelaxačných štúdií po zahriatí, ekvilibrácii, normalizácii 

a následnej stabilizácii cievneho segmentu je potrebné dostať cievny segment do pre-

konstrikčnej polohy, pretože po normalizačnej procedúre sú cievy relaxované (Obr. 

11.14). Pri indukcii kontrakcie je dôležité vziať do úvahy použitie jednotlivých pre-

konstrikčných agensov. Cieľom používaných agensov nie je len navodiť pre-kontrakciu 

cievneho segmentu, ale použiť také pre-konstrikčné látky, ktoré vzniknutú tenziu, 

navodenú hladko-svalovými bunkami, dokážu udržiavať dostatočne dlhú dobu v stabilnej 

tenzii, teda nedochádza ku spontánnej relaxácii. Na pre-kontrakciu cievnych segmentov 

sa najčastejšie používa noradrenalín (norepinefrín), fenylefrín alebo serotonín.  

Pred začatím vyšetrovania reaktivity cievnej steny je často vykonaný 

depolarizačno-kontrakčný test životaschopnosti segmentov pomocou roztoku so 

zvýšenou koncentráciou draslíka. Zvýšená koncentrácia extracelulárneho draslíka vo 

výživnom roztoku vedie ku depolarizácii plazmatickej membrány a následne ku 

kontrakcii hladkého svalu ciev. Draslík je aplikovaný vo forme upraveného roztoku PSS a 

je označovaný ako KPSS (z angl. Kalium rich Physiological Salt Solution). Draslíkové kanály 

významne prispievajú k regulácii kontrakcie hladko-svalových buniek ciev. Sú 

dominantnými kanálmi bunkovej membrány, čím určujú a regulujú membránový 

potenciál bunky. Membránový potenciál následne reguluje pravdepodobnosť 

otvorenia/zatvorenia napäťovo riadených Ca2+ kanálov a tak aj intracelulárnu 
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koncentráciu vápnika a kontraktilný aparát. Aplikácia draslíka počas experimentu 

umožňuje overiť funkčnosť hladkej svaloviny, a zistiť, či cieva nie je poškodená v 

dôsledku disekcie alebo preparácie.  

Noradrenalín spôsobuje silnú kontrakciu malých mezenterických artérií 

prostredníctvom aktivácie α-adrenergných receptorov, zatiaľ čo noradrenalínová 

aktivácia β-adrenergných receptorov spôsobuje vazodilatáciu. Keďže pri niektorých 

experimentoch je účelom stanoviť kontrakčnú citlivosť na noradrenalín, vazodilatačný 

účinok noradrenalínu je počas experimentu eliminovaný stálou prítomnosťou 

antagonistu β-adrenoceptora, propranololu. Mezenterické artérie sú husto inervované 

sympatickými nervami, ktoré majú vysokoúčinný mechanizmus spätného vychytávania 

neurotransmitera, ktorý odstraňuje noradrenalín z neuromuskulárneho spojenia. 

Mechanizmus spätného vychytávania vytvára koncentračný gradient medzi roztokom 

okolo segmentu cievy a receptormi na hladkom svalstve. Preto pri niektorých 

experimentoch je potrebné eliminovať tento koncentračný gradient vykonaním 

experimentu v prítomnosti kokaínu, aby sa zablokovalo spätné vychytávanie 

noradrenalínu. 

Serotonínová pre-kontrakcia sa používa u femorálnych artérií. Serotonín 

indukuje kontrakciu buniek hladkého svalstva ciev vo väčšine krvných ciev študovaných 

in vitro. Táto kontrakcia je spôsobená hlavne aktiváciou S2-serotonergných receptorov. 

V niektorých cievach môžu byť kontrakčné účinky výrazne zosilnené faktormi ako je 

hypoxia alebo mierne ochladenie. Pri nízkych koncentráciách môže serotonín zosilňovať 

vazokonstrikčné reakcie na iné vazoaktívne látky. V konečnom dôsledku je účinok 

serotonínu na vaskulárnu konstrikciu definovaný rovnováhou medzi týmito rôznymi 

účinkami.  

Fenylefrín je priamo pôsobiaci sympatomimetický amín chemicky príbuzný 

adrenalínu a efedrínu so silnými vazokonstrikčnými vlastnosťami. Fenylefrín je 

postsynaptický agonista α1-adrenergných receptorov. 
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Obr. 11.14 Originálny záznam cievnej reaktivity a. mesenterica na acetylcholín (ACh, 10-9-10-5 mol/l) pri pre-
kontrakcii noradrenalínom (NA, 10-5 mol/l) pred (A) a po (B) podaní nešpecifického inhibítora NO-syntázy (L-
NAME). Cievny segment a. mesenterica (u SHR) je po ustálení pre-kontrahovaný noradrenalínom (A). Po 
ustálení tenzie na noradrenalín sa pridá acetylcholín kumulatívnym spôsobom a zaznamenajú sa relaxačné 
odpovede (konvexné časti grafu). Inhibíciou NO-syntázy použitím L-NAME (B) dochádza k zabráneniu tvorby 
NO, čím sa minimalizuje účinok na acetylcholín. Ako je vidieť z obrázku, pri prvej krivke (A) dostávame 
relaxačnú odpoveď na ACh až pri tretej koncentrácii, pri druhej krivke (B) je relaxačná odpoveď na ACh 
posunutá a začína reagovať až pri štvrtej koncentrácii. Súčasne je relaxačná odpoveď slabšia. 

11.6 Kontrola stavu endotelu a hladko-svalových buniek 

Vzhľadom na citlivosť endotelu na mechanické poškodenie, ktoré môže 

ovplyvniť signalizáciu a vyvolať depolarizáciu membrán, je po disekcii a montáži cievy 

nutné overiť funkcie endotelu a zistiť, či je relaxačná funkcia endotelu neporušená. Ak 

experiment vyžaduje odstránenie endotelu, tento postup je užitočný na kontrolu, či boli 

endotelové bunky úspešne odstránené. 

Funkcia endotelu sa overujepridaním agonistu muskarínových receptorov 

acetylcholínu na pre-kontrahovaný cievny segment pridaním prostredníctvom pipety do 

vaničky myografu. Acetylcholín stimuluje produkciu NO endotelovými bunkami s 

následným vazorelaxačným účinkom v hladkej svalovine. Ak je endotel nepoškodený 

počas procesu disekcie a montovania na čeľuste/ihlice myografu, dochádza po stimulácii 

acetylcholínom k výraznej relaxačnej odpovedi. Naopak, v prípade porušenia funkcie 

endotelu, alebo pri jeho zámernom odstránení, je relaxačná odpoveď čiastočná resp. 

žiadna. 

Je nutné poznamenať, že jednotlivé cievy sa líšia zložením jednotlivých 

komponentov signalizácie (NO resp. iné EDRF) podieľajúcich sa na regulácii cievnej 

homeostázy. V určitých cievach môže hyperpolarizujúci faktor odvodený od endotelu 

prispievať k relaxačnej odpovedi viac alebo menej ako iný EDRF a v iných cievach môže 
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rovnaká stimulácia acetylcholínom podporiť uvoľňovanie aj kontrakčného faktora 

odvodeného od endotelu (EDCF). Preto je pred vykonaním testu stavu funkcie endotelu 

dôležité skontrolovať existujúcu literatúru, aby sa dokázalo určiť použitie vhodného 

agonistu a aj očakávanú odpoveď na aplikovaný stimulant.  

Vhodným príkladom je relaxačná krivka pri použitom zvieracom modeli 

hypertenzie. U normotenzných zvierat, teda z nášho pohľadu experimentu na zdravých 

jedincov, je prítomná relaxácia na acetylcholín pri vyšších koncentráciách približne rovný 

100 %, a nedochádza ku spätnej konstrikcii. Použitím hypertenzného modelu napr. 

spontánne hypertenzného potkana (SHR, z angl. Spontaneously Hypertensive Rat), 

dostaneme výrazne nižšie relaxačné odpovede, a pri vyšších koncentráciách (10-6; 310-

6; 10-5 mol/l) dochádza ku zvýšenej konstrikcii, a tým ku zníženej relaxácii oproti 

maximálnej relaxácii pri nižších koncentráciách acetylcholínu. Znížená relaxačná 

schopnosť u SHR nám hovorí o prítomnej endotelovej dysfunkcii, a zníženie relaxačných 

odpovedí pri vyšších koncentráciách acetylcholínu o zvýšenej produkcii EDCF. 

Stanovenie funkčného stavu hladkých svalových buniek sa vykonáva na konci 

experimentu, ako posledná krivka záznamu relaxačno-konstrikčných odpovedí. Okrem 

toho do roztoku PSS s pre-kontrahovanou cievou môžeme pridať aj exogénne donory NO 

- látky, ktoré neovplyvňujú metabolickú cestu tvorby NO, ale sami ho uvoľňujú v 

optimálnom prostredí. Exogénnych donorov NO je veľké množstvo (≈ 20 skupín), nakoľko 

výrazným spôsobom ovplyvňujú kardiovaskulárny systém, a vo vysokej miere sa 

využívajú v klinickej praxi. Medzi tie najvýznamnejšie patria nitroglycerín, nitroprusid 

sodný (SNP) a iné. Donory NO pôsobia priamo na bunky hladkej svaloviny a pri 

optimálnych podmienkach (funkčný endotel a neporušené hladko-svalové bunky) 

vyvolajú (v dostatočnej koncentrácii) takmer 100   relaxáciu cievneho segmentu. 

Najrozšírenejším exogénnym donorom NO v cievnych štúdiách je už spomenutý 

anorganický nitroprusid sodný (Obr. 11.15). Relaxačné odpovede artérií sa stanovujú 

geometrickou analýzou originálneho záznamu a vyjadria v absolútnych (mN/mm) alebo 

relatívnych ( ) hodnotách. 
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Obr. 11.15 Originálny záznam cievnej reaktivity malej a. mesenterica, pre-kontrakcia na noradrenalín 
(10-5 mol/l) a kumulatívne podanie exogénneho donora NO, nitroprusidu sodného (SNP, 10-9-10-5 mol/l). 

11.7 Ďalší obslužný materiál a chemikálie 

Všetky roztoky potrebné pre cievne stanovenia prostredníctvom myografie sa 

pripravujú v destilovanej alebo deionizovanej H2O. Pre stanovenie cievnej reaktivity sa 

používa štandardný výživný fyziologický soľný roztok (PSS), ktorý je saturovaný kyslíkom 

(95 % O2, 5 % CO2). Niektoré laboratóriá používajú modifikované zloženie fyziologického 

soľného roztoku (Tab. 11.1) a saturácia môže byť odlišná napr. 10 % O2 v 5 % CO2. Postup 

pri samotnej príprave PSS: pri izbovej teplote pripravíme roztok 1 (NaCl, KCl, 

MgSO4.7H2O, KH2PO4) a roztok 2 (NaHCO3, glukóza, Na2EDTA) pri neustálom miešaní 

a zahriatí na 3  °C. Následne roztoky zmiešame a po dobu 25 min saturujeme kyslíkom. 

Roztok bez CaCl2 · 2H2O dáme vychladiť na 4 °C. Tento krok je dôležitý a podstatný. Keby 

roztok nebol vychladený, tak by primiešaním CaCl2 . 2H2O došlo ku vykryštalizovaniu 

vápnika v PSS. Tento dej by sme videli zakalením inak číreho roztoku. Vykryštalizovaný 

vápnik by následne mohol po pridaní do vaničky myografu priamo, cestou poškodenia 

endotelu a/alebo hladkej svaloviny, spôsobovať endotelovú dysfunkciu. Zároveň, 

neustála saturácia kyslíkom napomáha eliminácii vykryštalizovania vápnika v PSS.  

Po vychladení roztok opätovne saturujeme kyslíkom po dobu 10 min a vmiešame 

navážené CaCl2 · 2H2O. Následne nechávame prebublávať ďalších 5 minút. Príprava 

depolarizačného roztoku (KPSS) je obdobná, len nahradíme NaCl a zvýšime podiel KCl, 
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teda „vymenením“ Na+ za K+ (124 mmol/l) vo fyziologickom pracovnom roztoku, 

s ohľadom na zabezpečenie konštantnej osmolality. 

Nekonzistentné výsledky meraní cievnej reaktivity v jednotlivých prácach môžu 

mať príčinu aj v odlišných metodologických prístupoch, preto vždy treba brať do úvahy 

aj technické aspekty vyšetrovania funkcie cievnej steny.  

Tab. 11.1 Zloženie pracovného fyziologického roztoku PSS 

Zloženie PSS Koncentrácia (mmol/l) 

NaCl 118 118,99 110 119 118 118 

KCl 5 4,69 5 4,7 4,7 5 

MgSO4 . 7H2O 1,2 1,17 1 1,17 1,64 1,2 

KH2PO4 1,2 1,18 1 1,18 1,18 1,2 

NaHCO3 25 25 24 25 24,88 25 

glukóza 11 5,5 5 11,51 10 11 

EDTA – – – 0,03 – – 

Na2EDTA – 0,03 – – – – 

CaNa2EDTA 0,032 – – – – 0,03 

CaCl2 . 2H2O 2,5 2,5 2,5 2,5 2,52 2,5 

vitamín C – – – 1,14 – 0,55 

Zdroj Berenyiova  

a spol., 2022 

Puzserova  

a spol., 2014 

Rutkai  

a spol., 2009 

Paulis  

a spol., 2008 

Lorkowska 

a spol., 2006 

Török  

a spol., 2006 

       

11.8 Vzorový protokol merania 

V poslednej časti načrtneme postup merania, keďže jednotlivé merania môžu 

používať rôzne typy ciev a aplikovať rôznych agonistov, pre-kontrakčné a relaxačné 

agensy vzhľadom na otázky a vedecké hypotézy položené v jednotlivých vedeckých 

projektoch, sme vybrali inštrumentálny prípad. Chceme na cievnom segmente a. 

femoralis určiť, aká je funkcia endotelu, aká je reaktivita endotelu závislá od NO 

(aplikácia NOS inhibítora, L-NAME) a overiť funkcie hladkého svalu (použitie NO donoru, 

SNP). Pre dané meranie navrhneme protokol v nasledovných krokoch: 
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Príprava cievneho segmentu pre meranie 

1. Disekcia femorálnej artérie a jej umiestnenie do ľadovo-chladného roztoku PSS. 

2. Očistenie cievneho segmentu od tukového a ďalšieho spojivového tkaniva, 

vystrihnutie očisteného segmentu dlhého približne 2 mm.  

3. Umiestnenie segmentu na čeľuste myografu (podľa Obr. 11.11) pomocou 

drôtiku veľkosti 40 µm (vzhľadom na diameter cievy), komôrka/vanička je 

naplnená predhriatym a prebublávaným PSS (3  °C). 

4. Zmeranie dĺžky cievneho segmentu pomocou mikroskopu s mikromierkou. 

5. Odčítanie vzdialenosti na mikrometri polohovača.  

6. Stabilizácia cievy po dobu 30 min pri 37 °C v roztoku PSS. 

7. Normalizácia cievy postupným krokovým naťahovaním cievneho segmentu až 

nad úroveň 13,3 kPa. 

8. Nastavenie IC1 posunutím mikrometra polohovača na stanovenú hodnotu, 

vypočítanú programom na základe normalizačného protokolu. 

9. Výmena roztoku PSS a následná stabilizácia 30 min pri 37 °C v roztoku PSS.  

Kontrola stavu hladkej svaloviny a zachovania si funkčnosti cievy 

1. Kontrola stavu hladkej svaloviny pre-kontrahovaním prídavkom KPSS, inkubácia 

2 min. 

2. Premytie cievneho segmentu minimálne 4 PSS, kým sa nevymyje zvyšok 

draslíka obsiahnutý v KPSS, ktorý môže ovplyvniť cievnu reaktivitu.  

3. Stabilizácia cievy po dobu 20 min pri 37 °C v roztoku.  

Stanovenie funkcie cievneho endotelu  

1. Pre-kontrakcia serotonínom (10-6 mol/l). 

2. Stanovenie relaxačnej odpovede kumulatívnym pridávaním acetylcholínu do 

vaničky myografu – ACh (v mol/l): 10-9; 3  10-9; 10-8; 3  10-8; 10-7; 3  10-7; 10-

6; 3  10-6; 10-5.  

3. Premytie cievneho segmentu min 4 PSS. 

4. Stabilizácia cievy po dobu 20 min pri 37 °C v roztoku PSS. 

Stanovenie funkcie endotelu závislej od NO – použitie NOS inhibítora (L-NAME)  

1. Inhibícia NO-syntázy použitím L-NAME (300 µmol/l), inkubácia 25 min pri 3  °C 

v roztoku PSS. 

2. Pre-kontrakcia serotonínom (10-6 mol/l). 
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3. Stanovenie relaxačnej odpovede kumulatívnym pridávaním acetylcholínu do 

vaničky myografu – ACh (v mol/l): 10-9; 3  10-9; 10-8; 3  10-8; 10-7; 3  10-7; 10-

6; 3  10-6; 10-5. 

4. Premytie cievneho segmentu min 4 PSS. 

5. Stabilizácia cievy po dobu 30 min pri 37 °C v roztoku PSS. 

Stanovenie reaktivity hladkej svaloviny na NO – použitie NO donora  

1. Pre-kontrakcia serotonínom (10-6 mol/l). 

2. Stanovenie relaxačnej odpovede kumulatívnym pridávaním exogénneho 

donora NO – nitroprusidu sodného do vaničky myografu - SNP (v mol/l): 10-9; 

3  10-9; 10-8; 3  10-8; 10-7; 3  10-7; 10-6; 3  10-6; 10-5.  

3. Odstránenie cievneho segmentu z čeľustí a premytie vaničky myografu 

absolútnym etanolom (≥   % – 1) alebo 8 % roztokom kyseliny octovej (1) a 

destilovanou vodou (4). 

Vyhodnotenie:  

Na vyhodnotenie sa používajú rôzne programy najčastejšie program LabChart, 

ktorý sa používa aj na záznam počas merania. Relaxačné odpovede sa následne vyrátajú 

ako percentuálny podiel poklesu tenzie ku tenzii pre-kontrakcie (tú považujeme za 

100  ). Grafickým znázornením získame krivku, z ktorej je možné vypočítať plochu pod 

krivkou (AUC z angl. Area Under the Curve v arbitrárnych jednotkách), ktorá sa často 

uvádza pri stanoveniach funkcie cievneho endotelu (Obr. 11.16). 

Je dôležité si uvedomiť, že pri použití inhibítora (napr. L-NAME pre NOS 

signalizáciu) je nameraná relaxačná odpoveď sprostredkovaná práve ostatnými 

neinhibovanými mechanizmami podieľajúcich sa na relaxačných odpovediach (v našom 

prípade NO-nezávislá zložka relaxácie) a nie našim sledovaným cieľom (NO-závislá časť 

od endotelu závislej vazorelaxácie), preto je často vypočítavaný rozdiel AUC oboch 

kriviek pre určenie relaxačnej odpovede sprostredkovanej naším predmetom záujmu 

(rozdiel medzi celkovou od endotelu závislou relaxáciou na acetylcholín a od endotelu 

závislou relaxáciou po pridaní L-NAME). 
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Obr. 11.16 Prezentácia výsledkov od endotelu-závislej relaxácie a. femoralis na acetylcholín (A), po inhibícii 
NO-syntázy pomocou L-NAME (B), relaxácie indukovanej exogénnym donorom NO pomocou SNP (C) a 
vypočítané hodnoty AUC NO-závislej a -nezávislej zložky relaxácie (D) podľa uvedeného protokolu (Podľa: 
Galleano a spol., 2013). ACh – acetylcholín, AUC – voľné jednotky, Epi – epikatechín (skúmaná polyfenolická 
látka podávaná potkanom), L-NAME – NG-Nitro-L-arginín metyl ester, NO – oxid dusnatý, SHR – spontánne 
hypertenzné potkany, SNP – nitroprusid sodný, WKY – normotenzné Wistar-Kyoto potkany. 

Výsledky, ktoré sú prezentované v obrázku, pochádzajú z experimentu zameraného na protektívny účinok 
polyfenolickej látky – epikatechínu, ktorý dostávali hypertenzné zvieratá (SHR) po dobu 6 dní v krmive. Ako 
kontrola boli použité neliečené normotenzné potkany kmeňa Wistar-Kyoto (WKY). Na obrázku A vidíme 
relaxačnú odpoveď a. femoralis na kumulatívne podávaný acetylcholín. U SHR môžeme vidieť výrazné 
zníženie cievnej odpovede na ACh, pričom pri vyšších koncentráciách pozorujeme aj zvýšenú produkciu 
EDCF. Skúmaná látka u SHR nie len že normalizovala relaxačnú odpoveď, ale dokonca ju výrazne zlepšila až 
nad úroveň relaxačných odpovedí u WKY. Po podaní nešpecifického ihnibítora NO-syntázy L-NAME (B) bolo 
vo všetkých skupinách pozorované zníženie relaxačnej odpovede. Rozdiel medzi krivkami A a B vyjadruje 
obrázok D, na ktorom vidíme, že u SHR zvierat je výrazné zníženie NO-nezávislej zložky relaxácie, ktoré sa 
účinkom podávanej látky zvýšilo, avšak nebol pozorovaný signifikantný rozdiel. NO-závislá zložka relaxácie 
bola u liečených zvierat výrazne zvýšená, teda podávaná látka aktivovala dráhy podporujúce uvoľnenie NO 
z endotelu a zlepšila relaxáciu cievnej steny u SHR zvierat. Aby sme zistili, či to nebolo spôsobené 
ovplyvnením hladko-svalových buniek na danom cievnom segmente, urobili sme test relaxácie na exogénny 
donor NO - nitroprusid sodný (SNP), kde sme nepozorovali žiadne zmeny (C). Záver štúdie: epikatechín zlepšil 
vazorelaxáciu zvýšením vaskulárnej biologickej dostupnosti NO u geneticky hypertenzných potkanov. 
Zistené medziskupinové rozdiely: *p<0,05 vs. SHR; xp<0,05 vs. WKY; §p<0,05 vs. maximálna vazorelaxácia pri 
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nižšej koncentrácii ACh v danej skupine: Obr. A relaxácia u SHR kontrol pri koncentrácii ACh 10-5 mol/l bola 
signifikantne menšia ako maximálna relaxácia pri nižšej koncentrácii 3.10-7 mol/l; Obr. B relaxácia u SHR 
kontrol + L-NAME pri koncentrácii ACh 3·10-6 a 10-5 mol/l bola signifikantne menšia ako maximálna relaxácia 
pri nižšej koncentrácii 10-6 mol/l (daný znak poukazuje na uvoľňovanie EDCF pri vyššej koncentrácii ACh). 

11.9 Zhrnutie 

Táto metóda je unikátna nielen preto, že spája rôzne vedecké disciplíny ako je 

fyzika, matematika, fyziológia, molekulárna biológia, farmakológia a i., ale je unikátna aj 

z hľadiska vedeckého, keďže pre stanovenie funkcie cievnej reaktivity nemáme 

alternatívnu metódu, ktorá by ju dokázala nahradiť a tak hodnoverne reflektovať 

reaktivitu cievnej steny bez použitia cievnych segmentov z animálnych modelov. Metóda 

je relatívne náročná a vyžaduje dlhšie zatrénovanie a zvládnutie preparácie cievneho 

segmentu bez ovplyvnenia funkcie sledovaných komponentov, ktoré sú citlivé a ľahko 

ovplyvniteľné týmto procesom, čo je limitujúcim faktorom. V rukách schopného 

operatéra však táto metóda ponúka široké spektrum možností hodnotiť a kvantifikovať 

funkciu endotelu v závislosti od použitých experimentálnych podmienok: 

experimentálneho dizajnu, použitého cievneho segmentu, zapojenia jednotlivých súčastí 

cievy (endotel, perivaskulárne tukové tkanivo, perivaskulárne nervy), použitia rôznych 

vazorelaxačných/vazokonstrikčných agensov a inhibítorov/aktivátorov jednotlivých 

signálnych kaskád. Každá cieva, resp. segment cievy má v intaktnom riečisku jedinečné 

farmakologické vlastnosti, ktoré je možné sledovať práve použitím drôtikového 

myografu. 

  



404 
 

Použitá literatúra 

AARONSON, Philip I., 2000. Rövid kardiológia - RAM - RÖVIDEN A MEDICIN RÓL. B.m.: B+V 
(medical&technical) Lap- és Könyvkiadó. ISBN  63  46420.  

anon., 2022a. Isothermal titration calorimetry  online . Dostupné na: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Isothermal_titration_calorimetry 

anon., 2022b. Ligand binding assay  online . Dostupné na: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ligand_binding_assay 

BAILEY, D. L., J. L. HUMM, A. TODD-POKROPEK a A. VAN ASWEGEN, ed., 2014. Nuclear Medicine 
Physics: A Handbook for Teachers and Students [online]. Vienna: IAEA. ISBN 978–92–0–143810–
2. Dostupné na: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1617web-1294055.pdf 

BELLMAN, Cornelia, Anja CASPARI a Christian MOITZI, 2019.  Dynamic and Electrophoretic Light 
Scattering: Guidelines for particle-size analysis and Zeta - potential determination. Graz: Anton 
Paar. ISBN 9783200067028.  

BELLMAN, Cornelia, Anja CASPARI a Christian MOITZI, 2019.  Dynamic and Electrophoretic Light 
Scattering: Guidelines for particle-size analysis and Zeta - potential determination. Graz: Anton 
Paar. ISBN 9783200067028.  

BENEŠ, Jiří, Jaroslava KYMPLOV  a František VÍTEK, 2015. Základy fyziky pro lékařské a 
zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada Publishing.  

BERENYIOVA, Andrea, Martina CEBOVA, Basak Gunes AYDEMIR, Samuel GOLAS, Miroslava 
MAJZUNOVA a Sona CACANYIOVA, 2022. Vasoactive Effects of Chronic Treatment with Fructose 
and Slow-Releasing H2S Donor GYY-4137 in Spontaneously Hypertensive Rats: The Role of Nitroso 
and Sulfide Signalization. International Journal of Molecular Sciences  online . 2022, roč. 23, č. 
16, s. 9215. ISSN 1422-006 . Dostupné na: doi: 10.3390/ijms23169215 

BERNSTEIN, Matt, Kevin KING a Xiaohong ZHOU, 2004. Handbook of MRI Pulse Sequences. 1st 
edition. Cambridge: Academy Press. ISBN 9780120928613.  

BHATTACHARJEE, Sourav, 2016. DLS and zeta potential – What they are and what they are not? 
Journal of Controlled Release  online . 2016, roč. 235, s. 33 –351. ISSN 0168365 . Dostupné na: 
doi: 10.1016/j.jconrel.2016.06.017 

BOHREN, Craig F. a Donald R. HUFFMAN, 1998. Absorption and Scattering of Light by Small 
Particles. Weinheim: WILEY VCH.  

BREGG, Robert K., ed., 2006. New Frontiers in Polymer Research . Hauppage: Nova Science 
Publishers. ISBN 978-1594549564.  

CIBIČEK, Norbert a Jan VACEK, 2020. Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní 
medicíně. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

DANCE, D. R., S. CHRISTOFIDES, A. D. A. MAIDMENT, I. D. MCLEAN a K. H. NG., ed., 2014. 
Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students [online]. Vienna: IAEA. ISBN 
978-92-131010-1. Dostupné na: https://www-
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1564webNew-74666420.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isothermal_titration_calorimetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Ligand_binding_assay
file:///C:/Users/Nas%20PC/Downloads/%20https/www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1617web-1294055.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1564webNew-74666420.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1564webNew-74666420.pdf


405 
 

DE GRAAF, Robin A., 2018. In Vivo NMR Spectroscopy: Principles and Techniques. 3rd edition. 
Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-38254-6.  

Dynamic Light Scattering (aka  LS, PCS)  online . Dostupné na: 
https://projects.iq.harvard.edu/files/weitzlab/files/dynamiclightscattering.pdf 

FALKE, Sven a Christian BETZEL, 2019. Dynamic Light Scattering (DLS). Radiation in Bioanalysis. 
201 , roč. 8, s. 1 3–193.  

FINSY, Robert, 1994. Particle sizing by quasi-elastic light scattering. Advances in Colloid and 
Interface Science  online . 1  4, roč. 52, s.   –143. ISSN 0001-8686. Dostupné na: doi: 
10.1016/0001-8686(94)80041-3 

FUKA, Josef a Bedřich HAVELKA, 1   . Elektřina a magentizmus. Praha: SPN.  

GALLEANO, Monica, Iveta BERNATOVA, Angelika PUZSEROVA, Peter BALIS, Natalia SESTAKOVA, 
Olga PECHANOVA a Cesar G. FRAGA, 2013. (-)-Epicatechin reduces blood pressure and improves 
vasorelaxation in spontaneously hypertensive rats by NO-mediated mechanism. IUBMB Life 
 online . 2013, roč. 65, č. 8, s. 710– 15. ISSN 15216543. Dostupné na: doi: 10.1002/iub.1185 

GERALDO, Reinaldo, Plínio SATHLER, André LOURENÇO, Max SAITO, Lucio CABRAL, Pabulo 
RAMPELOTTO a Helena CASTRO, 2014. Platelets: Still a Therapeutical Target for Haemostatic 
Disorders. International Journal of Molecular Sciences  online . 2014, roč. 15, č. 10, s. 1  01–
17919. ISSN 1422-006 . Dostupné na: doi: 10.3390/ijms151017901 

GILL, Pooria, Tahereh Tohidi MOGHADAM a Bijan RANJBAR, 2010. Differential scanning 
calorimetry techniques: applications in biology and nanoscience. Journal of biomolecular 
techniques : JBT. 2010, roč. 21, č. 4, s. 16 –93. ISSN 1943-4731.  

GOEL, Honey, Komal SAINI, Karan RAZDAN, Rajneet Kaur KHURANA, Amal Ali ELKORDY a 
Kamalinder K. SINGH, 2022. In vitro physicochemical characterization of nanocarriers: a road to 
optimization. V: Nanoparticle Therapeutics [online]. B.m.: Elsevier, s. 133–1  . Dostupné na: doi: 
10.1016/B978-0-12-820757-4.00018-1 

HAJKO, Vladimír a Juraj DANIEL-SZABÓ, 1 83. Základy fyziky. 2. dopl. v. B.m.: VEDA - vyd. SAV.  

HANSON, Lars G., 2008. Is quantum mechanics necessary for understanding magnetic resonance? 
Concepts in Magnetic Resonance Part A  online . 2008, roč. 32A, č. 5, s. 32 –340. ISSN 15466086. 
Dostupné na: doi: 10.1002/cmr.a.20123 

HARRIS, Daniel C., 2010. Quantitative chemical analysis. 8th ed. New York: W.H. Freeman and 
Company. ISBN 978-1-4292-1815-3.  

HELDMAN, Dennis R., Daryl B. LUND a Cristina M. SABLIOV, 2018. Handbook of Food Engineering 
 online . B.m.: CRC Press. ISBN   8042 44  34. Dostupné na: doi: 10.1201/9780429449734 

HEŘMAN, Petr, 2006. Biosignály z pohledu biofyziky. Praha: Petr Hěrman - DÚLOS.  

HOL , Oľga a Karol HOL , 2010. Radiačná ochrana: ionizujúce žiarenie, jeho účinky a ochrana pred 
ionizujúcim žiarením. 1. vydanie. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. ISBN 
9788022732406.  

HOLLAS, J. Michael, 2004. Modern Spectroscopy. 4th editio. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 
978-0470844168.  

https://projects.iq.harvard.edu/files/weitzlab/files/dynamiclightscattering.pdf
https://10.0.3.234/cmr.a.20123


406 
 

HRAZDIRA, I., V. MORNSTEIN a J. ŠKROPILOV , 2006. Základy biofyziky a zdravotnícke techniky. 
B.m.: Neptun.  

CHUD , Martin, no date. Základy dozimetrie žiarenia  online . Dostupné na: 
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/uvod_Martin.htm 

INDYK, L a H F FISHER, 1998. Theoretical aspects of isothermal titration calorimetry. Methods in 
enzymology  online . 1  8, roč. 2 5, s. 350–64. ISSN 0076-68  . Dostupné na: 
doi:10.1016/s0076-6879(98)95048-0 

JANDERA, Pavel, 2011. Atomová a molekulová spektroskopie se zaměřením na stopovou analýzu 
kontaminantů. Díl B. Molekulová spektroskopie v organické analýze. 2. vydání. Pardubice: 
Univerzita Pardubice. ISBN 80-7194-906-X.  

KADLEC, Karel, 2018. Měření optických vlastností kapalin (část 3.). Listy cukrovarnické a řeparské. 
2018, roč. 12, s. 420–423.  

KARMAKAR, Sanat, 2019. Particle Size Distribution and Zeta Potential Based on Dynamic Light 
Scattering: Techniques to Characterise Stability and Surface distribution of Charged Colloids. V: 
Recent Trends in Materials Physics and Chemistry. New Delhi: Studium Press, s. 117–159. ISBN 
978-93-85046-32-2.  

KOKHANOVSKY, Alexander, ed., 2019. Springer Series in Light Scattering: Volume 4: Light 
Scattering and Radiative Transfer. Berlin: Springer.  

KREMPASK , Július, 1 82. Fyzika. Bratislava: Alfa.  

KŘÍŽEK, Martin a Jan ŠÍMA, 2015. Analytická chémie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích. ISBN   8-80-7394-486-5.  

KUČERKA, Norbert a Daniela UHRÍKOV , 201 . 1. Biophysical perspectives of lipid membranes 
through the optics of neutron and X-ray scattering. V: Characterization of Biological Membranes 
[online]. Berlin: De Gruyter, s. 1–42. Dostupné na: doi: 10.1515/9783110544657-001 

KUPIEC, Tom, 2004. Quality-control analytical methods: high-performance liquid 
chromatography. International journal of pharmaceutical compounding. 2004, roč. 8, č. 3, s. 223–
227. ISSN 1092-4221.  

KURUC, Jozef, 200 . Rádiobiológia. Bratislava: Omega Info. ISBN   8-80-89337-02-6.  

KVÍTEK, Libor a Aleš PAN ČEK, 200 . Základy koloidní chemie. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci.  

LAKOWITZ, Joseph R., 2006. Principles of Fluorescence Spectroscopy. Berlin: Springer.  

LI, Zhe, Hao SUN, John TUREK, Shadia JALAL, Michael CHILDRESS a David D. NOLTE, 2019. Doppler 
fluctuation spectroscopy of intracellular dynamics in living tissue. Journal of the Optical Society 
of America A  online . 201 , roč. 36, č. 4, s. 665. ISSN 1084- 52 . Dostupné na: doi: 
10.1364/JOSAA.36.000665 

LORBER, Bernard, 2018. Analytical light scattering methods in molecular and structural biology: 
Experimental aspects and results  online . 2018. Dostupné na: http://arxiv.org/abs/1810.00611 

http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/uvod_Martin.htm
http://arxiv.org/abs/1810.00611


407 
 

LORKOWSKA, B., M. BARTUS, M. FRANCZYK, R. B. KOSTOGRYS, J. JAWIEN, P. M. PISULEWSKI a S. 
CHLOPICKI, 2006. Hypercholesterolemia Does Not Alter Endothelial Function in Spontaneously 
Hypertensive Rats. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics  online . 2006, roč. 
31 , č. 3, s. 101 –1026. ISSN 0022-3565. Dostupné na: doi:10.1124/jpet.105.0 8  8 

MACEY, Marion G., ed., 2007. Flow Cytometry: Principles and Applications. Totowa: Humana 
Press.  

MACHALOV  ŠIŠKOV , Karolína, 201 . Fluorescenční spektroskopie  online . Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné na: 
http://biofyzika.upol.cz/userfiles/file/Fluorescenční spektroskopie_návod-KMS_uprava-
pro2019f.pdf 

MAILER, Alastair G, Paul S CLEGG a Peter N PUSEY, 2015. Particle sizing by dynamic light 
scattering: non-linear cumulant analysis. Journal of Physics: Condensed Matter [online]. 2015, 
roč. 2 , č. 14, s. 145102. ISSN 0 53-8 84. Dostupné na: doi:10.1088/0 53-8984/27/14/145102 

MALVERN INSTRUMENTS, 2013. Zetasizer Nano: User Manual [online]. Issue 1.1. Malvern: 
Malvern Instruments. Dostupné na: https://www.chem.uci.edu/~dmitryf/manuals/Malvern 
Zetasizer ZS DLS user manual.pdf 

MALVERN INSTRUMENTS, no date. Dynamic Light Scattering: An Introduction in 30 Minutes 
 online . Dostupné na: 
https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/sciencecity/programmes/internal/themes/am2/booking/p
articlesize/intro_to_dls.pdf 

MALVERN PANALYTICAL, 2022a. Measuring Zeta Potential - Laser Doppler Electrophoresis 
Explained  online . Dostupné na: https://www.malvernpanalytical.com/en/learn/knowledge-
center/technical-notes/tn150611ldeexplained 

MALVERN PANALYTICAL, 2022b. Size: What is the z-average?  online . Dostupné na: 
https://www.malvernpanalytical.com/en/learn/knowledge-
center/faqs/faq0015averagediameter 

MCROBBIE, Donald W., Elizabeth A. MOORE, Martin J. GRAVES a Martin R. PRINCE, 2017. MRI 
from Picture to Proton [online]. B.m.: Cambridge University Press. ISBN 9781107706958. 
Dostupné na: doi: 10.1017/9781107706958 

MEHTA, Neeraj, 2020. Characterization techniques for the study of thermally activated phase 
transitions and determination of thermophysical/kinetic properties. V: Advanced Analytic and 
Control Techniques for Thermal Systems with Heat Exchangers [online]. B.m.: Elsevier, s. 149–
166. Dostupné na: doi: 10.1016/B978-0-12-819422-5.00005-0 

MILATA, Viktor, Peter SEGĽA, Vlasta BREZOV , Anton GATIAL, Vladimír KOV ČIK, Marcel 
MIGLIERINI, Štefan STANKOVSK  a Jozef ŠÍMA, 2008. Aplikovaná molekulová spektroskopia. 
Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. ISBN 9788022729604.  

MLYN RIK, Vladimír, 2016. Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomografie. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 

http://biofyzika.upol.cz/userfiles/file/Fluorescenční%20spektroskopie_návod-KMS_uprava-pro2019f.pdf
http://biofyzika.upol.cz/userfiles/file/Fluorescenční%20spektroskopie_návod-KMS_uprava-pro2019f.pdf
https://www.chem.uci.edu/~dmitryf/manuals/Malvern%20Zetasizer%20ZS%20DLS%20user%20manual.pdf
https://www.chem.uci.edu/~dmitryf/manuals/Malvern%20Zetasizer%20ZS%20DLS%20user%20manual.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/sciencecity/programmes/internal/themes/am2/booking/particlesize/intro_to_dls.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/sciencecity/programmes/internal/themes/am2/booking/particlesize/intro_to_dls.pdf
https://www.malvernpanalytical.com/en/learn/knowledge-center/technical-notes/tn150611ldeexplained
https://www.malvernpanalytical.com/en/learn/knowledge-center/technical-notes/tn150611ldeexplained
https://www.malvernpanalytical.com/en/learn/knowledge-center/faqs/faq0015averagediameter
https://www.malvernpanalytical.com/en/learn/knowledge-center/faqs/faq0015averagediameter


408 
 

MOTULSKY, Harvey J. a Richard R. NEUBIG, 2010. Analyzing Binding Data. Current Protocols in 
Neuroscience  online . 2010, roč. 52, č. 1. ISSN 1 34-8584. Dostupné na: doi: 
10.1002/0471142301.ns0705s52 

MÜLLEROV , Monika, no date. Základné pojmy radiačnej ochrany.  

MULVANY, Michael J., 2004. Procedures for investigation of small vessels using small vessel 
myograph. Aarhus: Aarhus University.  

MYHRA, Sverre a John C RIVIÈRE, 2012. Characterization of Nanostructures  online . Boca Raton: 
CRC Press. ISBN   8042 132810. Dostupné na: doi:10.1201/b121 6 

NAVR TIL, Leoš a Jozef ROSINA, 201 . Medicínska fyzika. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-
271-0209-9.  

NIEHAUS, Jens, 2020. Sonografie: praktická příručka. Praha: Grada Publishing. ISBN   8-80-271-
2468-8.  

NOV KOV , Lucie a Michal DOUŠA, 2013. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. Praha: Lucie 
Nováková. ISBN   8-80-260-4243-3.  

PAULIS, Ludovit, Josef ZICHA, Jaroslav KUNES, Silvie HOJNA, Michal BEHULIAK, Peter CELEC, 
Stanislava KOJSOVA, Olga PECHANOVA a Fedor SIMKO, 2008. Regression of L-NAME–Induced 
Hypertension: The Role of Nitric Oxide and Endothelium-Derived Constricting Factor. 
Hypertension Research  online . 2008, roč. 31, č. 4, s.   3–803. ISSN 0916- 636. Dostupné na: 
doi:10.1291/hypres.31.793 

POUCHL , Július, 2008. Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav. 3rd ed. Praha: 
VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-674-6.  

PROSSER, Václav, 1 8 . Experimentální metody biofyziky. 1. vyd. Praha: Academia. ISBN 
8020000593.  

PÚZSEROV , A, P SLEZ K, P BALIS a I BERN TOV , 2011.  Assessment of vascular reactivity by 
wire myograph]. Ceskoslovenska fysiologie  online . 2011, roč. 60, č. 2, s. 52–6. ISSN 1210-6313. 
Dostupné na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22263326 

PUZSEROVA, Angelika, Veronika ILOVSKA, Peter BALIS, Peter SLEZAK a Iveta BERNATOVA, 2014. 
Age-Related Alterations in Endothelial Function of Femoral Artery in Young SHR and WKY Rats. 
BioMed Research International  online . 2014, roč. 2014, s. 1–12. ISSN 2314-6133. Dostupné na: 
doi: 10.1155/2014/658479 

RAJA, Pavan M. V. a Andrew R. BARRON, 2022. 2.4: Dynamic Light Scattering   online . Dostupné 
na: https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Physical_Methods_in_ 
Chemistry_and_Nano_Science_(Barron)/02%3A_Physical_and_Thermal_Analysis/2.04%3A_Dyn
amic_Light_Scattering 

RUTKAI, I., A. FEHER, N. ERDEI, D. HENRION, Z. PAPP, I. EDES, A. KOLLER, G. KALEY a Z. BAGI, 2009. 
Activation of prostaglandin E2 EP1 receptor increases arteriolar tone and blood pressure in mice 
with type 2 diabetes. Cardiovascular Research  online . 200 , roč. 83, č. 1, s. 148–154. ISSN 0008-
6363. Dostupné na: doi:10.1093/cvr/cvp098 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22263326
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Physical_Methods_in_Chemistry_and_Nano_Science_(Barron)/02%3A_Physical_and_Thermal_Analysis/2.04%3A_Dynamic_Light_Scattering
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Physical_Methods_in_Chemistry_and_Nano_Science_(Barron)/02%3A_Physical_and_Thermal_Analysis/2.04%3A_Dynamic_Light_Scattering
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Physical_Methods_in_Chemistry_and_Nano_Science_(Barron)/02%3A_Physical_and_Thermal_Analysis/2.04%3A_Dynamic_Light_Scattering


409 
 

SCOTT, Raymond P. W., 2012. Principles and Practice of Chromatography (Chrom-Ed Book Series). 
B.m.: Reese-Scott Partnership.  

SHAPIRO, Howard M., 2003. Practical Flow Cytometry. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 
9780471411253. 

SHEA, Jennifer L, Pui-Yuen WONG a Yu CHEN, 2014. Chapter Two - Free Testosterone: Clinical 
Utility and Important Analytical Aspects of Measurement. V: Gregory S MAKOWSKI, ed. Advances 
in Clinical Chemistry [online]. B.m.: Elsevier, s. 59–84. ISBN 0065-2423. Dostupné na: doi: 
10.1016/B978-0-12-800094-6.00002-9 

SHUKLA, Ashutos Kumar, ed., 2022. Medical Imaging Methods: Theory and Applications. 1st 
editio. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-0367630812. 

SCHMITZ, Kenneth S., 1990. An Introduction to Dynamic Light Scattering by Macromolecules 
[online]. Amsterdam: Elsevier. ISBN 978-0-12-627260-4. Dostupné na: doi:10.1016/C200 -0-
29091-X 

SKOOG, Douglas A., F. James HOLLER a Stanley R. CROUCH, 2017. Principles of Instrumental 
Analysis. 7th edition. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-1-305-57721-3. 

SLEZ K, P, I WACZULÍKOV , P BALIŠ a A PÚZSEROV , 2010. Accurate normalization factor for wire 
myography of rat femoral artery. Physiological research  online . 2010, roč. 5 , č. 6, s. 1033–1036. 
ISSN 1802-   3. Dostupné na: doi:10.33549/physiolres.932043 

STETEFELD, Jörg, Sean A MCKENNA a Trushar R PATEL, 2016. Dynamic light scattering: a practical 
guide and applications in biomedical sciences. Biophysical reviews [online]. 2016/10/06. 2016, 
roč. 8, č. 4, s. 40 –427. ISSN 1867-2450. Dostupné na: doi:10.100 /s12551-016-0218-6 

TIRP K, Andrej, 1  6. Elektrina a magnetizmus. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 
ISBN 80-223-1049-2. 

TÖRÖK, J, R KOPRDOV , M CEBOV , J KUNES a F KRISTEK, 2006. Functional and structural pattern 
of arterial responses in hereditary hypertriglyceridemic and spontaneously hypertensive rats in 
early stage of experimental hypertension. Physiological research  online . 2006, roč. 55 Suppl 1, 
s. S65–S71. ISSN 0862-8408. Dostupné na: doi: 10.33549/physiolres.930000.55.S1.65 

UHRÍKOV , Daniela, 2015. BIOFYZIKA - Vybrané kapitoly  online . Bratislava: Univerzita 
Komenského v Bratislave. ISBN   8-80-223-3800-4. Dostupné na: 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Pracoviska-
subory/KFCHL/zlozka1/Ucebne_texty/Biofyzika-VybrKap-Uhrikova_single.pdf 

ULLMANN, Vojtěch, 2002. Jaderní fyzika a fyzika ionizujúcího záření  online   cit. 30. .2022 . 
Dostupné na: https://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm 

UTTARANCHAL (P.G.) COLLEGE OF BIO-MEDICAL SCIENCES & HOSPITAL, 2020. ALARA CONCEPT 
 online   cit. 30. .2022 . Dostupné na: https://blog.ucbmsh.org/department/alara-concept 

V VROV , Jaroslava, no date. Laboratorní cvičení  : Turbidimetrie a nefelometrie [online]. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné na: https://docplayer.cz/76136988-
Laboratorni-cviceni-9.html 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Pracoviska-subory/KFCHL/zlozka1/Ucebne_texty/Biofyzika-VybrKap-Uhrikova_single.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Pracoviska-subory/KFCHL/zlozka1/Ucebne_texty/Biofyzika-VybrKap-Uhrikova_single.pdf
https://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm
https://blog.ucbmsh.org/department/alara-concept
https://docplayer.cz/76136988-Laboratorni-cviceni-9.html
https://docplayer.cz/76136988-Laboratorni-cviceni-9.html


410 
 

VEL Z UEZ CAMPOY, Adrián, Hiroyasu OHTAKA, Azin NEZAMI, Salman MUZAMMIL a Ernesto 
FREIRE, 2004. Isothermal Titration Calorimetry. Current Protocols in Cell Biology [online]. 2004, 
roč. 23, č. 1. ISSN 1 34-2500. Dostupné na: doi:10.1002/04 1143030.cb1 08s23 

WHEELER, Lawrence A., 2010. Clinical Laboratory Instrumentation. V: John G. WEBSTER, ed. 
Medical Instrumentation: Application and Design. 4th editio. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 
978-0-471-67600-3.  

ZAJAC, Rudolf a Ján PIŠÚT, 1  5. Štatistická fyzika. Bratislava: Univerzita Komenského v 
Bratislave. ISBN 80-223-0619-3. 

ZATLOUKAL, J, M HOR KOV , L BULTASOV , J POUSKA, J KLETEČKA a J BENEŠ, 2021. Point of care 
examination of blood clotting - current possibilities. Anesteziologie a intenzivní medicína  online . 
2021, roč. 32, č. 1, s. 14–24. ISSN 12142158. Dostupné na: doi:10.362 0/aim.2020.04  

  



411 
 

Zdroje obrázkov: 

Obr. 2.1 Prevzaté z: https://www.azom.com/equipment-details.aspx?EquipID=119 

Obr. 2.2 METHA, Neeraj. Advanced Analytic and Control Techniques for Thermal Systems 
with Heat Exchangers: Chapter 5 - Characterization techniques for the study of 
therally activated phase transitions and determination of thermophysical/kinetic 
properties. Academic Press, 2020.  ISBN 978-0-12-819422-5, s. 149-166. Editor: 
Libor  

Obr. 2.3 METHA, Neeraj. Advanced Analytic and Control Techniques for Thermal Systems 
with Heat Exchangers: Chapter 5 - Characterization techniques for the study of 
therally activated phase transitions and determination of thermophysical/kinetic 
properties. Academic Press, 2020.  ISBN 978-0-12-819422-5, s. 149-166. Editor: 
Libor 

Obr. 2.5 GILL, Poorie; MOGHADAM, Tahereh Tohidi; RANJBAR Bijan. Differential scanning 
calorimetry techniques: applications in biology and nanoscience. J Biomol Tech. 
2010; 21(4), s. 167-93. PMID: 21119929; PMCID: PMC2977967.  

Obr. 2.7 GILL, Poorie; MOGHADAM, Tahereh Tohidi; RANJBAR Bijan. Differential scanning 
calorimetry techniques: applications in biology and nanoscience. J Biomol Tech. 
2010; 21(4), s. 167-93. PMID: 21119929; PMCID: PMC2977967.  

Obr. 2.8 GILL, Poorie; MOGHADAM, Tahereh Tohidi; RANJBAR Bijan. Differential scanning 
calorimetry techniques: applications in biology and nanoscience. J Biomol Tech. 
2010; 21(4), s. 167-93. PMID: 21119929; PMCID: PMC2977967.  

Obr. 2.10 VEL Z UEZ-CAMPOY, Adrián, et al. Isotermal Titration Calorimetry. Current 
Protocols in Cell Biology, 2004; 23(17), s. 1-24.  

Obr. 2.11 VEL Z UEZ-CAMPOY, Adrián, et al. Isotermal Titration Calorimetry. Current 
Protocols in Cell Biology, 2004; 23(17), s. 1-24.  

Obr. 2.12 INDYK, Lawrence; FISHER, Harvey F. Theoretical aspects of isothermal titration 
calorimetry. Methods Enzymol. 1998; 295: s. 350-64. doi: 
https://doi.org/10.1016/s0076-6879(98)95048-0. PMID: 9750227.  

Obr. 2.13 SHEA, Jennifer L.; CHEN, Yu;  WONG, Pui-Yuen. Free testosterone: clinical utility and 
important analytical aspects of measurement. Adv Clin Chem., 2014; 63:59-84. doi: 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800094-6.00002-9. 

Obr. 2.14 MOTULSKY, Harvey J; NEUBIG, Richard R. Analyzing Binding Data. Current Protocols 
in Neuroscience, 2010; 52(7), s. 1-65.  

Obr. 3.1 THE BRITISH MUSEUM. The Nimrud Lens  digitálny obrázok .  cit. 2022-11-14] 
Dostupné na: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_-90959  

Obr. 3.2 VITOVIČ, Pavol. Osobný archív 

Obr. 4.2 JEON, Chang-Jin; STRETTOI, Enrica; MASLAND, Richard. The major cell populations 
of the mouse retina. J Neurosci. The Journal of neuroscience : the official journal of 

https://www.azom.com/equipment-details.aspx?EquipID=119
https://doi.org/10.1016/s0076-6879(98)95048-0
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800094-6.00002-9
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_-90959


412 
 

the Society for Neuroscience, 1998; 18(21), s. 8936-46. doi: 
10.1523/JNEUROSCI.18-21-08936.1998.  

Obr. 4.9A WIKIMEDIA. Paper Micrograph Bright  digitálny obrázok , 2010.  cit. 2022-10-30]. 
Prevzaté a upravené podľa: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paper_Micrograph_Bright.png 

Obr. 4.9B WIKIMEDIA. Paper Micrograph Dark  digitálny obrázok , 2010.  cit. 2022-10-30]. 
Prevzaté a upravené podľa: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paper_Micrograph_Dark.png 

Obr. 4.10 TESSER, José Antonio, 2021. Urine Sediment of the Month: Pathologic Crystals in 
the Urine. Dostupné na: https://www.renalfellow.org/2021/07/01/urine-
sediment-of-the-month-pathologic-crystals-in-the-urine 

Obr. 4.16 JONKMAN, J, BROWN CM, 2015. Any Way You Slice It-A Comparison of Confocal 
Microscopy Techniques. J Biomol Tech. 2015, 26(2), s. 54-65. doi: 10.7171/jbt.15-
2602-003. PMID: 25802490; PMCID: PMC4365987. 

Obr. 4.19 ZIPFEL, Warren;, WILLIAMS, Rebeca & WEBB, Watt. Nonlinear magic: multiphoton 
microscopy in the biosciences. Nat Biotechnol, 2003; 21, s. 1369–1377.  

Obr. 6.7 MIŠ K, Anton. Spektrálne vlastnosti rezorcylidénaminoguanidínu a štruktúrne 
podobných látok s antiglykačným a antioxidačným účinkom. Bakalárska práca. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 
2008. 

Obr. 6.8 RYHÄNEN, SJ et al. Corrections. Biophys J., 2003; 84(1), s. 578-587. doi: 
10.1529/biophysj.105.900117. 

Obr. 8.4 UNIVERSITY OF ILLINOIS. Mass Spec User Guidelines  digitálny obrázok ,  cit. 2022-
11-8  Prevzaté a upravené podľa: https://scs.illinois.edu/resources/cores-scs-
research-and-service-facilities/mass-spectrometry-lab/mass-spec-user-
guidelines.  

Obr. 8.5 WIKIPEDIA. Schematic diagram of an EI ion source  digitálny obrázok , 200 .  cit. 
2022-11-8]. Prevzaté a upravené podľa: 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_diagram_of_an_EI_ion_source.jp
g  

Obr. 8.6 BIOTAGE. Analyzing crude peptide samples by Mass Spectrometry: what are the 
options [online], Biotage, 2020 [cit. 2022-11-8]. Dostupné na: 
https://selekt.biotage.com/peptideblogs/how-to-analyze-crude-peptide-samples-
by-mass-spectrometry   

Obr. 8.7 CREATIVE PROTEOMICS. MALDI-TOF Mass Spectrometry [online],  [cit. 2022-11-8]. 
Dostupné na: https://www.creative-proteomics.com/technology/maldi-tof-mass-
spectrometry.htm  

Obr. 8.8 BRUKER. MTP Targets  digitálny obrázok ,  [cit. 2022-11-  . Dostupné na:  
https://store.bruker.com/products/mtp-targets  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paper_Micrograph_Bright.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paper_Micrograph_Dark.png
https://www.renalfellow.org/2021/07/01/urine-sediment-of-the-month-pathologic-crystals-in-the-urine/
https://www.renalfellow.org/2021/07/01/urine-sediment-of-the-month-pathologic-crystals-in-the-urine/
https://scs.illinois.edu/resources/cores-scs-research-and-service-facilities/mass-spectrometry-lab/mass-spec-user-guidelines. 
https://scs.illinois.edu/resources/cores-scs-research-and-service-facilities/mass-spectrometry-lab/mass-spec-user-guidelines. 
https://scs.illinois.edu/resources/cores-scs-research-and-service-facilities/mass-spectrometry-lab/mass-spec-user-guidelines. 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_diagram_of_an_EI_ion_source.jpg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_diagram_of_an_EI_ion_source.jpg
https://selekt.biotage.com/peptideblogs/how-to-analyze-crude-peptide-samples-by-mass-spectrometry 
https://selekt.biotage.com/peptideblogs/how-to-analyze-crude-peptide-samples-by-mass-spectrometry 
https://www.creative-proteomics.com/technology/maldi-tof-mass-spectrometry.htm
https://www.creative-proteomics.com/technology/maldi-tof-mass-spectrometry.htm
https://store.bruker.com/products/mtp-targets 


413 
 

Obr. 8.9 PINTEREST. APCI and APPI schemes  digitálny obrázok ,  cit. 2022-11-9]. Dostupné 
na: https://sk.pinterest.com/pin/321444492166490430/  

Obr. 8.10 AMMANN, A. Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP MS): a versatile 
tool. Chemistry, Journal of mass spectrometry, 2007; 42(4), s. 419-27. doi: 
10.1002/jms.1206 

Obr. 8.11 HOLČAPEK, Michal. Experimentální metody strukturálního výzkumu: Hmotnostní 
spektrometrie. Univerzita Pardubice. Prednáška. Dostupné na: 
https://holcapek.upce.cz/teaching/Holcapek_EMSV_MS.pdf 

Obr. 8.12 RUBAKHIN, Stanislav S.; SWEEDLER, Jonathan V. Mass Spectrometry Imaging: A 
Mass Spectrometry Primer for Mass Spectrometry Imaging. Vol. 656. Humana 
Press, Totowa, NJ, 2010. Print ISBN: 978-1-60761-745-7, Online ISBN: 978-1-60761-
746-4, doi: 10.1007/978-1-60761-746-4_2 

Obr. 8.13 SLIDE PLAYER. Quadropole Mass Analyzer: Magnetic and Electric Sector  digitálny 
obrázok ,  cit. 2022-11-12]. Dostupné na: https://slideplayer.com/slide/14449057/ 

Obr. 8.14 KANDRA, Mário. Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru. Bakalárska práca. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií, 2015. Dostupné na: https://core.ac.uk/reader/30283180 

Obr. 8.15 THOMAS, Stefani. Contemporary Practice in Clinical Chemistry: Chapter 10 - Mass 
spectrometry. Academic Press, 2019. 4. vydanie. ISBN 9780128154991, s. 171-185. 
doi: 10.1016/B978-0-12-815499-1.00010-7. Prevzaté z: 
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-
biology/quadrupole-ion-trap 

Obr. 8.16A Prevzaté z: https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mass-
spectrometry/qtof/impact.html 

Obr. 8.16B Prevzaté e upravené podľa: https://alevelnotes.com/notes/chemistry/elements-
of-life/mass-spectrometry 

Obr. 8.17 Prevzaté a upravené podľa: http://www.chm.bris.ac.uk/ms/fticrms.xhtml 

Obr. 8.18 Prevzaté z: https://en.wikipedia.org/wiki/Orbitrap   
https://www.researchgate.net/publication/306542804_A_researcher%27s_guide
_to_mass_spectrometry-based_proteomics 

Obr. 8.19 Prevzaté a upravené podľa: http://www.chm.bris.ac.uk/ms/detectors.xhtml 

Obr. 8.20 Prevzaté a upravené podľa: http://www.chm.bris.ac.uk/ms/detectors.xhtml 

Obr. 8.21 Prevzaté a upravené podľa: https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-019-
00265-9/figures/2 

Obr. 8.23 Prevzaté a upravené podľa: https://www.biologie.hu-
berlin.de/de/gruppenseiten/oekologie/meth/massspec/mass_sp 

Obr. 8.24 Prevzaté z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tandemov%C3%A1_hmotnostn%C3%AD_spektrom
etrie 

https://sk.pinterest.com/pin/321444492166490430/ 
https://holcapek.upce.cz/teaching/Holcapek_EMSV_MS.pdf
https://slideplayer.com/slide/14449057/
https://core.ac.uk/reader/30283180
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/quadrupole-ion-trap
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/quadrupole-ion-trap
https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mass-spectrometry/qtof/impact.html
https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mass-spectrometry/qtof/impact.html
https://alevelnotes.com/notes/chemistry/elements-of-life/mass-spectrometry
https://alevelnotes.com/notes/chemistry/elements-of-life/mass-spectrometry
http://www.chm.bris.ac.uk/ms/fticrms.xhtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbitrap
https://www.researchgate.net/publication/306542804_A_researcher%27s_guide_to_mass_spectrometry-based_proteomics
https://www.researchgate.net/publication/306542804_A_researcher%27s_guide_to_mass_spectrometry-based_proteomics
http://www.chm.bris.ac.uk/ms/detectors.xhtml
http://www.chm.bris.ac.uk/ms/detectors.xhtml
https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-019-00265-9/figures/2
https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-019-00265-9/figures/2
https://www.biologie.hu-berlin.de/de/gruppenseiten/oekologie/meth/massspec/mass_sp
https://www.biologie.hu-berlin.de/de/gruppenseiten/oekologie/meth/massspec/mass_sp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tandemov%C3%A1_hmotnostn%C3%AD_spektrometrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tandemov%C3%A1_hmotnostn%C3%AD_spektrometrie


414 
 

Obr. 8.25 Prevzaté z: 
https://www.researchgate.net/publication/335037795_Mass_Spectrometry_as_a
_Workhorse_for_Preclinical_Drug_Discovery_Special_Emphasis_on_Drug_Metab
olism_and_Pharmacokinetics/figures?lo=1 

Obr. 8.26 Prevzaté a upravené podľa: 
https://www.researchgate.net/publication/230749548_Human_Myocardial_Prot
ein_Pattern_Reveals_Cardiac_Diseases 

Obr. 8.27 Prevzaté a upravené podľa: 
https://www.researchgate.net/publication/281602574_Identification_and_quanti
fication_of_selenium_metabolites_in_human_urine 

Obr. 8.28 https://www.chem.agilent.com/cag/EMEA/LCMS_Literature/Brochures/5989-
4197EN.pdf 

Obr. 8.29 UNIPEPT. Case study: taxonomic analysis of a tryptic peptide [online], [cit. 2022-11-
12]. Upravené podľa: https://unipept.ugent.be/clidocs/casestudies/tpa 

Obr. 8.30 CREATIVE PROTEOMICS. Protein Digestion Service [online],  [cit. 2022-11-12]. 
Dostupné na: https://www.creative-proteomics.com/services/digestion-in-gel-or-
in-solution.htm  

Obr. 9.15 KADERJ KOV  Zuzana. Využitie metód založených na optických princípoch vo 
výskume porúch hemostázy a možností ich ovplyvnenia. Diplomová práca, FMFI UK, 
Bratislava 2007 

Obr. 9.16 KADERJ KOV  Zuzana. Využitie metód založených na optických princípoch vo 
výskume porúch hemostázy a možností ich ovplyvnenia. Diplomová práca, FMFI UK, 
Bratislava 2007 

Obr. 10.1 PNGEGG. Ultrasonography 3D ultrasound Doppler echocardiography Medical 
Equipment, electronics, service png  digitálny obrázok ,  cit. 2022-10-28]. Dostupné 
na: https://www.pngegg.com/en/png-mekds 

Obr. 10.2 BIOFYZIK LNÍ ÚSTAV LF MU. Ultrazvuková diagnostika. LF MU. Prednáška. 
Dostupné na: 
https://www.med.muni.cz/biofyz/zobrazovacimetody/files/Ultrazvuk.pdf 

Obr. 10.4 LAGRÉZE, Wolf A.; SCHAEFFEL, Frank. Preventing Myopia. Dtsch. Artzebl. Int., 201 , 
114 (35-36), s. 575-580. doi: 10.3238/arztebl.2017.0575. PMID: 28927495 

Obr. 10.5 SIASSI, Bijan et al. Practical Neonatal Cardiology. McGraw Hill/Medical, 2019. 1. 
vydanie, ISBN-13: 978-1260123135 

Obr. 10.45 RÖNTGEN,Wilhelm Conrad. The bones of a hand with a ring on one finger, viewed 
through x-ray [fotografia]. Wellcome Library, Londýn. Dostupné na:  
https://wellcomecollection.org/images?query=rontgen  

Obr. 10.50 HOBBIE, Russell K. & ROTH, Bradley J. Intermediate physics for medicine and 
biology, Springer, 2015. 5. vydanie, ISBN-13: 978-3319126814  

https://www.researchgate.net/publication/335037795_Mass_Spectrometry_as_a_Workhorse_for_Preclinical_Drug_Discovery_Special_Emphasis_on_Drug_Metabolism_and_Pharmacokinetics/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/335037795_Mass_Spectrometry_as_a_Workhorse_for_Preclinical_Drug_Discovery_Special_Emphasis_on_Drug_Metabolism_and_Pharmacokinetics/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/335037795_Mass_Spectrometry_as_a_Workhorse_for_Preclinical_Drug_Discovery_Special_Emphasis_on_Drug_Metabolism_and_Pharmacokinetics/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/230749548_Human_Myocardial_Protein_Pattern_Reveals_Cardiac_Diseases
https://www.researchgate.net/publication/230749548_Human_Myocardial_Protein_Pattern_Reveals_Cardiac_Diseases
https://www.researchgate.net/publication/281602574_Identification_and_quantification_of_selenium_metabolites_in_human_urine
https://www.researchgate.net/publication/281602574_Identification_and_quantification_of_selenium_metabolites_in_human_urine
https://www.chem.agilent.com/cag/EMEA/LCMS_Literature/Brochures/5989-4197EN.pdf
https://www.chem.agilent.com/cag/EMEA/LCMS_Literature/Brochures/5989-4197EN.pdf
https://unipept.ugent.be/clidocs/casestudies/tpa
https://www.creative-proteomics.com/services/digestion-in-gel-or-in-solution.htm
https://www.creative-proteomics.com/services/digestion-in-gel-or-in-solution.htm
https://www.pngegg.com/en/png-mekds
https://www.med.muni.cz/biofyz/zobrazovacimetody/files/Ultrazvuk.pdf
https://wellcomecollection.org/images?query=rontgen


415 
 

Obr. 10.56 PRIFTAKIS, Dimitris et al. Towards more accurate 18F-fluorodeoxyglucose positron 
emission tomography (18F-FDG PET) imaging in active and latent tuberculosis.  
Int.J.Inf.Dis. 2020; vol. 92, s. 85-S90. doi: 10.1016/j.ijid.2020.02.017 

Obr. 10.57A PHELPS, Michael E. Positron emission tomography provides molecular imaging of 
biological processes. PNAS, 2000, 97(16), 9226-9233; doi: 
10.1073/pnas.97.16.9226 

Obr. 10.57B OSSENKOPPELE, Rik et al. Discriminative Accuracy of [18F]flortaucipir Positron 
Emission Tomography for Alzheimer Disease vs Other Neurodegenerative 
Disorders. JAMA, 2018; 320(11), s. 1151-1162, doi: 10.1001/jama.2018.12917 

Obr. 10.57C  NIDA. The Brain & the Actions of Cocaine, Opioids, and Marijuana  digitálny 
obrázok , . National Institute on Drug Abuse,  2019 [cit. 2022-11-01 . Dostupné na:  
https://nida.nih.gov/publications/teaching-addiction-science/brain-actions-
cocaine-opioids-marijuana 

Obr. 10.58 HOCHHEGGER, Bruno et al. PET/CT imaging in lung cancer: indications and findings.  
J.Bras.Pneumol. 2015, 41(3), s. 264-274. 

Obr. 10.59 GAWNE, Peter J. et al. Direct Cell Radiolabeling for in Vivo Cell Tracking with PET 
and SPECT Imaging. Chem. Rev., 2022; 122(11), s. 10266-10318. doi: 
10.1021/acs.chemrev.1c00767 

Obr. 10.62 ULLMAN, Vojtěch. Jaderní fyzika a fyzika ionizujúcího záření. Ostrava, 2002. 
Prednáška.  cit. 2022-09-30  Dostupné na: https://astronuklfyzika.cz/Fyzika-
NuklMed.htm 

Obr. 10.63 CHUD , Martin. Základy dozimetrie žiarenia. FMFI UK, Bratislava. Prednáška. 
Dostupné na: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf 

Obr. 10.64 CHUD , Martin. Základy dozimetrie žiarenia. FMFI UK, Bratislava. Prednáška. 
Dostupné na: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf 

Obr. 10.65 CHUD , Martin. Základy dozimetrie žiarenia. FMFI UK, Bratislava. Prednáška. 
Dostupné na: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf 

obr. 10.66 CHUD , Martin. Základy dozimetrie žiarenia. FMFI UK, Bratislava. Prednáška. 
Dostupné na: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf 

Obr. 10.67 CHUD , Martin. Základy dozimetrie žiarenia. FMFI UK, Bratislava. Prednáška. 
Dostupné na: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf 

Obr. 10.68 CHUD , Martin. Základy dozimetrie žiarenia. FMFI UK, Bratislava. Prednáška. 
Dostupné na: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf 

Obr. 10.69 BINOO. ALARA CONCEPT  digitálny obrázok . Bio-Medical Sciences and Hospital, 
2020 [cit. 2022-09-30 . Dostupné na: https://blog.ucbmsh.org/department/alara-
concept  

Obr. 10.70 KURUC, Jozef. Rádiobiológia. Omega Info, Bratislava. Multimediálna elektronická 
kniha vo formáte MS PowerPoint na CD, 200 . ISBN   8-80-89337-02-6  

https://nida.nih.gov/publications/teaching-addiction-science/brain-actions-cocaine-opioids-marijuana
https://nida.nih.gov/publications/teaching-addiction-science/brain-actions-cocaine-opioids-marijuana
https://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm
https://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/martin/martin_all.pdf
https://blog.ucbmsh.org/department/alara-concept 
https://blog.ucbmsh.org/department/alara-concept 


416 
 

Obr. 11.2 AARONSON, Philip I., 2000. Rövid kardiológia - RAM - RÖVIDEN A MEDICIN RÓL. 
B.m.: B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó. ISBN  63  46420.  

Obr. 11.16 GALLEANO, Monica et al, 2013. (-)-Epicatechin reduces blood pressure and 
improves vasorelaxation in spontaneously hypertensive rats by NO-mediated 
mechanism. IUBMB Life  online . 2013, roč. 65, č. 8, s.  10–715. ISSN 15216543. 
Dostupné na: doi: 10.1002/iub.1185 

  



417 
 

Zdroje tabuliek: 

Tab. 6.2 KRAML, Jiří, et al. Návody k praktickým cvičením z lékařské chemie a biochemie.  
Praha: Karolinum, 1991. 1. vydanie. s. 243. ISBN 80-7066-453-3 

Tab. 8.1 HOLČAPEK, Michal. Experimentální metody strukturálního výzkumu: Hmotnostní 
spektrometrie. Univerzita Pardubice. Prednáška. Dostupné na: 
https://holcapek.upce.cz/teaching/Holcapek_EMSV_MS.pdf   

Tab. 8.2 MIKUŠ, Peter, PIEŠŤANSK , Juraj, DOKUPILOV , Svetlana. Kvapalinová 
chromatografia, hmotnostná spektrometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a 
biomedicínskej analýze, Bratislava: VEDA, 2018, s. 365. ISBN 978-80-224-1632-0 

Tab. 10.2 RADIOPAEDIA. Ultrasound frequencies [online]. Radiopaedia, 2020 [cit. 2022-10-
2 . Dostupné na: https://radiopaedia.org/articles/ultrasound-frequencies 

Tab. 10.3 RADIOPAEDIA. Acoustic impedance [online]. Radiopaedia, 2022 [cit. 2022-10-2]. 
Dostupné na: https://radiopaedia.org/articles/acoustic-impedance 

Tab. 10.8 MAYFIELD CLINIC. PET (positron emission tomography) scan [online]. Mayfield 
clinic, 2019 [cit. 2022-10-4 . Dostupné na: https://mayfieldclinic.com/pe-
pet.htm  

 

https://holcapek.upce.cz/teaching/Holcapek_EMSV_MS.pdf
https://radiopaedia.org/articles/ultrasound-frequencies
https://radiopaedia.org/articles/acoustic-impedance
https://mayfieldclinic.com/pe-pet.htm 
https://mayfieldclinic.com/pe-pet.htm 


�����������������������


	predna_strana
	Experimentálne metódy draft 16.1
	zadna_strana

