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Zoznam skratiek 
 

Ag Antigen antigén 

bb - bunky 

CD Cluster of Differentiation diferenciačná skupina 

ELISA 

Ery 

FITC 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

Erythrocytes 

Fluorescein Isothiocyanate 

ELISA metóda 

erytrocyty 

fluoresceínizotiokyanát 

FR - fyziologický roztok 

FSC 

Hct 

Forward Scatter 

Hematocrit 

priamy rozptyl 

hematokrit 

Ig 

MCV  

i.p. 

i.v. 

PE 

Immunoglobulin  

Mean Corpuscular Volume 

Intraperitoneal 

Intravenous 

Phycoerythrin 

imunoglubulín  

stredný objem červených krviniek 

intraperitoneálny 

intravenózny 

fykoerytrín 

PEC 

Q 

RCF 

RPM 

Peritoneal Exudate Cells 

Quartile 

Relative Centrifugal Force 

Rounds Per Minute 

peritoneálne exsudátové bunky 

kvartil 

relatívna centrifugačná sila 

otáčky za minútu 

SSC 

TB 

Side Scatter 

Trypan Blue 

bočný rozptyl 

trypánová modrá 

TR - Türkov roztok 

UZST Unit of Zinc Sulphate Turbidity jednotka zink-sulfátového testu 
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Úvod 
 

Tento nový učebný materiál z predmetu CVIČENIE Z IMUNOLÓGIE vychádza po 

niekoľkoročných skúsenostiach s výučbou tohto predmetu, ale hlavne z dôvodu, aby študentom 

z odboru Biológia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach poskytol dostatočný teoretický podklad 

k praktickým cvičeniam, a zároveň poslúžil ako vedecký denník na detailný zápis všetkých 

experimentálnych údajov potrebných k vypracovaniu laboratórnych protokolov z jednotlivých 

cvičení.  

Praktické experimentovanie je neoddeliteľnou súčasťou vedeckého poznávania 

a chápania. V rámci štúdia biológie je potrebné, aby študenti dôkladne porozumeli nielen 

základom každej disciplíny, ale zároveň nadobudli praktické zručnosti vrátane schopnosti 

navrhovať dizajn vedeckých experimentov, vyberať adekvátne analytické/vyšetrovacie techniky až 

po interpretáciu a prezentáciu experimentálnych údajov. Cieľom tejto novej publikácie je preto 

poskytnúť študentom magisterského štúdia praktický príručný študijný materiál, ktorý podporí 

a rozšíri ich vedomosti o základných princípoch Imunológie.  

Učebný text je logicky rozdelený na šesť konkrétnych cvičení v poradí, v akom budú 

nasledovať v rámci predmetu počas semestra. Súčasťou publikácie sú názorné ilustrácie, prípadne 

odkazy na niektoré internetové zdroje/inštruktážne videá, ktoré študentom pomôžu lepšie 

pochopiť mechanizmus/prevedenie jednotlivých imunologických postupov, a tým pádom umožnia 

lepšiu teoretickú prípravu, ktorá je potrebná k hladkému a bezproblémovému priebehu cvičení.  

Vedecký pokrok v imunológii a imunologických technikách neustále napreduje, a preto sa 

aj v rámci našej výučby oboznámime s princípmi metodík, ktoré síce boli dlhé roky zlatým 

štandardom imunologického výskumu, ale v súčasnosti sa nahrádzajú novšími/efektívnejšími 

metódami, ktoré poskytujú oveľa presnejšie/rýchlejšie výsledky za súčasného minimalizovania 

objemu analyzovaných vzoriek či počtu experimentálnych zvierat v rámci in vivo vedeckých 

výskumov. Je potrebné zdôrazniť, že aj keď každé cvičenie ma štruktúru podrobného postupu 

práce, v súčasnosti mnohé imunologické testovania fungujú na princípe využívania komerčne 

dostupných kitov, setov, či ide dokonca o kompletne zautomatizovanú procedúru v rámci 

klinických laboratórií. Napriek tomu sa domnievame, že poznať biologický mechanizmus 

imunitných reakcií, ktoré sú podstatou komerčných kitov či analyzátorov, je dôležitou súčasťou 

vedomostí študentov vedeckých odborov, nevynímajúc fakt, že aj v dobe moderných špičkových 

technológií sa niektoré manuálne overené techniky len veľmi ťažko nahrádzajú automatmi. Okrem 

toho, výpovedná hodnota niektorých nových technológií pre klinickú diagnostiku nie je v zásade 

oveľa prínosnejšia, avšak finančné zaťaženie je mnohokrát enormné. 

 Zostáva len dúfať, že poznatky, ktoré táto učebná pomôcka poskytuje, zostanú 

vyhľadávanou súčasťou vzdelávania študentov biológie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 

v Košiciach. 

                                                                                                                                Autorský kolektív 
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1 Organizácia cvičení a bezpečnosť pri práci 

1. Organizácia cvičení a podmienky zápočtu 
 

V biologickom laboratóriu študenti vykonávajú laboratórne cvičenia vždy za prítomnosti 

pedagogického dozoru. V laboratóriu je dovolené vykonávať iba práce bezprostredne súvisiace s 

danou úlohou a podľa pokynu vedúceho cvičenia. Absolvovaním praktických cvičení si študent 

osvojí základné laboratórne zručnosti vrátane: 

• dizajnovania vedeckých experimentov; 

• schopnosti pozorovať a merať imunologické parametre; 

• spôsobov zapisovania vedeckých výsledkov; 

• analyzovania a interpretovania vedeckých zistení; 

• odprezentovania zistení formou písomného vedeckého výstupu (protokol). 

ŠTUDENT JE POVINNÝ:  

1. Dostaviť sa na cvičenie včas a zostať v laboratóriu až do jeho skončenia. Neodôvodnené 

meškanie o viac ako 10 minút je neospravedlnené a študent je povinný odcvičiť dané cvičenie 

v náhradnom termíne. Termín náhradného cvičenia určí vedúci cvičenia. Maximálny počet 

náhradných cvičení je 1 (výnimočne možno tento počet prekročiť, ak bola absencia zavinená 

z vážnych a vopred uvedených dôvodov, napr. hospitalizácia v nemocnici, choroba atď.).  

 

2. Pripraviť sa na cvičenie VOPRED, poznať pracovný postup tak, aby sa účelne využil čas. 

 

 

 

 

 

3. Ospravedlniť prípadnú absenciu VOPRED. Je možné vynechať 1 cvičenie len v závažných 

prípadoch a s príslušným ospravedlnením.  

 

4. Udržiavať v laboratóriu poriadok. Pred začatím cvičenia skontrolovať stav a úplnosť vybavenia 

pracovného stola pomôckami. Akékoľvek prenášanie vybavenia je zakázané. Po skončení 

cvičenia vrátiť všetko do pôvodného stavu a až potom ohlásiť ukončenie práce vedúcemu 

cvičenia.  

 

5. Počas cvičenia si študent zapisuje (prípadne zakresľuje) výsledky vlastných pozorovaní, 

nameraných hodnôt a pod. do pracovného zošita/vedeckého denníka (nie na kúsok papiera). 

Po skončení cvičenia študent predloží vedúcemu cvičenia poznámky s výsledkami svojej práce.  

 

6. Študent vypracuje protokol a odovzdá ho vedúcemu cvičenia na najbližšom cvičení. Protokoly 

budú ohodnotené a výsledné známky budú súčasťou hodnotiaceho procesu v zápočtovom 

týždni.  

 

Praktické cvičenia budú mať pre študenta najväčší význam vtedy, ak sa na ne vopred 

pripraví naštudovaním teoretických podkladov. Nechoďte na cvičenia s očakávaním, že 

z Vašej strany nie je potrebná akákoľvek spolupráca a stačí sa len zúčastniť. Váš aktívny 

prístup a dôkladná teoretická príprava sú kľúčové pre efektivitu praktických cvičení. 
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7. Klasifikovaný zápočet bude výsledkom celkovej práce na cvičení, vedomostného preskúšania 

teórie a niektorých praktických postupov, ktoré sa študent naučil v rámci cvičení. Na výslednú 

známku klasifikovaného zápočtu budú mať samozrejme vplyv aj hodnotenia jednotlivých 

protokolov, pričom ich váha na celkové hodnotenie bude až 60 %. Ústne skúšanie predstavuje 

zvyšných 40 % z celkového hodnotenia. 

 

8. Hodnotenie protokolov: k úspešnému zvládnutiu daného cvičenia je potrebné, aby študent 

odovzdal protokoly z jednotlivých cvičení podľa pokynov uvedených na strane 6–7 a v presne 

určený čas. Protokoly budú hodnotené percentuálne s maximom 100 % (t.j. protokol bol 

odovzdaný v stanovený termín a napísaný presne podľa požiadaviek uvedených na strane 12 – 

VZOR PROTOKOLU). 

 

 

 

Dôvody zníženého hodnotenia z protokolov: 

• Ak študent nedonesie protokol na ďalšie cvičenie, protokol okamžite stráca 20 % z 

hodnotenia. Protokol je nutné odovzdať hneď ako to bude možné, ale jeho výsledné 

hodnotenie, aj v prípade úplnej správnosti, môže byt už len 80 %.  

• Ďalších 20 % protokol stratí pri nedodržaní formálnej úpravy (zarovnanie, okraje, chýbanie 

číslovania/popisu obrázkov, tabuliek, resp. chýbanie odkazov na obrázky/tabuľky v texte).  

• 10 % protokol stratí, ak chýbajú v závere vypracované teoretické otázky. 

• 20 % protokol stráca pri nesprávnom výpočte/nákrese/výsledkoch.  

• 20 % protokol stráca, ak chýba diskusia.  

• 10 % protokol stráca, ak chýba záver.  

• 20 % protokol stráca, ak nie je dodržaná požadovaná štruktúra (t.j. ak princípy budú 

súčasťou výsledkovej časti, alebo vo výsledkovej časti budete diskutovať vaše výsledky, 

prípadne budete v závere opakovať postup atď.)  

 

9. Známka klasifikovaného zápočtu sa bude riadiť príslušnou tabuľkou (Tab. 1). 

Tabuľka 1: Hodnotiaca tabuľka pre určenie výslednej známky z predmetu. 

Známka A B C D E FX 

% 100–90 89–80 79–70 69–60 59–50 49–0 

 

 

 

 

 

 

Študent bude mať možnosť si opraviť/prerobiť protokol iba po 1. praktickom cvičení. 

Všetky ostatné protokoly budú hodnotené bez možnosti opráv.  
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2. Vzor protokolu 
CVIČENIE č. 

 
Meno/odbor:  

Dátum:  

Téma:          

Úloha: 1.  
2.  

Princíp: 

    

Študent stručne opíše tú časť teórie, ktorú potrebuje na uskutočnenie/ 
porozumenie konkrétneho praktického cvičenia. Návody na cvičenia poskytujú 
detailnejší teoretický prehľad, ktorý má študent ovládať PRED samotným cvičením 
za účelom ich úspešného zvládnutia po praktickej aj teoretickej stránke. Študent 
podľa uváženia spíše a vytvorí vlastný stručný prehľad teórie týkajúcej sa danej 
témy a jednotlivých úloh (na základe podkladov k cvičeniam, prípadne iných 
literárnych zdrojov). Takže žiadne „KOPÍROVAŤ–VLOŽIŤ“ počítačové funkcie! 

Pomôcky:    Študent vymenuje skutočne používané pomôcky/chemikálie použité na 
laboratórnom cvičení. V prípade chemikálii a roztokov aj ich presné koncentrácie 
či výrobcu (napr. Merck, Roche a pod.). Pomôcky uvedené v návodoch na cvičenia 
sú informatívne a je nutné dôkladne skontrolovať, či príslušné pomôcky boli 
skutočne súčasťou cvičenia alebo či nedošlo k nejakým zmenám z rôznych 
dôvodov (napr. výmena experimentálneho zvieraťa myš–potkan, výmena 
roztokov za iné s rovnakou funkciou a pod.). 

Postup: Študent napíše stručný postup práce tak, aby každý kto bude protokol čítať, mohol 
kedykoľvek dané cvičenie zopakovať s podobným/rovnakým výsledkom. Zapisuje 
sa KAŽDÁ (aj tá najmenšia) zmena postupu v porovnaní s návodom!!! Keďže ide 
o zápis toho, čo sa na cvičení robiLO, postup formulujeme v MINULOM ČASE a v 1. 
osobe množného čísla (t.j. pridali sme, pripravili sme si a pod.). Pre prehľadnosť 
a rýchlejšiu orientáciu v texte sa odporúča písať POSTUP v bodoch resp. 
odrážkach. 1...... 
                     2………  

Výpočty/ 

Pozorovanie: 

 

Študent zapíše svoje výsledky čo najprehľadnejšie a čo najzrozumiteľnejšie 
(tabuľky, grafy, výpočty). Každá tabuľka/graf bude mať svoje číslo a názov 
tabuľky/grafu. Akékoľvek skratky použité v tabuľke/grafe budú vysvetlené v 
legende grafu, resp. vo vysvetlivkách pod tabuľkou.  

 

 

 

  
 
 
 

Diskusia 

 

 

 

Záver: 

 

 

Každý študent samostatne vypracuje diskusiu a záver protokolu, kde stručne, 
výstižne, biologicky správne vyhodnotí laboratórnu prácu a svoje výsledky, 
porovná namerané hodnoty s tabuľkovými hodnotami konkrétnych biologických 
parametrov, zdôvodní nepresnosti a chyby merania. Nakoniec samostatne 
teoreticky vypracuje odpovede na jednotlivé otázky, ktoré sú uvedené na konci 
každého cvičenia. Diskusia a záver môžu predstavovať 2 samostatné časti 
protokolu, alebo môžu sa písať spolu, vtedy však je potrebné to uvádzať ako 
Diskusia/Záver. 

V pozorovaní uvádzame IBA výsledky, NIČ NEVYSVETĽUJEME (prečo mi niečo 

nevyšlo a pod.). Vysvetlenia výsledkov a dôvody ich správnosti/nesprávnosti 

sú súčasťou DISKUSIE.  
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Formálna úprava protokolov: protokol je potrebné zarovnať na oboch okrajoch;   

                                                         okraje: vpravo/vľavo 2 cm, hore/dole: 2 cm; 

                                                        riadkovanie: ľubovoľné; veľkosť písma: 11 – 12; 

možné tlačiť aj obojstranne/aj čierno-bielo pokiaľ to nezníži 

zrozumiteľnosť obrázkov/grafov; 

protokol skontrolovať aj po stránke gramatickej a štylistickej! 

3. Bezpečnosť pri práci 

V laboratóriu sa vyskytujú viaceré pracovné riziká. Podmienkou pre bezpečnú prácu je 

dodržiavanie elementárnych bezpečnostných zásad a rozumné a uvážlivé správanie študentov. 

Študenti si popri získaní odbornej zručnosti musia osvojiť aj základné návyky nevyhnutné pre 

dodržanie bezpečnosti pri práci. Ku svojej práci musia pristupovať zodpovedne, vyhýbať sa 

bezmyšlienkovitej, unáhlenej činnosti, ktorá môže viesť k úrazu. Každý musí dávať pozor aj na svoje 

okolie s vedomím existencie možného ohrozenia vyplývajúceho z jeho vlastnej práce, ale aj práce 

ostatných študentov. Študent musí pri práci v laboratóriu postupovať premyslene a sústredene. 

Na prácu musí byť pripravený nielen po odbornej stránke, ale zároveň musí poznať riziká 

vyplývajúce z vlastností používaných látok, ako aj syntetických operácií. Študenti môžu v 

laboratóriu uskutočňovať len tie pracovné operácie, ktoré sú náplňou ich práce. Svojvoľné zmeny 

laboratórnych postupov a pokusy mimo rámca cvičenej práce sú bez súhlasu 

vyučujúceho/cvičiaceho asistenta zakázané. Všeobecné zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia, 

bezpečného správania sa v laboratóriu sú poskytnuté vyučujúcim na úvodnom cvičení za účelom 

vykonania školenia a oboznamovania študentov PF UPJŠ. 

1. Do laboratória sa vstupuje v pracovnom plášti s potrebnými pomôckami (zošit, písacie potreby, 

základné pomôcky a pod.) Polodlhé/dlhé vlasy zopnúť sponou/gumkou.  

2. V laboratóriu sa nesmie jesť, piť a fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru.  

3. Pri práci sa používajú len jednoznačne identifikovateľné, riadne označené chemikálie, 

nepoškodené laboratórne nádoby a pomôcky, ktoré je potrebné po skončení práce očistiť a 

uložiť na určené miesto.  

4. Pri práci so sklom sa chránime pred porezaním a prípadné zvyšky rozbitého skla sa odstránia zo 

stola kefkou (nikdy nie rukou) do odpadového koša s pevným dnom.  

5. Predpokladom pre prácu s chemikáliami je základná znalosť o ich vlastnostiach. Skoro všetky 

chemikálie sú viac či menej toxické. Rozdeľujeme ich do dvoch podskupín: 1. látky zdraviu 

škodlivé, ktoré pri vniknutí do organizmu spôsobujú jeho väčšie, resp. menšie poškodenie, ale 

obyčajne nespôsobujú smrť; 2. jedy, ktoré na rozdiel od prvej podskupiny po vniknutí do 

organizmu i v malých dávkach spôsobujú ťažké poškodenie organizmu, ktoré môže skončiť 

smrťou poškodeného.  

Obrázky/grafy/tabuľky sa využívajú z dôvodu názornejšieho pochopenia textu, resp. 

výsledkovej časti. Preto sa v protokole nikdy nenachádzajú bez toho, aby ste na ne 

nedali odkaz v texte, t.j. čitateľ má vedieť KEDY, resp. v ktorej časti textu/protokolu 

si má pomôcť príslušným obrázkom/tabuľkou/grafom. 
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6. Veľkú pozornosť je treba venovať 

práci s horľavinami. Horľaviny 

nikdy nezahrievame priamym 

plameňom, používame vodné 

kúpele alebo elektrické tepelné 

hniezda. Kyseliny a hydroxidy sú 

silno leptajúce látky. Už malé 

kvapky spôsobujú na pokožke 

popáleniny a vážne poškodzujú 

oči. Kyseliny a hydroxidy 

prelievame vždy za použitia lievika 

a fľašu držíme tak, aby sme nepoškodili označenie fľaše. Pri nalievaní používame vždy ochranné 

rukavice! Pri riedení kyselín nalievame vždy kyselinu do vody – nikdy nie naopak!  

Pri pipetovaní agresívnych a jedovatých kvapalín používame výhradne bezpečnostné pipety 

a nasávame pomocou balónika/pipetovým nadstavcom alebo injekčnou striekačkou.  

7. Rešpektujte vždy pokyny vedúceho cvičenia pri konkrétnych úlohách, pri likvidácii odpadu.  

8. Príslušné pokyny pre prácu v laboratóriu a výstražná obrazová symbolika (Obr. 1) sú na 

viditeľnom mieste umiestnené v laboratóriu. OBOZNÁMTE SA S NIMI!  

Základné zásady poskytovania 1. pomoci  

Tak ako pri každej ľudskej činnosti aj pri práci v laboratóriu môže dôjsť k úrazu, pričom charakter 

úrazu bude zrejme závisieť od charakteru vykonávanej práce. O každom, i úplne nepatrnom úraze 

informujte vedúceho cvičenia!!! Každý úraz je potrebné brať vážnejšie ako sa javí, preto okrem 

okamžitého ošetrenia je nutné zabezpečiť aj odbornú lekársku pomoc.  

Najčastejšie sa môžu vyskytnúť:  

• mechanické úrazy;  

• popáleniny;  

• poleptania;  

• otravy jedmi;  

• úrazy el. prúdom.  

Mechanické úrazy sú spôsobené obyčajne neopatrnosťou pri zaobchádzaní so sklom alebo 

nesprávnym odhadom jeho mechanickej pevnosti. Menšie poranenia a odreniny (ak nezostalo v 

rane sklo) sa ošetria priamo v laboratóriu. Okolie rán sa umyje alkoholom. Pri väčších poraneniach 

sa rana predbežne obviaže suchým sterilným obväzom a vyhľadá sa odborná pomoc.  

Popáleniny prvého stupňa sa prejavujú sčervenaním a bolestivým opuchom pokožky. Popáleniny 

druhého stupňa sa vyznačujú tvorbou pľuzgierov. Pre tretí stupeň je charakteristická povrchová 

alebo hĺbková nekróza. Stupeň popálenia závisí od teploty zdroja a od času pôsobenia tepla. Malé 

zranenia sa ošetria pod prúdom studenej vody alebo priložením kocky ľadu a prikrytím sterilným 

obväzom. Pri väčšom rozsahu treba postihnutého zabaliť do čistej plachty, prikryť ho a zabezpečiť 

rýchly prevoz do nemocnice. Ak začnú horieť šaty, udusíme čo najrýchlejšie oheň. Prilepený odev 

o pokožku nesmieme strhnúť, ale zabaliť a zabezpečiť prevoz do nemocnice.  

Poleptanie pokožky alebo sliznice dýchacieho ústrojenstva môžu spôsobiť napríklad žieraviny. 

Koncentrovaná kyselina dusičná, sírová a fluorovodíková naleptáva pokožku veľmi rýchlo, takže už 

po niekoľkých minútach vznikajú rozsiahle poškodenia. Kyseliny pôsobia tak, že odoberajú tkanivu 

Obr. 1: Európske symboly pre nebezpečné látky. 
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vodu a koagulujú bielkoviny. Odev poliaty kyselinami ihneď zoblečieme - ešte pred oplachovaním 

vodou a neutralizačnými prostriedkami. Narušenú pokožku potom oplachujeme veľkým 

množstvom vody a napokon 2 % roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Koncentrované roztoky 

hydroxidov spôsobujú na pokožke rozmoknuté, špinavo sivé škvrny. Poleptané miesta nie sú ostro 

ohraničené. Po poliatí odevu platia tie isté zásady ako pri kyselinách. Poleptanú pokožku 

oplachujeme veľkým množstvom tečúcej vody a neutralizujeme 1 % roztokom octu alebo 

citrónovej šťavy. 

4. Využívanie laboratórnych zvierat 

Opatrenia navrhnuté tak, aby chránili zvieratá používané na 

vedecké účely, predovšetkým v základnom alebo aplikovanom 

výskume, stanovuje smernica, ktorá je podrobne rozpísaná na 

priloženom web linku. Zároveň sa zavádzajú aj ochranné opatrenia 

pre zvieratá (Obr. 2) používané na vzdelávacie účely.  

Smernica 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké 

účely: http://publications.europa.eu/resource/celex/32010L0063 

 
HLAVNÉ BODY: 

• Smernica sa uplatňuje na všetky živé stavovce okrem človeka, a tiež na určité bezstavovce, 

ktoré pravdepodobne vnímajú bolesť (sépia, chobotnica atď.). 

• Na používanie primátov (okrem človeka) na testovanie sa vzťahujú obmedzenia a používanie 

ľudoopíc je zakázané. 

• Testovanie na zvieratách je schválené len pri postupoch, ktorých účelom je: 

➢ základný výskum; 

➢ translačný alebo aplikovaný výskum zameraný na prevenciu, diagnostiku alebo liečbu 

chorôb ľudí alebo zvierat; 

➢ vývoj, výroba alebo testovanie kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov, potravín, krmív, 

chemických látok atď. v záujme dosiahnutia ktoréhokoľvek z hore uvedených cieľov; 

➢ ochrana prirodzeného prostredia v záujme zdravia ľudí alebo zvierat; 

➢ výskum zameraný na ochranu druhov; 

➢ vysokoškolské vzdelávanie alebo odborné vzdelávanie; 

➢ súdne vyšetrovanie. 

Používanie zvierat na pokusné účely je povolené v prípade, že neexistuje žiadna uspokojivá 

náhradná metóda. Projekty, ktoré zahŕňajú pokusy na živých zvieratách, musí posúdiť príslušný 

orgán. Nemôžu začať, dokiaľ nezískajú pozitívne posúdenie, ktoré preukáže, že použitie zvierat je 

odôvodnené, a že očakávané výhody prevažujú nad poškodením, ktoré sa zvieraťu spôsobí, pričom 

sa zohľadnia etické aspekty. Počet zvierat použitých v projekte sa musí obmedziť na minimum, 

avšak bez ohrozenia cieľov projektu. Životné podmienky a metódy používané pri postupoch 

musia minimalizovať u zvierat akúkoľvek zbytočnú bolesť, utrpenie alebo strach. 

Zvieratá používané na pokusné účely: 

• musia dostávať vhodnú starostlivosť a zaobchádzanie; 

Obr. 2: Experimentálna myš [1]. 

 

http://publications.europa.eu/resource/celex/32010L0063
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• musia byť umiestnené v klietkach, ktoré sú pre ne dostatočne veľké a v prostredí 

prispôsobenom jednotlivým druhom v súlade s príslušnými normami; 

• v klietkach sa použijú techniky na „obohatenie“ prostredia s cieľom zvýšiť rozsah činností, 

ktoré môže zviera vykonávať, najmä na podporu fyzickej aktivity, skúmania a kognitívnych 

činností v súlade s ich prirodzeným správaním; 

• zariadenie, kde pokus prebieha, musí ustanoviť orgán pre dobré životné podmienky zvierat, 

ktorý bude poskytovať poradenstvo o otázkach dobrých životných podmienok zvierat a o 

nových spôsoboch, ktorými je možné „nahradiť, obmedziť a zjemniť“ používanie zvierat 

(nazývané tiež zásada „troch R“ z anglického Replace, Reduce, Refine);  

• členom tohto orgánu má byť osoba zodpovedná za dobré životné podmienky zvierat a 

poradenstvo mu má poskytovať určený veterinárny lekár; 

• spôsoby usmrcovania musia obmedzovať bolesť, utrpenie a strach, ktoré zvieratá prežívajú; 

• zvieratá môže v zariadení chovateľa, dodávateľa alebo používateľa usmrcovať len osoba s 

požadovanými zručnosťami; 

• vo všeobecnosti majú mať všetky osoby, ktoré sú v kontakte so zvieratami, primerané 

odborné vzdelanie a prax a ich spôsobilosť sa musí pred tým, než začnú pracovať bez dohľadu, 

posúdiť. 

Postupy, ktoré boli odsúhlasené v rámci schváleného projektu sa: 

• klasifikujú podľa stupňa krutosti; 

• vykonávajú v anestézii alebo s použitím inej metódy (analgézia atď.) okrem prípadov, kedy to 

nie je vhodné, alebo kedy sa anestézia považuje za traumatizujúcejšiu pre zviera ako samotný 

postup. 

Život zvieraťa sa musí vždy, keď je to možné, zachovať. Postupy sú navrhnuté tak, aby viedli k smrti 

čo najmenšieho počtu zvierat, a aby znížili trvanie a intenzitu utrpenia. Opätovné použitie zvieraťa 

je jedným zo spôsobov, ako znížiť celkový počet laboratórnych zvierat. Pred opätovným použitím 

zvieraťa sa musí vziať do úvahy skutočná krutosť kumulovaných postupov, zdravotný stav zvieraťa 

a stanovisko veterinárneho lekára. Na konci postupu musí veterinárny lekár alebo spôsobilá osoba 

rozhodnúť o tom, či sa zviera môže ponechať nažive.  

Schvaľovanie: 

Používatelia (experimentátori) a ich zariadenia musia mať schválenie, ktoré udelil príslušný orgán, 

a musia byť u tohto orgánu registrované. Schválené zariadenia musia byť zariadené a vybavené 

spôsobom vhodným pre umiestnené druhy zvierat a vykonávanie postupov (ak sa v nich 

vykonávajú). Majú viesť záznamy, v ktorých zaznamenávajú všetky zmeny v informáciách o 

zvieratách, ich pôvode a účele. Tieto záznamy sa uchovávajú po dobu piatich rokov a sú 

sprístupnené verejnosti.  

Konečným cieľom EÚ je ukončiť pokusy na zvieratách a takéto pokusy nahradiť iným prístupom 

bez použitia zvierat. Vzhľadom na súčasné vedecké poznatky však zatiaľ nie je možné nahradiť 

všetky pokusy na zvieratách.  

Ďalšie informácie: Zvieratá vo vedeckom výskume (Nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z. 3. júl 2019; 

účinnosť od 01/08/2019). https://www.epi.sk/zz/2012-377 

https://www.epi.sk/zz/2012-377
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2 Základné laboratórne techniky 

Ako vedci budete počas svojho výskumu v laboratóriu často vykonávať experimenty, v rámci 

ktorých bude potrebné merať presný objem roztokov, prípadne koncentrované roztoky bude 

potrebné nariediť a následne scentrifugovať. Preto nasledujúce cvičenie je venované vybraným 

zručnostiam, ktoré sú nevyhnutným predpokladom úspešnej laboratórnej práce, správnemu 

pipetovaniu, centrifugovaniu či príprave/riedeniu biologických roztokov/suspenzií. 

Téma: 

Úlohy: 

Základné laboratórne techniky 

1. Nacvičenie správneho postupu pri pipetovaní 
2. Nacvičenie správneho postupu pri centrifugovaní  

3. Riedenie biologických suspenzií 

4. Príprava krvného náteru 

Princíp: 

    

1. Správna technika pipetovania 

Pipety majú rôznu konštrukciu od veľmi jednoduchých sklenených trubíc so 

stanoveným objemom až po sofistikované presné prístroje, ktoré dokážu nasávať 

a dávkovať kvapaliny aj v množstvách menších ako 1 µl. 

Technika pipetovania ovplyvňuje vo veľkej miere výsledky vedeckých 

experimentov.  

 

Na prácu s malými objemami kvapalín sa používajú pipety, ktoré delíme na 2 

základné skupiny (Obr. 3):  

 

1. KLASICKÉ (makropipety): nedelené alebo delené 

 

      

Obr. 3: Typy pipiet (A – nedelené; B – delené) a správne držanie klasickej pipety pri 

vypúšťaní požadovaného objemu. K uzatvoreniu pipety sa používa výhradne ukazovák. 
Pokiaľ bude pipeta uzavretá napríklad palcom, môže dôjsť k úniku obsahu pipety počas 

prenášania meranej kvapaliny do nádoby. Okrem vzniku objemovej chyby môže dôjsť ku 
škodám na oblečení či poleptaniu pokožky [3, 4]. 

NEDELENÉ pipety: 

• sklenené trubice rozšírené v strednej časti do tvaru valca;  
• majú LEN 1 kalibračnú značku; 
• používajú sa k odmeraniu 1 určitého objemu kvapaliny; 
• nikdy nevyfukujeme zvyšok tekutiny v špičke pipety.     

        

 

B A 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DmFeZgJ0B2JUEM&tbnid=yo5a5tiQ-JWxbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-26490.html&ei=86UMUqylNMfUtAb-mIHYAw&bvm=bv.50768961,d.Yms&psig=AFQjCNEfDBZSZzvrMOZZUKCOFST6Q0R7LQ&ust=1376647022015422
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      DELENÉ pipety: 

• rovnomerne kalibrované po celej dĺžke umožňujúce odmeranie 
rozdielnych objemov (sklenené, plastové). 
 

2. AUTOMATICKÉ (mikropipety): manuálne alebo elektronické (jednokanálové, 

viackanálové – 6,8,12) (Obr. 4). 

 

 

 

 

 

                   

Obr. 4: Automatické pipety. A – manuálne, B – elektronické, C – stojan na pipety [5, 6].  

Pri práci s klasickou pipetou je nutné nepodceňovať bezpečnostné predpisy. Pri 

pipetovaní agresívnych látok ústami hrozí nielen nebezpečenstvo požitia jedov, ale 

nebezpečné výpary niektorých látok môžu natrvalo poškodiť chrup. Preto nikdy 

nepipetujeme ústami!!! V prípade použitia klasických pipiet používame rôzne 

pipetovacie nadstavce (balónik resp. manuálne alebo elektrické nadstavce) (Obr. 

5). 

 

                    

Obr. 5: Pipetové nadstavce [7-9]. 

Postup pipetovania klasickými pipetami: 

1. Skontrolovať objem, delenie na pipete. 

2. Pipetu je potrebné najprv pripraviť: je vhodné začať niekoľkonásobným 

premytím pipety destilovanou vodou. 

 

A B 

C 
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3. Následné je potrebné pipetu premyť (~2x) roztokom, ktorého objem máme 

odmerať (odstránenie H2O z pipety, ktorá by meranú kvapalinu zriedila). 

4. Pri nasávaní musí byť dbané na to, aby bola špička pipety ponorená dostatočne 

hlboko pod hladinu roztoku, aby sme zamedzili vzniku bublín.  

5. Roztok je vhodné nasať ~2 cm nad rysku, špičku pipety vybrať nad hladinu 

roztoku, oprieť ju o vnútornú stenu nádoby a vypustiť nadbytočnú kvapalinu až 

ku kalibračnej značke. 

6. Odčítavame vo zvislej polohe vo výške očí (horný a dolný meniskus) (Obr. 6). 

  

               

Obr. 6: Odčítavanie objemu v pipete [10, 11]. 

7. Pri vypúšťaní kvapaliny do cieľovej nádoby je nutné najprv priložiť špičku pipety 

ku stene nádoby a nechať objem kvapaliny vypúšťať pozvoľne (Obr. 7). 

8. Aby vytiekla i kvapalina pomaly stekajúca po vnútorných stenách, je potrebné 

vyčkať ešte 15 – 40 sekúnd (tzv. výtoková doba), hoci sa pipeta javí už prázdna 

(Tab. 2). 

9. Po vytečení predpísaného množstva kvapaliny, je potrebné ešte jemne klepnúť 

špičkou o stenu nádoby. 

10. Nakoniec aj tak v špičke pipety ostane ešte malý zvyšok kvapaliny. To je v 

poriadku, keďže sa s tým pri kalibrácii pipety počíta.  

11. Pipety nevyfukujeme !!! 

 

      Tabuľka 2: Výtoková doba delených a nedelených pipiet [12].  

NEDELENÉ PIPETY DELENÉ PIPETY 

Objem 

(ml) 

Výtoková doba 

(s) 

Objem 

(ml) 

Výtoková doba 

(s) 

1–10 15–20 1–5 25–35 

10–15 22–30 5–10 25–35 

51–100 32–40 10–20 35–40 

 

voda ortuť 
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Obr. 7: Nasávanie a vypúšťanie roztoku pomocou klasických pipiet [13].     

Najbežnejšou pipetou používanou v biologických laboratóriách na celom svete je 

jednokanálová vzduchová pipeta (Obr. 8). Táto pipeta pracuje na princípe zdvihu 

piestu – kvapalina sa meria pomocou systému valca s piestom v rukoväti pipety. Sú 

vybavené výmennou špičkou a používajú sa k odmeraniu veľmi malých objemov 

kvapalín (od 0,001 ml – 1 ml). Presná a precízna pipeta dávkuje požadované objemy 

pri každom dávkovaní. Presnosť je schopnosť pipety dodať objem určený 

nastavením. Inými slovami, je to zhoda nameranej hodnoty so skutočnou 

hodnotou. Precíznosť je schopnosť pipety konzistentne dodávať rovnaké 

objemy kvapaliny viackrát za sebou. Napríklad: pipeta môže byť precízna, pokiaľ ide 

o rovnaký objem dávkovania za sebou, ale napriek tomu je nepresná, pretože 

nedokáže dávkovať správny objem.  

              

Obr. 8: Jednokanálové mechanické (A) a elektronické (B) mikropipety a výmenné špičky 
(C) [6, 14]. 

Pipeta, jednorazová špička a obsluha tvoria trojdielny systém. Presnosť závisí od 

interakcie všetkých prvkov v tomto systéme. Viac ako u iných laboratórnych 

prístrojov má obsluha pipety vysoký stupeň vplyvu na presnosť výsledkov. Preto je 

dôležité, aby bola obsluha vyškolená na používanie pipety. 

 

Postup pipetovania s automatickou pipetou:  

Práca s piestom pipety: 

Pre piest pipety existujú tri polohy (Obr. 9):  

• úplne uvoľnený (poloha 0); 

• prvá poloha zastavenia (poloha 1); 

• úplne stlačený (poloha 2) umožňuje úplné vyprázdnenie špičky. 

A B C 
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Obr. 9: Tri polohy piesta pipety [15]. 

 A) PRIAME pipetovanie (najčastejšie používané) 

1. Držať pipetu v kolmej polohe (Obr. 10). 

2. Stlačiť piest do PRVEJ polohy (P1). 

 

            

Obr. 10: Držanie pipety a nasávanie tekutiny [16]. 

3. Ponoriť špičku pipety do kvapaliny. 

4. Uvoľniť pomaly a plynule piest z polohy (P1) do základnej polohy (P0). 

5. Počkať, kým sa tekutina nasaje do špičky (Obr. 10). 

6. Oprieť špičku pipety o stenu nádoby, do ktorej chceme vzorku preniesť. 

7. Stlačiť piest do (P1) polohy – chvíľu počkať, kým tekutina vytečie (Obr. 11). 

8. Pipetu trochu nadvihnúť od steny nádoby. 

P1 
P0 
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9. Stlačiť piest do polohy (P2) – vypustí sa zvyšok vzorky. 

10.  Vrátime piest do základnej polohy (P0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Výpust tekutiny [17]. 

B) REVERZNÉ pipetovanie:  

Do špičky nasajeme väčší objem kvapaliny, ako chceme odmerať, a v ďalšom kroku 

vytlačíme zo špičky objem nastavený na dávkovači. Tento spôsob pipetovania 

poskytuje lepšie výsledky pri dávkovaní viskóznych alebo vysoko prchavých 

kvapalín, alebo veľmi malých objemov. Po pipetovaní ostane v špičke vždy zvyšok 

kvapaliny, ktorú je možné vrátiť do zásobnej nádoby alebo odstrániť do odpadu. 

 

1. Držať pipetu v kolmej polohe. 

2. Stlačiť piest do (P2) polohy (Obr. 12). 

3. Ponoriť špičku pipety do tekutiny. 

4. Uvoľniť pomaly plynule piest do základnej polohy (P0). 

5. Počkať, kým sa tekutina nasaje do špičky. 

6. Oprieť špičku pipety o stenu nádoby, do ktorej chceme vzorku preniesť. 

7. Stlačiť piest do (P1) polohy – chvíľu počkať, kým tekutina vytečie. 

8. Ak chceme ďalej pipetovať tú istú vzorku, opakujeme postup od bodu 2. 

9. Piest DRŽAŤ v (P1) polohe. 

10. Po skončení pipetovania zvyšok vzorky v špičke vypustíme do nádoby 

s odpadom.  

11. Piest stlačíme do (P2) polohy. 

P1 
P2 
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Obr. 12: Reverzné pipetovanie [17]. 

Nižšie sú uvedené časté chyby pri pipetovaní spolu s radami, ako im predchádzať. 

Týchto päť jednoduchých techník môže mať veľký vplyv na vaše výsledky. 

1. Nesprávna hĺbka ponorenia špičky  

Správna hĺbka ponorenia špičky môže zvýšiť presnosť až o 5 %. Špička by sa mala 

ponoriť v rozsahu od 1 do 2 mm pri mikroobjemových pipetách a 3 až 6 mm pri 

pipetách s normálnym rozsahom, v závislosti od veľkosti špičky (Obr. 13A). Ak sa 

špička ponorí príliš hlboko, dôjde k stlačeniu objemu plynu obsiahnutého v špičke, 

v dôsledku čoho sa nasaje priveľké množstvo kvapaliny. 

2. Nesprávny uhol pipetovania  

Uhol ponorenia špičky pipety do vzorky by mal byť čo najvertikálnejší a nemal by 

sa o viac než 20 stupňov odchyľovať od vertikálnej polohy (Obr. 13B). 

Horizontálnejší uhol spôsobí, že sa do špičky dostane priveľa kvapaliny, výsledkom 

čoho bude nepresné nasatie. Napríklad pri odklone 30 stupňov od vertikálnej 

polohy môže dôjsť k nasatiu až o 0,7 % viac kvapaliny, než je potrebné. 

3. Nekonzistentné dávkovanie 

Vyššia presnosť a reprodukovateľnosť medzi vzorkami sa dá dosiahnuť tak, že sa 

posledná zostávajúca kvapôčka kompletne vypustí, aby nezostala na konci špičky. 

Pri väčšine aplikácií sa odporúča dávkovať s koncom špičky opretým o stenu 

nádoby, keďže sa tým znižuje alebo eliminuje množstvo vzorky zostávajúce v 

špičke. Táto technika môže zvýšiť presnosť o 1 % alebo viac (Obr. 13D). 

4. Nekonzistentný rytmus pipetovania  

Pri každej vzorke zachovávajte rovnaký rytmus pipetovania. Neponáhľajte sa a 

nerobte prudké pohyby, aby ste všetky kroky pipetovacieho cyklu vykonávali 

rytmicky (Obr. 13C). 

5. Nevykonávanie predbežného prepláchnutia  

Dávkovanie kvapaliny z pipety zanechá na špičke kvapalinový povlak, v dôsledku 

čoho je vylúčený objem o niečo nižší, ako by mal byť. Minimálne dvojnásobné 

predbežné prepláchnutie novej špičky kvapalinou, ktorá sa bude používať, ustáli 

vnútorný priestor špičky. 

 

P2 
P1 
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    1-10 µl          10-200 µl      200-2000 µl 
 

 

 

 

Obr. 13: Najčastejšie chyby pri pipetovaní. A) Hĺbka ponorenia špičky; B) nesprávny uhol 
pipetovania; C) nekonzistentné dávkovanie; D) nekonzistentný rytmus pipetovania [18]. 

Nastavenie požadovaného objemu: 

Vo väčšine prípadov horná časť piestu zobrazuje veľkosť pipety (napr. pre modely 

Pipetman). Každá pipeta má svoj vlastný rozsah objemov a je NEVYHNUTNÉ 

používať pipetu iba v stanovenom objemovom rozsahu. „P–číslo“ predstavuje 

maximálny objem v μl, ktorý môže pipeta zmerať. Pipety sú presnejšie v hornej časti 

svojho rozsahu. Napríklad 20 μl by sa malo merať skôr pomocou P20 ako pomocou 

P200. Takže, ak máme k dispozícii štyri veľkosti pipiet (P10, P20, P200, P1000), 

vieme odmerať objemy od 1 μl do 1000 μl (Obr. 14).  

A B 

C D 
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Obr. 14: Objemový rozsah pipiet Gilson Pipetman [15].  

Krokovacia pipeta (Obr. 15): 

 Krokový mechanizmus vytlačí požadovaný objem kvapaliny zo špičky 

niekoľkokrát za sebou bez potreby doplňovania roztoku.  

 Napr. pri použití nástavca – (2,5 ml), môžeme pri nastavení kroku 1 vytlačiť 

dávku kvapaliny s V = 50 µl celkovo 49x za sebou, a to bez doplňovania.  

 

        
 

Obr. 15: Krokovacia pipeta [19].  

Pasteurova pipeta (transferova)  

 Sú používané na prenos malých objemov kvapalín (Obr. 16). 

 Pomenované podľa Louisa Pasteura, ktorý podobný variant pipety používal 

počas svojich výskumov. 

 Existujú plastové aj sklenené. 

 Plastové – objem približný, NIE SÚ to pipety na presné meranie objemov, vo 

väčšine používané jednorázovo. 

OBJEM 
µL 
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Obr. 16: Pasteurova pipeta: plastová (A), sklenená (B) a správny úchop pri pipetovaní (C) 
[20, 21]. 

2. Správna technika CENTRIFUGOVANIA 

CENTRIFUGÁCIA – slúži na rozdelenie častíc pomocou odstredivej sily resp. na 

urýchlenie sedimentácie: 

• pri sedimentácii sa častice rozdeľujú podľa svojej hustoty vplyvom 

gravitačného zrýchlenia (Obr. 17); 

• pri centrifugácii na častice pôsobí oveľa väčšie odstredivé zrýchlenie  

= oveľa rýchlejšie rozdelenie zmesi (Obr. 17); 

• relatívna centrifugačná sila (RCF) – udáva, koľkokrát je odstredivé 

zrýchlenie vyššie ako gravitačné zrýchlenie (g) a uvádza sa v 

násobkoch g; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Sedimentácia (A) a centrifugácia (B). 10 000 x g znamená, že na častice v 
centrifugovanej skúmavke bude pôsobiť odstredivé zrýchlenie 10-tisíc krát väčšie ako 

gravitačné zrýchlenie, ktoré spôsobuje sedimentáciu vo voľne stojacej skúmavke. 

• používa sa na oddelenie pevných častíc zo suspenzie (napr. na 

odstránenie zrazenín či krviniek z krvi)  (Obr. 18A);                                                                                                

• je taktiež možné rozdeliť zmesi nemiešateľných kvapalín (Obr. 18B); 

• použitím vysokých rýchlostí (vysokootáčkové centrifúgy a 

ultracentrifúgy), môžeme taktiež separovať jednotlivé časti buniek 

(napr. lyzozómy, mitochondrie a pod.) z bunkového lyzátu (Obr. 18C). 

 

 

 

 

A 

B 

C 

  A B 

10 000xg 
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Obr. 18: Centrifugácia krvi (A), zmesí nemiešateľných kvapalín (B) a bunkového lyzátu (C) 
[22]. 

Postup pri centrifugovaní: Nutné vyváženie vzoriek! – ukladať oproti sebe 

Čím väčšia rýchlosť otáčania – tým presnejšie musí byť rotor vyvážený.  

Pri nízkych otáčkach postačí použiť pre všetky vzorky skúmavky rovnakého typu a 

napipetovať do nich rovnaké objemy vzoriek. 

Pri ultracentrifugácii sa skúmavky vážia a objem vzoriek sa upravuje tak, aby 

protiľahlé skúmavky mali presne rovnakú hmotnosť (Obr. 19). 

 

 

Obr. 19: Vyvažovanie skúmaviek v centrifúge [15, 23]. 

Nomogram/nomograf – je špeciálny graf, ktorý umožňuje prevádzanie výpočtov 

pomocou jednoduchých geometrických konštrukcií a čítaním priamo v tomto grafe 

(Obr. 20).  

Centrifugačný nomogram slúži na premenu hodnoty otáčok/min. (RPM) na 

centrifugačnú silu g (RCF) a naopak. 

 

RPM (Revolutions Per Minute) – otáčky za minútu 

RCF (Relative Centrifugal Force) – relatívna centrifugačná sila (g)  

 

Premena RCF na RPM:  na premenu je potrebné zistiť polomer rotora centrifúgy 

(mm) (Obr. 21), na ktorej sa centrifugácia uskutoční. Polomer je vzdialenosť od 

stredového bodu rotora po koniec držiaka na skúmavky. Následne sa na 

normograme pravítkom spojí bod hodnoty polomeru rotora (hodnoty v pravom 

A B C 
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stĺpci) s požadovanou hodnotou g (RCF) a v bode, ktorý daná úsečka pretne 

stupnicu RPM, nám udáva hodnotu počtu otáčok, pri ktorých sa má vzorka 

centrifugovať.   

 

Obr. 20: Nomogram [24].  

 
 
  

Polomer centrifúgy 
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Obr. 21: Zisťovanie polomeru rotora centrifúgy [25, 26].  

3. Riedenie biologických suspenzií 

Sériové riedenie sa používa v biologických a chemických laboratóriách 

predovšetkým pre experimentálne účely. 

 
Obr. 22: Desiatkové riedenie bakteriálnej vzorky s neznámou koncentráciou [27].  

V biológii sa toto riedenie využíva na zmenšenie koncentrácie mikroskopických 

organizmov alebo buniek vo vzorke (Obr. 22), na vyrobenie presných 

vysokoriedených roztokov (Obr. 23) alebo na riedenie roztokov pre experiment s 

následným vytvorením koncentračnej krivky s logaritmickou škálou.  
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Obr. 23: Riedenie roztokov [28].  

Všeobecný vzorec pre výpočet koncentrácie: 

 

pôvodná koncentrácia / faktor riedenia = nová koncentrácia 

 

Vzorový príklad: 

Rozrieďte roztok A s destilovanou vodou v pomere 1:5. Finálny objem riedeného 

roztoku je 1 ml. 

 

Výpočet: 

faktor riedenia = 5 

objem roztoku = 1 ml 

 

1 ml:5 = 200 µl roztoku A 

1 ml – 200 µl = 800 µl destilovanej vody 

 

Na to, aby sme roztok A riedili v pomere 1:5, z roztoku A odoberieme do novej 

skúmavky 200 µl a zriedime s 800 µl destilovanej vody. 

 

4. Nácvik zhotovenia krvného náteru 

Vyšetrenie náteru periférnej krvi patrí k neodmysliteľnému doplnku vyšetrenia 

krvného obrazu. Aj napriek rozvíjajúcej sa technológii hematologických 

analyzátorov, kde tie najvýkonnejšie sú schopné vydať výsledok do 20 sekúnd, 

a pritom spočítať viac ako 10 000 buniek, je niekedy nevyhnutná kvalitatívna 

kontrola. Hodnotenie krvných náterov predstavuje najrozšírenejšie morfologické 

vyšetrenie. 

Odber krvi z experimentálneho zvieraťa (myš/potkan) 

Odber krvi z experimentálnych zvierat je nevyhnutný nielen pre krvný náter, ale aj 

pre širokú škálu vedeckých štúdií, pričom existuje niekoľko efektívnych metód. Je 

nevyhnutné podotknúť, že odber krvi predstavuje experimentálny úkon, ktorý 

môže zvieratá stresovať, čo následne môže významne ovplyvniť merané 

parametre. Napríklad, zvýšenie hladiny krvných hormónov a glukózy priamo súvisí 

s úrovňou stresu vybranej odberovej metódy. Zvieratá môžu byť stresované hlavne 
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z dôvodu podstúpenia fixácie za účelom znehybnenia alebo priamym vnímaním 

hroziaceho nebezpečenstva. Zníženie úrovne stresu na zvieratá môžeme 

dosiahnuť tým, že zvieraťu ponecháme určitý čas na aklimatizáciu v prostredí 

fixačného zariadenia, resp. zabránením vnímania experimentálnych postupov 

(napr. ich premiestnením do inej miestnosti). Rovnako je nesmierne dôležité, aby 

laborant/vedecký pracovník, vykonávajúci odber krvi, bol na vybranú odberovú 

metódu kvalifikovane zaškolený, za účelom minimalizácie stresu 

experimentálneho zvieraťa počas odberu. Myši a potkany sú zvieratá vysoko 

adaptabilné a všeobecne ľahko fixovateľné. Pri rozhodovaní o tom, ktorá technika 

je najvhodnejšia pre vaše vedecké ciele, je potrebné zvážiť niekoľko parametrov. 

 Frekvencia odberov: 

Krv by sa nemala odoberať z orbitálneho sínusu častejšie ako raz za dva týždne. 

Chvostové, chodidlové, safenické a jugulárne žily sa môžu používať na sériový 

odber krvi tak často, ako je potrebné. Avšak pre určenie bezpečného objemu krvi 

na jeden odber sa odporúča dodržiavať nasledujúce pokyny:  

➢ 10–15 % z celkového objemu krvi alebo 1 % z telesnej hmotnosti je 

maximálne množstvo krvi, ktoré sa môže odobrať pri jednom odbere; 

➢ objem krvi sa síce obnoví za 24 hodín, ale hodnoty erytrocytov sa na svoju 

normálnu úroveň vrátia približne za dva týždne. Preto sa odporúča 

odoberať maximálny objem krvi iba raz za dva týždňov. Monitorovanie 

hodnôt hemoglobínu môže pomôcť vyhodnotiť, či sa experimentálne 

zviera zotavilo z predošlého odberu krvi; 

➢ odobratie až 1 % z celkového objemu krvi denne v priebehu dlhšieho 

experimentálneho obdobia je tiež prípustné, avšak účinky stresu, zvolené 

odberové miesto ako aj použité anestetikum musia byť dôkladne 

zohľadnené pri analýze získaných výsledkov. Ihneď po odbere krvi je 

potrebné zviera sledovať a všímať si klinické príznaky zhoršenia 

zdravotného stavu alebo anémie (napr. zrýchlené dýchanie, bledá farba 

slizníc, depresívne správanie alebo svalová slabosť). Zdravotný stav 

experimentálnych zvierat je následne potrebné sledovať denne za účelom 

vylúčenia ďalších zdravotných problémov, ako je napr. lokálna trauma, 

vznik infekcie/iritácie v mieste odberu krvi. 
 

 Používanie anestetík 

Za účelom minimalizácie stresu a diskomfortu sa pri odbere krvi z chvostovej 

laterálnej žily ako aj z orbitálneho sínusu odporúča anestézia. 

 

Pre odber krvi z experimentálneho potkana/myši máme k dispozícii tieto techniky: 

➢ Odber krvi, ktorý nevyžaduje anestéziu:  

- safenická femorálna žila (Obr. 24C); 

- dorzálna žila chodidla (Obr. 24D). 

 

➢ Odber krvi vyžadujúci anestéziu: 

- chvostová žila (Obr. 24B); 

- retro-orbitálny sínus (Obr. 24A); 
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- jugulárna (krčná) žila (Obr. 24E, F). 

➢ Terminálne postupy: 

- punkcia srdca (Obr. 24G); 

- predná dutá žila;  

- retro-orbitálny sínus. 

Aby sa minimalizovala bolesť a stres u zvieraťa, odporúča sa, aby sa všetky odberné 

krvné techniky praktizovali na anestetizovanom alebo čerstvo usmrtenom zvierati. 

          A                                                              B 

  
       C                                                                D 

  
       E                                                                   F                                  G 

      

Obr. 24: Možnosti odberu krvi z experimentálneho potkana [29, 30].  

Krvný náter: znamená priame pozorovanie krvi v mikroskope. V porovnaní s 

automatickým krvným obrazom umožňuje dôveryhodnejšie posúdiť počet, tvar a 

veľkosť jednotlivých buniek, ako aj prípadné abnormality. Nevyhnutnou 

podmienkou pre rozpočet jednotlivých typov leukocytov v krvi je správne 

prevedený krvný náter. Náter musí byť tenký, rovnomerný a dobre zafarbený (Obr. 

25).  

Zdroje chýb pri zhotovení krvného náteru: 

• silný náter po celej dĺžke skla (veľká kvapka krvi); 

• sklo nebolo dostatočne odmastené (v nátere sú mastné oká); 
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• náter je ukončený silnou vrstvou a neprechádza „do 

stratena“ (náterové sklo bolo pri ukončení náteru prudko 

zdvihnuté; 

• ak sa v nátere nachádzajú nerovnomerné pruhy (na náterové 

sklíčko sa príliš tlačilo a náter nebol prevedený zľahka); 

• nesprávny sklon náterového sklíčka. 

 

                                       

Obr. 25: Správne prevedený a zafarbený krvný náter (1) a príklady neakceptovateľných 
krvných náterov v dôsledku viacerých chýb (2): A) náterové sklíčko je naštiepané alebo s 

drsným okrajom; B) váhanie pri pohybe s náterovým sklíčkom; C) posun s náterovým 
sklíčkom bol príliš rýchly; D) príliš malá kvapka krvi; E) po pritiahnutí náterového sklíčka 
ku kvapke krvi sa nepočkalo, kým sa kvapka krvi roztiahne po celej jeho šírke; F) špinavé 
(neodmastené) podložné sklíčko, taktiež to môže byť spôsobené zvýšenými lipidmi vo 

vzorke krvi; G) nerovnomerný tlak na náterové sklíčko; H) časové oneskorenie prevedenia 
náteru, kvapka krvi začala vysychať [31, 32].  

  Fagocytóza je schopnosť profesionálnych fagocytov rozpoznať, pohltiť, usmrtiť a 

rozložiť usmrtený cudzorodý materiál. Medzi profesionálne fagocyty zaraďujeme 

hlavne monocyty/makrofágy a neutrofily. Test fagocytózy umožňuje kvantitatívne 

stanovenie fagocytózy leukocytov (použitím baktérií alebo kvasiniek), t.j. plná krv 

sa inkubuje s E. coli alebo Candida sp./Sacharomyces cerevisiae. Vyšetrenie 

fagocytózy sa obvykle obmedzuje na vyšetrenie fázy pohltenia (ingescie). Test je 

jednoduchý, čo sa týka technického prevedenia, ale vyžaduje určitú laboratórnu 

zručnosť. Krv musí byť čerstvá (max. do 2 hodín po odbere) a odobraná do 

heparínu (max. 10 IU/ml). Pokiaľ by sa krv odobrala do iného antikoagulačného 

roztoku (napr. EDTA), dochádzalo by k vyviazaniu kalciových iónov, ktoré sú 

nevyhnutné pre fagocytárne deje. Avšak aj vysoké hodnoty heparínu pôsobia na 

fagocytárny proces inhibične. Rovnako dôležité je, aby sa test prevádzal pri 

miernom trepaní. Pri použití väčších substrátov, napr. kvasiniek, je nutné substrát 

poriadne pred testom premiešať, keďže majú tendenciu zhlukovať sa. 

Pomôcky: 1. rôzne typy pipiet, skúmavky, pipetovacie nadstavce 

2. centrifúga, nomogram, pravítko  

3. pipety, špičky, skúmavky, stojan, biologická suspenzia (roztok A), 

spektrofotometer, kyvety, voda 

4. ochranné rukavice (Zabezpečiť si na cvičenie!!!), podložné sklíčka (dobre 

odmastené), náterové sklíčka, krv, pipeta, stojan na sušenie preparátov 

5. eppendorfky, kultúra kvasiniek vo fyziologickom roztoku, podložné 

a náterové sklíčka, plná nezrážavá krv (potkan) (10 IU heparínu/ml krvi) 

1 2 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uMQ9X8Sg276bhM&tbnid=kPEFEcuAERROdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peripheral_blood_smear_-_stained_and_unstained.jpg&ei=HWEbUajPGInRtAbdlYHYCw&bvm=bv.42261806,d.Yms&psig=AFQjCNHSmoP6F5GyDoIOC9NYnxT1kqGLVw&ust=1360829905579845
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Postup: 1. Postupne si nacvičte správnu techniku pipetovania použitím rôznych typov 

pipiet. 

 

2. Vyriešte nasledujúce úlohy použitím nomogramu:  

A) V laboratóriu máte k dispozícii centrifúgu s max. hodnotou otáčok 15 000 

RPM. Polomer rotora je 102 mm. V experimentálne procedúre je napísané, že 

vzorku je nutné scentrifugovať použitím RCF = 12000 g. Môžete použiť danú 

centrifúgu na stočenie vašich vzoriek? Ak áno, akú hodnotu otáčok (RPM) 

nastavíte? 

B) V laboratóriu máte k dispozícii centrifúgu s max. hodnotou 10 000 g. Polomer 

rotora je 70 mm. V experimentálne procedúre je napísané, že vzorku je nutné 

scentrifugovať použitím otáčok RPM = 8000. Môžete použiť danú centrifúgu na 

stočenie vašich vzoriek? Ak áno, akú hodnotu RCF (g) nastavíte? 

 

3. Riedenie biologických suspenzií 

• Skúmavky si označíme číslom 1–3. 

• Roztok A rozriedime vo vode v pomere 1:3, pričom vykonáme ďalšie 

riedenia s faktorom riedenia = 3 (podľa Obr. 27). 

• Odmeriame optickú denzitu všetkých troch riedených suspenzií pri 

vlnovej dĺžke 595 nm oproti blanku a výsledky si zaznačíme. 

 

4. Krvný náter 

Odmastené sklíčko uchopíme palcom a ukazovákom ľavej ruky na protiľahlých 

úzkych stranách a kvapku krvi umiestnime asi 1 cm od druhého okraja (Obr. 26A). 

Priemer kvapky má byť veľká asi 0,5 cm. Potom sa náterovým sklíčkom priblížime 

pod 45° uhlom ku kvapke krvi (Obr. 26B), počkáme kým sa krv rovnomerne 

roztečie po hrane náterového sklíčka (Obr. 26C). Následne ťaháme kvapku za 

sklom smerom k palcu rýchlym rovnomerným pohybom (Obr. 26D).  

Fixácia krvného náteru: 

Zhotovený náter necháme zaschnúť na vzduchu a uskladníme do ďalšieho 

laboratórneho cvičenia.     

 

Príprava krvného náteru na TEST FAGOCYTÓZY 

• Do eppendorfky napipetujeme 100 μl heparinizovanej krvi. 

• Pridáme 8 μl suspenzie usmrtených kvasiniek a jemne, ale dôkladne 

resuspendujeme. 

• Inkubujeme 1 hodinu pri 37°C vo vodnom kúpeli s trepacím zariadením. 

• Po inkubácii krv premiešame (jemne!) a urobíme krvné nátery, ktoré po 

usušení farbíme (rovnako ako nátery na diferenciálny rozpočet leukocytov).    
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      A          B  

       C           D    

Obr. 26: Príprava krvného náteru [33].  

Výpočty/ 
Pozorova
nie: 
 

 
 
 
 
 
 

1.-2.  
3.  
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Schéma riedenia. 

4. 
 

Diskusia/
Záver: 

Oddiskutujte jednotlivé pozorovania a vyhodnoťte cvičenie.  

Záver doplňte o informáciu:  

 Anestetické lieky sa môžu podávať parenterálne alebo inhalačne. Výber 

anestetika bude závisieť od postupu, ktorý sa má vykonať, cieľov výskumu a 

ďalších faktorov, vrátane veku zvierat. Napíš aspoň po jednom príklade 

z nasledujúcich typov anestézii využívaných pri zvieracích experimentoch:  

➢ Inhalačná anestézia: 

➢ Injekčná anestézia: 

➢ Lokálna anestézia: 
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Poznámky:  
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3 LABORATÓRNE DIAGNOSTICKÉ TESTY V HEMATOLÓGII  

Počty krvných buniek poskytujú lekárovi dôležité informácie o vašom zdravotnom stave pred, 

počas a po liečbe. Samotný krvný obraz nedokáže určiť, či má pacient napríklad rakovinu krvi, 

ale môže upozorniť lekára na prípadnú potrebu ďalších vyšetrení. Krvný náter ste si pripravili na 

minulom cvičení a na tomto cvičení sa ho naučíme adekvátne spracovať (zafarbiť) a následne 

vyhodnotiť. 

Téma:       Laboratórne diagnostické testy v hematológii 

Úloha: 1. Farbenie krvného náteru 

2. Morfologická analýza krvného náteru 

3. Metódy na posúdenie počtu a funkcie buniek imunitného systému – 

diferenciálny rozpočet, fagocytóza 

Princíp: 

    

1. Farbenie krvného náteru 

V roku 1856 Paul Ehrlich zaviedol na farbenie krvných náterov najprv eozín, po 

ktorom nasledoval hematoxylín (1865) a neskôr prišli na trh Romanowského 

metachromatické farbivá (t.j. rôzna farbiteľnosť bunkových štruktúr rovnakým 

farbivom). Odvtedy bolo opísaných niekoľko vylepšení, čo sa týka metodiky farbenia, 

pozostávajúcich hlavne zo zlepšenia kvality farbiva, postupov farbenia, 

automatizácie prípravy sklíčok/farbenia, no základné prvky prípravy a analýzy 

krvných náterov sa nemenili už viac ako storočie. Optimálne výsledky farbiaceho 

postupu sa dosahujú vtedy, ak sa preparáty nafarbia čo najskôr po fixácii (t.j. 

vysušení krvného náteru na vzduchu). Ak nie je možné krvné nátery farbiť okamžite 

po vysušení, je potrebné ich zafixovať v metanole (3 – 5 minút). Farbiace a fixačné 

roztoky musia byť čo najviac zbavené vody (< 3 %), aby sa zabránilo morfologickým 

artefaktom. Pre manuálne farbenie preparátov sa odporúčajú postupy, v rámci 

ktorých sú podložné sklíčka ponorené do nádob naplnených farbiacimi roztokmi 

(Coplin) (Obr. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Sada farbiacich nádob (Coplin) pre rôzny počet krvných náterov [34]. 

Na farbenie krvných náterov sa používa tzv. Pappenheimova metóda využívajúca 

kombináciu May-Grünwald a Giemsa-Romanowski farbiacich roztokov. Ide 

o štandardnú hematologickú metódu. Touto kombináciou farbičiek sa zabezpečí 

kvalitné zafarbenie jednotlivých častí krvných buniek v krvnom nátere, na základe 

ktorého je následne možné vykonať jeho morfologickú analýzu, ako aj určiť počet 

jednotlivých typov leukocytov (diferenciálny rozpočet) (Obr. 29). Výsledok farbenia 

je do značnej miery ovplyvnený  viacerými faktormi, ako napr. pH roztokov (6,5 – 
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6,8) či dobou fixácie, alebo dĺžkou samotného farbenia. Molekulová podstata 

farbiaceho procesu spočíva v elektrostatických interakciách medzi farbičkou 

a cieľovými molekulami. Farbiaci roztok obsahuje metylénovú modrú (zásaditá 

molekula) a červený eozín (kyslá molekula). Keďže zásaditá farbička nesie kladný 

náboj, viaže a farbí jadro (ktoré je z dôvodu prítomnosti fosforových skupín na 

DNA/RNA nabité záporne), ale taktiež sa viaže aj na granuly bazofilov, ako aj RNA 

molekuly prítomné v cytoplazme leukocytov. Eozín je naopak nabitý záporne, 

a preto farbí červené krvinky a granuly eozinofilov na červeno. Granuly neutrofilov 

sa nefarbia žiadnym zo spomínaných farbív. Cytoplazma leukocytov sa javí jasno 

modrá z dôvodu nízkej koncentrácie RNA molekúl. Fixovaný nezafarbený náter je 

možné skladovať do doby farbenia až niekoľko týždňov (pri laboratórnej teplote). 

Fixovaný a zafarbený náter vydrží aj niekoľko rokov (pri laboratórnej teplote).  

Bezpečnostné aspekty farbiaceho procesu: 

• Roztoky May-Grünwald/Giemsa-Romanowski: obsahujú metanol, toxický pri 

vdýchnutí, pri styku s kožou a pri požití. 

Zdroje chýb pri farbení 

• Kyslé pH premývacích pufrov vyvolá príliš ružovú farbu náteru, zásadité pH 

vyvolá príliš modré sfarbenie náterov. 

• Ak pri oplachovaní náteru dôjde k jeho „zmytiu“ (náter nebol dostatočne 

vysušený alebo fixovaný). 

• Príčinou nadmerne modrého sfarbenia krvného náteru môže byť aj 

nedostatočné premytie alebo príliš hustý náter. 

• Príčinou nadmerne ružového sfarbenia krvného náteru môže byť aj krátka 

doba farbenia, či nadmerné premývanie preparátu. 

 

2. Morfologická analýza krvného náteru 

Biele krvinky (leukocyty) predstavujú heterogénnu skupinu jadrových buniek, 

pričom ich normálna koncentrácia v ľudskej krvi sa pohybuje medzi 4 000 – 10 000 

buniek v 1µl. Hrajú dôležitú úlohu v imunitnej obrane organizmu:   

 okrem krvi ich možno nájsť aj v iných tkanivách (slezina, lymfatické uzliny, 

črevo a i.);  

 nemajú stály tvar (amébovitý pohyb); 

 ich počet v krvi je podstatne nižší ako počet erytrocytov; 

 existuje 5 typov leukocytov s rozdielnymi funkciami (Obr. 29). 

Podľa obsahu špecifických granúl ich delíme na (Obr. 29):  

 A) GRANULOCYTY (67 – 80 %) 

             eozinofilné 

             bazofilné 

             neutrofilné 

B) AGRANULOCYTY 

          lymfocyty (20 – 30 %) 

          monocyty (6 – 8 %) 
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Obr. 29: Typy leukocytov v periférnej krvi človeka [35]. 

 

Obr. 30: Schéma prezerania krvného náteru. Ideálny náter je rozotrený do stratena, t.j. 
postupne sa stenčuje až na hrúbku jednej bunkovej vrstvy. „Päta“ je oblasť krvného náteru 

hneď za miestom aplikácie krvnej kvapky s najhustejšou koncentráciu krvných buniek. 
Všimnite si hadovitý (meandrovitý) vzor pohybu, akým je potrebné pozorovať preparát 

pod mikroskopom, začínajúc v najtenšej oblasti a končiac v strednej časti preparátu. Tento 
spôsob pozorovania zabezpečí analýzu krvného náteru bez duplikácie pozorovaných polí 

v rámci preparátu [36]. 

3. Metódy na posúdenie počtu a funkcie buniek imunitného systému – 

diferenciálny rozpočet, fagocytóza 

Stav bunkovej imunity sa posudzuje určením zastúpenia jednotlivých buniek, ich 

vzájomným pomerom v periférnej krvi a testovaním ich funkcie. Krv, ktorá sa má 

použiť na testovanie stavu celulárnej imunity, sa odoberá do protizrážanlivého 

roztoku (napr. heparínu). Diferenciál poukazuje na počty a distribúciu jednotlivých 

typov leukocytov a pomáha odhaliť prípadné zvýšené/znížené hodnoty v porovnaní 

s normou (Tab. 3), čo vedie k určeniu správnej diagnózy. Rozloženie leukocytov 

v nátere nie je rovnaké pre jednotlivé typy bielych krviniek. Väčšie (monocyty 

a eozinofily) sa zhromažďujú na okrajoch, menšie (lymfocyty) sú skôr v strednej 

časti náteru. Diferenciálny rozpočet sa preto nerobí len na jednom konci, uprostred 

alebo na okraji náteru, ale meandrovite (hadovitý pohyb), čím sa dosiahne 

prezretie celého náteru bez duplikácie zorných polí (Obr. 30). V rámci klinickej 

praxe sa spočíta a klasifikuje dvesto buniek. V hematologických laboratóriách sa 

síce krvný diferenciál prevádza pomocou automatizovaných krvných analyzátorov, 

avšak tieto prístroje nevedia nahradiť manuálne techniky pokiaľ ide o spoľahlivosť 

a schopnosť objavovať morfologické abnormality. Poruchy leukocytov možno 

klasifikovať ako kvantitatívne alebo kvalitatívne. 
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Tabuľka 3: Fyziologická norma zastúpenia (%) leukocytov v periférnej krvi 
dospelého  človeka (vekové rozmedzie 18 – 99 rokov), ako aj v krvi vybraných 
druhov živočíchov [37]. 

% NEUTROFILY EOZINOFILY BAZOFILY LYMFOCYTY MONOCYTY 

Človek  46–73 0–5 0–1 18–44 2–12 

Potkan 18–36 1–4 0–1 62–75 1–6 

Myš 10–40 0–7 0–1 39–90 0–3 

Zajac 8–50 1–5 0,5–3 20–90 1–4 

Pes 42–77 0–14 0–1 9–50 1–6 

Dobytok 27–72 0–12 0–3 22–64 0–10 

Kôň 36–79 0–16 0–3 18–55 0–7 

Ošípaná 20–70 0–15 0–3 35–75 0–10 

Koza 30–48 1–8 0–1 50–70 0–4 

 

Pri kvantitatívnych zmenách sa všetky bunky javia ako normálne, ale sú prítomné v 

abnormálnych množstvách. V prípade kvalitatívnych porúch sa v obehu nachádzajú 

morfologicky abnormálne bunky. Terminológia  používaná na popis kvantitatívnych 

krvných abnormalít (t.j. počtu) je uvedená v tabuľke 4. Zvýšenie počtu leukocytov 

sa označuje ako leukocytóza, môžeme aj konkrétne hovoriť o zvýšení počtu 

určitého druhu leukocytov, napríklad lymfocytóza, neutrofília, monocytóza, 

eozinofília či bazofília. 

Tabuľka 4: Terminológia označujúca kvantitatívne abnormality leukocytov [38].  

LEUKOCYTÓZA     POČET LEUKOCYTOV 

NEUTROFÍLIA (neutrofilná leukocytóza)     Počet neutrofilov 

LYMFOCYTÓZA     Počet lymfocytov 

MONOCYTÓZA     Počet monocytov 

EOZINOFÍLIA     Počet eozinofilov 

BAZOFÍLIA     Počet bazofilov 

LEUKOPÉNIA     Počet leukocytov 

NEUTROPÉNIA     Počet neutrofilov 

LYMFOPÉNIA (lymfocytopénia)     Počet lymfocytov 

MONOCYTOPÉNIA     Počet  monocytov 

EOZINOPÉNIA     Počet  eozinofilov 

BAZOPÉNIA     Počet  bazofilov 

 zvýšený počet nad fyziologickú normu (prípony -cytóza, -fília);     znížený počet pod 
fyziologickú normu (prípona -pénia) 

 
To sa využíva pri zisťovaní pôvodu infekcie. Pokiaľ ide  napríklad o bakteriálneho 

pôvodcu infekcie, rastie počet neutrofilov a je potrebné podávať antibiotiká. Ak je 

príčinou ochorenia vírus, rastie počet lymfocytov a liečba sa bude uberať iným 

smerom. Zníženie počtu leukocytov v krvi sa označuje ako leukopénia. Podľa druhu 

leukocytov analogicky rozlišujeme lymfopéniu, neutropéniu a monocytopéniu. 

Príčinou môže byť poškodená tvorba pri utlmení kostnej drene, zvýšená likvidácia 

leukocytov alebo produkcia nefunkčných leukocytov. Pri týchto stavoch je vysoká 

náchylnosť k infekciám, ktoré majú veľmi ťažký priebeh a môžu končiť smrťou. 
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Kvantitatívne odchýlky: 

Počty granulocytov môžu byť v obehu zvýšené napríklad z dôvodu ich zvýšenej 

produkcie či neschopnosti prestupovať cez cievny endotel. Väčšina prípadov 

neutrofílie je sekundárna v dôsledku patologického procesu mimo kostnej drene. 

Môže sa vyskytnúť pri infekčných chorobách, najmä pri akútnych bakteriálnych 

infekciách; neoplázie, ovplyvňujúcej myeloidný systém (chronická myeloidná 

leukémia); zápale vyvolanom nekrózou tkanív; pri metabolických a kolagénových 

ochoreniach; krvácaní; hemolýze či strese. Neutropénia je vo veľkej väčšine 

prípadov spôsobená zníženou tvorbou granulocytov. Proti-nádorové terapeutiká, či 

samotná rádioterapia, takmer vždy indukujú neutropéniu. Riziko infekcie sa zvyšuje, 

keď absolútny počet granulocytov klesne pod 1 000/µl.  

Kvalitatívne abnormality neutrofilov zahŕňajú funkčné poruchy chemotaxie, 

fagocytózy a usmrcovania baktérií. 

Eozinofília sa vyskytuje v spojení s alergickými či parazitárnymi reakciami,  rakovinou 

(Hodgkinova choroba, eozinofilná leukémia) ako aj s poruchami spojivového tkaniva 

(reumatoidná artritída). 

 

Fagocytóza – mechanizmus vrodenej (nešpecifickej) imunity. V klinickej praxi sa 

schopnosť funkcie granulocytov fagocytovať vyšetruje pridaním mikroorganizmov 

(napr. kvasiniek, či Candida albicans). Ide o tzv. fagocytárny test, výsledkom ktorého 

sú dve hodnoty: 

 

fagocytárna aktvivita (FA)  – % aktívne fagocytujúcich buniek z celkového počtu 

vyhodnotených buniek (fagocytujúcich + nefagocytujúcich) 

 

 

 

 

fagocytárny index (FI) – udáva počet kvasiniek, ktoré pripadajú na 1 fagocytujúcu 

bunku 

 

 

 

 

Znížené hodnoty môžu byť pri vrodených alebo získaných dysfunkciách 

granulocytov. 

Referenčné hodnoty (človek):  

FA (%)= 75,6 – 95,1 

FI = 2,8 – 4,4       

 

X 100 
∑ fagocytujúcich buniek (ktoré pohltili aspoň 1 kvasinku) 

∑ všetkých hodnotených buniek

  

FA [%]  = 

FI   = 
∑ všetkých pohltených kvasiniek

  
∑ fagocytujúcich buniek (ktoré pohltili aspoň 1 kvasinku) 

A 
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Obr. 31: A: Schéma prezerania fagocytózy; B: Kvasinky sfagocytované fagocytmi. 
 

Pomôcky
:yy 

1. krvný náter, May-Grünwaldovo farbivo (Merk) (eozín, metylénová modrá, 

metylalkohol, glycerín), Giemsa-Romanowski farbivo (Merk) (azúr II-eozín, azúr 

II, glycerín, metylalkohol), neutrálna/alkalická voda, farbiace mostíky, gáza, 

filtračný papier, šikmý stojan na sušenie preparátov, ochranné rukavice 

(zabezpečiť si na cvičenie!!!) 

2. mikroskop s imerzným objektívom, imerzný olej, xylol, benzín-alkohol  

3. trvalé preparáty ľudských krvných náterov, kultúra kvasiniek vo fyziologickom 

roztoku, podložné sklíčka, roztok May-Grünwald, Giemsa-Romanowski, plná 

nezrážavá krv (10 IU heparínu/ml krvi), mikroskop a potreby na 

mikroskopovanie 

 

Postup: 1. Farbenie krvného náteru 

 

• Zafixovaný preparát krvného náteru z predošlého cvičenia položíme na farbiaci 

mostík a pokryjeme ho zvoľna po celej ploche May-Grünwaldovým farbivom (4–

7 min.).  

• Po uplynutí doby preparát dôkladne opláchneme prúdom alkalickej vody. 

• Následne ho zalejeme čerstvo zriedeným roztokom (10 %) Giemsa-Romanowski 

(30 min.). 

• Farbivo zlejeme a opäť opláchneme prúdom neutrálnej destilovanej H2O.  

• Spodnú stranu sklíčka očistíme benzín-alkoholom.  

• Preparát šikmo oprieme, aby voda stiekla a necháme usušiť.                                                                               

   

2. Morfologická analýza krvného náteru 

 

Po vysušení ofarbeného krvného náteru si preparát pozrite pod mikroskopom, 

Všímajte si hlavne veľkosť a tvar bunky, veľkosť a tvar jadra, sfarbenie a prítomnosť 

granúl v cytoplazme, sfarbenie granúl. Jednotlivé typy leukocytov zakreslite a farebne 

zvýraznite jednotlivé časti (tvar jadra, farbu granúl atď). Pri identifikovaní buniek si 

pomôžte obrázkom 32 (potkan/myš) a obrázkom 33 (človek). Je potrebné si všimnúť 

rozdiely medzi tvarom jadra neutrofilov človeka a potkana/myši (Obr. 34), ako aj 

rozdielnou morfológiou tvaru jadra eozinofilov (človek vs. potkan/myš). 

 

Fagocytóza 

(kvasinka) 

B 
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                  NEUTROFILY (SEGMENTY)                                      EOZINOFILY 

       

                    

                      LYMFOCYTY                                                           MONOCYTY 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Rôzne formy neutrofilov (segmentov), eozinofilov, lymfocytov, monocytov a 
bazofil v krvnom nátere experimentálnych myší/potkanov. Najväčšie rozdiely sú hlavne 

v tvare jadra neutrofilov a eozinofilov [39].  

 

 
 

BAZOFIL 
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Obr. 33: Rôzne formy neutrofilov segment (a) a tyčka (b), lymfocytov (c), monocytov (d), 
eozinofilov (e) a bazofilov (f) v krvnom nátere človeka [40].  
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Obr. 34: Schematické znázornenie rozdielov morfológie ľudských a potkaních neutrofilov 
počas dozrievania. Myelocyty dozrievajú na metamyelocyty, tie sa následne diferencujú na 

tzv. tyčky a nakoniec vzniká zrelý segmentovaný neutrofil. Potkaní zrelý neutrofil má na 
rozdiel od ľudského neutrofilu jadro v segmentovanom kruhu. Zatiaľ čo tyčka (nezrelý 
neutrofil) u človeka je v tvare podkovy, u potkana pozorujeme kruh bez zárezov (tvar 

plávajúceho kolesa). Neutrofily môžu byť tiež hypersegmentované, t.j > ako 4 segmenty 
(človek) alebo jadro v tvare štvorlístka (myš/potkan). Nie je známe, či sú 
hypersegmentované neutrofily zrelšie ako segmentované neutrofily [41]. 

 

Pri pozorovaní krvných náterov si zároveň všimnite aj tvar, zafarbenie či prípadné 

morfologické anomálie erytrocytov. Erytrocyty sú za normálneho stavu rozmerovo 

menšie ako lymfocyty a výrazne menšie 

ako granulocyty (Obr. 32). Patologické 

zmeny červených krviniek sa prejavujú 

nielen zmenou ich tvaru (poikilocytóza), 

ale aj veľkosti (anizocytóza) 

či farbiteľnosti (Obr. 35). Pri správnom 

farbení majú všetky erytrocyty podobné 

sfarbenie do ružova. V prípade 

chorobných stavov sa erytrocyty môžu 

zafarbiť rôzne.  

 

 

Každej morfologickej anomálii prislúcha odborný názov, napr. sférocyty (okrúhly tvar, 

ale bez stredového preliačenia/presvetlenia), eliptocyty (erytrocyty v tvare elipsy), 

Obr. 35: Výrazná poikilocytóza [2]. 
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keratocyty (1 – 2 rohovité výbežky), echinocyty (s výbežkami po obvode; echinos–

ježko), kosáčikovité (sickle) atď. (Obr. 36).  

 

 

Obr. 36: Tvarové odchýlky erytrocytov [38]. 

3. Metódy na posúdenie počtu a funkcie buniek imunitného systému. 

 

DIFERENCIÁL: 

1. Hodnotíme pri 1000 násobnom zväčšení (objektív 100) s použitím imerzného 

oleja. 

2. Leukocyty v zornom poli diferencujeme a zapisujeme do tabuľky 5. 

3. Hodnotíme minimálne 100 leukocytov. 

4. Vypočítame % zastúpenie jednotlivých typov bielych krviniek. 

 

TEST FAGOCYTÓZY: 

1. Hodnotíme pri 1000-násobnom zväčšení (objektív 100) s použitím imerzného 

oleja, pričom sa pohybujeme po okraji náteru a v cípoch (Obr. 31A).   

2. Hodnotíme 100 fagocytujúcich buniek (neutrofilné leukocyty = segmenty 

a monocyty). 

3. Ako pozitívne hodnotíme tie bunky, ktoré obsahujú 1 alebo viac kvasiniek (Obr. 

31B).  

4. Medzi pozitívne zaraďujeme aj tie, ktoré po fagocytovaní praskli a vidíme obraz 

cytoplazmy vylievajúcej sa z bunky s obsahom viacerých kvasiniek. 
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Pozorova 
nie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskusia/ 
Záver: 
 

1. Opíšte kvalitu pozorovaného preparátu z hľadiska prevedenia krvného náteru 

a jeho zafarbenia. 

2. Zakreslite jednotlivé druhy bielych krviniek (farebne) (Obr. 37). 

     Zapíšte ich počty do tabuľky a vyjadrite ich percentuálne zastúpenie (Tab. 5). 

3. Zapíšte pozorované počty do tabuľky a vyjadrite FA a FI (Tab. 6). 
 

Obr. 37: Nákresy jednotlivých typov leukocytov. 

 
Tabuľka 5: Počet jednotlivých druhov bielych krviniek. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

Neutrofil 
(tyčka) 

           

Neutrofil  
(segment) 

           

Eozinofil 
 

           

Bazofil 
 

           

Lymfocyt 
 

           

Monocyt 
 

           

 
Tabuľka 6: Fagocytóza. 

Preparát č.       
Dátum: 

∑bb FI FA 
(%) 

fg. kv.              
              
fg. fag.              
fag.              

fg.kv – sfagocytovaná kvasinka; fg. fag. – fagocytujúce fagocyty; fag. – nefagcytujúce 
fagocyty; bb – počet buniek (kvasinky/fagocytujúce a nefagocytujúce  fagocyty) 
 

Oddiskutujte Vaše pozorovania a vyhodnoťte cvičenie. Záver doplňte o informáciu:  

a) Popíšte základné funkcie všetkých leukocytov vyznačených v tabuľke. 

b) Popíšte pri akých stavoch dochádza ku monocytóze a lymfocytopénii. 
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Poznámky:  
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4 PRÁCA S VYBRANÝMI IMUNITNÝMI ORGÁNMI A MERANIE 
HEMATOLOGICKÝCH PARAMETROV 

Väčšina našich základných vedomostí z ľudskej biochémie, fyziológie, imunológie, endokrinológie a 

farmakológie boli získané z vedeckých štúdií jednotlivých mechanizmov prevádzaných na zvieracích 

modeloch. V priebehu histórie vedci pravidelne uskutočňovali pokusy na zvieratách s cieľom získať 

vedomosti o zvieracích, ale hlavne ľudských biologických štruktúrach a ich funkciách. Hlodavce, 

konkrétne myši, sa vo vedeckom výskume používajú od 16. storočia. Avšak vývoj laboratórnej myši 

ako animálneho modelu pre vedecké účely v skutočnosti rozbehli až genetické experimenty na 

začiatku 20. storočia. V súčasnosti je laboratórna myš považovaná za najpreferovanejší model pre 

moderný genetický výskum. Avšak myši, ako aj experimentálne potkany sa používajú aj pri iných 

vedeckých štúdiách, vrátane rakovinového výskumu, imunológie, toxikológie, metabolických 

štúdiách, vývinovej biológii, pri výskume cukrovky, obezity, starnutia či kardiovaskulárnych 

ochoreniach. Hlodavce ako animálne modely sa vyznačujú viacerými pozitívami, vrátane malých 

rozmerov, krátkeho reprodukčného obdobia či pomerne nenáročného chovu v laboratórnych 

podmienkach. Skutočnosť, že v rámci cicavcov predstavujú tieto hlodavce geneticky najlepšie 

charakterizované živočíchy len podčiarkuje ich nesporný význam pre všetky vedecké smery/odbory. 

Používanie správnej nomenklatúry pre identifikáciu jednotlivých myší/potkanov je veľmi dôležité, 

pretože názov myši/potkana obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie jej/jeho 

genetického profilu, ktorým sa odlišuje od iných druhov a kmeňov používaných pri výskume. Na 

tomto cvičení sa prakticky oboznámite s vybranými imunologickými postupmi využívanými v rámci 

in vivo pokusov v predklinickom výskume. 

Téma: 

Úlohy: 

      Práca s vybranými orgánmi a meranie hematologických parametrov 

1. Lokalizácia primárnych a sekundárnych imunitných orgánov (sleziny, týmusu 

a femuru) a izolácia buniek kostnej drene  

2. Porovnanie manuálne a automaticky nameraných hematologických 

parametrov (hematokrit, počet leukocytov a erytrocytov) 

3. Príprava črevného tkaniva pre histologické analýzy („Swiss-roll“ metóda) 

Princíp: 
    

Imunitný systém predstavuje zložitý komplex buniek, tkanív a orgánov, ktoré spolu 

navzájom intenzívne komunikujú a vymieňajú si skúsenosti, dohliadajú na rovnováhu 

vnútorného prostredia a poskytujú imunitnú ochranu. Nie je preto prekvapením, že sa 

zložky imunitného systému nachádzajú v koži, v podkožných lymfatických uzlinách, ale 

aj v sliznici dýchacieho systému, močovo-pohlavnej sústavy, ako aj v stene tráviaceho 

traktu. Vzhľadom na fakt, že práve tráviaci trakt spracúva asi najväčší počet podnetov 

a stimulov z vonkajšieho prostredia, ktoré prichádzajú v potrave, veľké množstvo 

imunitného systému je lokalizované práve v čreve. Bunky imunitného systému sa tu 

zhlukujú a vytvárajú imunitné štruktúry, ktoré dostali pomenovanie Peyerove plaky. 

Predpokladá sa, že v prípade človeka predstavuje súčet všetkých týchto črevných 

plakov asi 70 % celkovej masy imunitného systému v organizme s váhou približne 1 – 

1,5 kg. V imunitnom systéme čreva dochádza k rozvoju a tvorbe veľmi dôležitého 

procesu, ktorý sa nazýva imunitná tolerancia. Jednoducho povedané, náš imunitný 

systém sa musí naučiť rozpoznávať to, čo mu neškodí, čo ho neohrozuje a proti čomu 
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nesmie bojovať, ako napr. potravinové antigény. Tento proces sa nazýva budovanie 

tolerancie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38: Črevný trakt hlodavcov (myš/potkan) 
ex vivo. Malá časť pankreasu je zvyčajne pevne 
pripevnená k dvanástniku na úrovni 
pankreatického vývodu. Čiary vo výreze 
označujú približné miesto rezu na oddelenie 
tenkého a hrubého čreva od céka [42]. 

 

 

 

 

 

V prípade hlodavcov tvorí črevný trakt jeden z najväčších orgánov. Z funkčného 

hľadiska je rozdelený na tenké črevo (dvanástnik, lačník, bedrovník) a hrubé črevo 

(cékum, kolon a konečník) (Obr. 38). Vzhľadom na fakt, že v čreve sa nachádza veľký 

objem imunitného systému tela a imunitné bunky dokážu po tele putovať a prenášať 

informáciu aj do iných oblastí, prostredníctvom črevného imunitného systému 

možno priamo aj nepriamo ovplyvniť imunitu celého organizmu, ako aj 

obranyschopnosť vzdialených slizníc. Intestinálny trakt predstavuje orgánový systém 

náročný na štúdium kvôli jeho dlhej tubulárnej štruktúre, úzkemu priemeru a jemnej 

sliznici, ktorá prechádza rýchlymi zmenami po odbere vzoriek a pred samotnou 

fixáciou. Zber zmysluplných kvantitatívnych údajov počas analýzy tohto tkaniva je 

ešte komplikovaný rôznymi anatomickými zmenami v štruktúre pozdĺž jeho dĺžky. 

Zároveň dané tkanivo prechádza rýchlou autolýzou (samovoľné trávenie), čo je 

prípad najmä tenkého čreva, pravdepodobne v dôsledku kombinácie účinkov 
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žalúdočnej kyseliny a žlče, z čoho vyplýva, že proximálne tenké črevo prechádza 

procesmi autolýzy najrýchlejšie. Správna príprava čreva pre následnú histologickú 

analýzu je základom pre zmysluplný vedecký experiment. Pred samotnými analýzami 

je nutné si uvedomiť, čo je cieľom našej vedeckej štúdie. V prípade, že v experimente 

plánujeme študovať difúzne zmeny alebo prípadne zjavné poškodenia/poranenia 

gastrointestinálneho traktu, študujeme priečne rezy čreva. Ideálnou metódou 

v tomto prípade je tzv. „gut bundling“. Ak si naopak experiment vyžaduje vyšetrenie 

čreva po celej jeho dĺžke (napr. pri štúdiu rakoviny čreva), bola vyvinutá metóda na 

zobrazenie longitudinálneho prierezu čreva, tzv. „swiss roll“ metóda (Obr. 39) [43].  

 

 

Obr. 39: A) Metóda „gut bundling“ (priečny prierez). B) „Swiss roll“ (longitudinálny prierez). 
Upravené podľa [44]. 

V tomto experimente sa však okrem čreva zameriame aj na lokalizáciu/izoláciu 

imunitných orgánov (týmus, kostná dreň, slezina) experimentálnych zvierat:  

 

Slezina: orgán brušnej dutiny (Obr. 40A). Svojou funkciou patrí k cievnemu 

a imunitnému systému. Slezina myší a potkanov má v porovnaní s ľudskou slezinou 

podlhovastý/pretiahnutý tvar (Obr. 40) a váži približne 100 – 200 mg (myš), resp. 500 

– 750 mg (potkan). Slezina mladých experimentálnych potkanov je tmavočervenej 

farby a predstavuje približne 0,2 % hmotnosti celého organizmu. 

 Slezina hlodavcov má viac bielej pulpy ako slezina človeka. 

 Červená pulpa u hlodavcov je zároveň miestom normálnej krvotvorby (na 

rozdiel od človeka).  

 Zatiaľ čo v bielej pulpe hlodavcov prevládajú zóny B-lymfocytov, u človeka sú 

to zóny T-lymfocytov. 

 Miesto imunitnej odpovede na antigény prichádzajúce krvnou cestou. 

 Syntéza protilátok a ich uvoľnenie do cirkulácie.  

 Miesto deštrukcie „starých“ trombocytov a erytrocytov. 
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A)                                                    B) C)                                
 

Obr. 40: Slezina: A) anatomické umiestnenie sleziny; B) lokalizácia sleziny po disekcii brušnej 
dutiny; C) vyizolovaná slezina potkana spolu s pankreasom, slezina je tmavočervenej farby 

a pretiahnutého tvaru [42]. 

Týmus: Týmus predstavuje orgán pozostávajúci zo siete epiteliálnych buniek, 

fungujúci ako centrum pre dozrievanie T-lymfocytov. Tento orgán má u hlodavcoch 

podobnú funkciu, štruktúru a histológiu ako u ľudí. U potkanov/myší pozostáva z 2 

lalokov a je umiestnený v prednej časti hrudnej dutiny, v stredovej línii (ktorú udáva 

chrbtica) v blízkosti srdca (Obr. 41).  

 

      

Obr. 41: Anatomické usporiadanie hrudnej dutiny: (A) čiary vo výreze označujú približné 
miesta prestrihu hrudného koša, za účelom otvorenia hrudnej dutiny; (B) po otvorení 

hrudného koša sa sprístupní jeho obsah na izoláciu týmusu [42]. 

Za normálnych podmienok týmus vykazuje rozdiely vo svojej veľkosti v závislosti od 

veku zvieraťa. Mladé potkany majú týmus veľmi dobre vyvinutý, no s vekom atrofuje, 

a preto u dospelých/starých potkanov je jeho makroskopická detekcia obtiažna.  

 

Funkcia týmusu pre imunitný systém: miesto dozrievania T lymfocytov (do týmusu 

vstupuje z kostnej drene cca 5x107 nezrelých lymfocytov (tymocytov), avšak týmus 

opúšťa len 1x106 zrelých plne funkčných T-lymfocytov (imunokompetentné) → 

prestupujú do krvi/lymfy a následne do sekundárnych lymfoidných orgánov. 

       slezina 

       slezina 

 A                                                        B 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V99AhOaw7hce_M&tbnid=WDGK1vAoyBjr1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-biology/cancer-research/learning-center/carcinogen-selector/hematoooietic-system/spleen.html&ei=7-kRUsuKHcHHtQaltoHYBg&bvm=bv.50768961,d.Yms&psig=AFQjCNGLLb0OPMmxwULNGtjSYa6dvrCZ7Q&ust=1376991604818926


52 
 

Kostná dreň: ako ďalší primárny imunitný orgán predstavuje tkanivo, ktoré vypĺňa 

centrálnu dutinu a trámce kostí. Najdôležitejšia je červená kostná dreň, ktorá 

predstavuje krvotvorné tkanivo. Obsahuje krvotvorné bunky a podporné bunky 

(tukové, endotelové bunky, fibroblasty, makrofágy). V dospelosti sa nachádza v 

plochých a krátkych kostiach a v epifýzach dlhých kostí. Vyvíjajú sa tu všetky krvné 

bunky a u človeka tu dozrievajú B-lymfocyty. Kostná dreň je v súčasnosti považovaná 

za dôležitý regulačný orgán schopný doladiť imunitu v prípade imunitnej dysfunkcie, 

a z toho dôvodu predstavuje sľubný terapeutický cieľ pre imunoterapeutické 

prístupy. Na tomto cvičení si precvičíme izoláciu buniek kostnej drene pre prípadné 

ďalšie vedecké experimenty/pozorovania.  

 

Hematologické parametre: Hematologické vyšetrenia patria medzi dôležité rutinné 

laboratórne vyšetrovacie metódy. Zloženie krvi a vzájomný pomer jednotlivých 

zložiek sú dôležitými ukazovateľmi funkčného a zdravotného stavu organizmu.  

 

HEMATOKRIT (Hct): ukazuje aký je podiel pevných zložiek, t.j. krvných buniek, v 

celkovom objeme krvi (pevné a tekuté zložky spolu). Za týmto účelom sa krv 

rozdeľuje pomocou centrifúgy na svoje pevné a tekuté komponenty (Obr. 42) a 

následne sa hodnota Hct (%) odčíta pomocou hematokritovej tabuľky (Obr. 43). 

Hodnoty Hct sa v klinických laboratóriách získavajú analýzou celej krvi pomocou 

hematologického analyzátora (Obr. 44).   

   

 

Obr. 42: Jednotlivé zložky krvi v hematokritovej kapiláre po centrifugácii [45]. 

Zvýšený hematokrit znamená buď zvýšenie počtu pevných zložiek krvi (polyglobúlia) 

alebo zníženie tekutých zložiek (odvodňovanie organizmu, zhustnutie krvi). Znížený 

hematokrit znamená buď zníženie pevnej časti krvi (a teda musí byť znížený aj počet 

erytrocytov a hemoglobín) alebo zvýšenie tekutej časti krvi (napr. pri hyperhydratácii 

organizmu). 

Normálne hodnoty Hct: 

muži                  36 – 48 % 

ženy                  35 – 44 % 

potkan              36 – 46 % (vo veku 19 – 21 týždňov);  

                           39 – 48 % (vo veku 32 – 34 týždňov) 

 

Normálne hodnoty erytrocytov na 1 µl: 

muži                  4,2 – 5,8 x 106  

ženy                  3,8 – 5,2 x 106 

potkan              6,5 – 10 x 106 
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Normálne hodnoty leukocytov na 1 µl: 

muži                  4 – 10 x 103  

ženy                  4 – 10 x 103 

potkan              6 – 18 x 103 

  

Obr. 43: Manuálne odčítanie hematokritovej hodnoty (%). Rolovanie po tabuľke ukončíme 

vtedy, ak celkový objem v kapiláre, t.j. horná časť plazmy bude na hodnote 100 % a spodná 

časť (mimo kapilárnej zátky z plastelíny) bude na hodnote 0 % [46]. 

 

 

Obr. 44: Automatické odčítanie Hct (v rámci kompletného vyšetrenia krvi) pomocou 

hematologického analyzátora EXIGOH400 (Boule Diagnostics AB, Spånga, Švédsko) [47]. 

Pomôcky: 1. laboratórny potkan/myš, pitevná podložka, ihly na prichytenie, chirurgická a 

anatomická pinzeta, nožnice, Petriho misky, 5 ml striekačka a ihla, fyziologický 

roztok (FR), mikroskop a pomôcky na mikroskopovanie, Bürkerová komôrka, 

Türkov roztok (TR), trypanová modrá (TB), mikrotitračná platnička, pipeta, špičky, 

ľad 

2. Bürkerova komôrka, mikrohematokritová kapilára, centrifúga, Türkov roztok, 

hematokritová tabuľka, mikroskop a pomôcky na mikroskopovanie, pipety, špičky, 

skúmavka s EDTA, hodinové sklíčko, hematologický analyzátor (EXIGO H400) 
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3. formalín, pripravený čerstvý (3,75 % (hmotnosť/objem)), anatomická pinzeta, 

pinzeta so zahnutým koncom, samozatváracia pinzeta, nožnice, pitevná podložka, 

5 ml striekačka vybavená ihlou 23G, 27G ihla, fyziologický roztok 

Postup 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Potkana/myš dekapitujeme.  

• Krv necháme odtiecť na hodinové sklíčko. 

• Odoberieme 400 μl (potkan)/200 μl (myš) krvi do skúmavky s EDTA 

a premiešame. 

• Odoberieme krv do hematokritovej kapiláry. 

• Časť krvi (25 μl) odoberieme do pripravenej nádobky s pripraveným 

Türkovým roztokom (475 μl) a jemne premiešavame. 

• Potkana upevníme chrbtovou stranou na pitevnú podložku. 

• Do chirurgickej pinzety chytíme kožnú riasu, zastrihneme v dolnej časti 

brucha a vedieme pozdĺžny rez až ku krku. 

• Odtiahneme kožu a prichytíme ju ihlami o podložku.  

• Chirurgickou pinzetou opäť nadvihneme svalovinu v rovnakom mieste ako 

kožnú riasu. 

• Nožnicami urobíme zástrih a vedieme pozdĺžny rez až ku sternu a odtiaľ 

vedieme rez v tvare písmena V cez rebrá. 

• Otvoríme a uchytíme svalovinu a hrudnú časť o podložku. 

• Lokalizujeme lymfatické orgány (týmus, slezina, kostná dreň (femur)). 

• Anatomickou pinzetou ich vypreparujeme, očistíme od všetkých ciev, fascií 

a tukového tkaniva a uložíme do navlhčenej Petriho misky na ľad. 

• Kosť (femur) uchopíme do pinzety a vo vertikálnej polohe na jednej strane 

odstrihneme epikondyly (Obr. 45). 

   

 

 

 

 

 

 

               

 

                      

 

 

 

                                           (A)                                               (B) 

Obr. 45: Grafické znázornenie postupu izolácie buniek z kostnej drene femuru: (A) kosť 
uchopíme do pinzety a vo vertikálnej polohe na jednej strane odstrihneme epikondyly. Na 

opačnej strane prepichneme ihlou resp. nožnicami a urobíme otvor; (B) následne 
preplachujeme injekčnou striekačkou s fyziologickým roztokom (5 ml) (aspoň 3x) do 

pripravenej skúmavky. 

 

Suspenzia buniek 

kostnej drene 
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• Na opačnej strane prepichneme ihlou resp. nožnicami a urobíme otvor. 

• Preplachujeme injekčnou striekačkou s fyziologickým roztokom (5 ml) (aspoň 

3x) do pripravenej skúmavky (Obr. 45). 

• Podľa hustoty suspenzie bunky (bb) ofarbíme v mikrotitračnej platničke 

                    redšie susp.: 50 μl bb susp. + 50 μl TB+ 100 μl TR 

                    husté susp.: 10 μl bb susp. + 90 μl TB + 100 μl TR 

• Suspenziu necháme farbiť približne 2 – 3 min.  

• Následne prenesieme do Bürkerovej komôrky a pozorujeme pod 

mikroskopom (zväčšenie 10x). 

• Rátame živé a mŕtve bunky v 25-tich stredných štvorcoch (v 24 štvorcoch 

nachádzajúcich sa na dvoch uhlopriečkach znázornených na obr. 46 zelenou 

farbou a v ešte jednom ľubovoľnom štvorci), pričom sa počítajú bunky 

nachádzajúce sa vo vnútri štvorca, a taktiež na hranách štvorca v tvare 

písmena L (Obr. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 46: 25 stredných štvorcov Bürkerovej 
komôrky vrátane schémy počítania buniek vo 

štvorci. 

 

 

• Určíme počet buniek/1 μl suspenzie a celkovú výťažnosť buniek na 5 ml 

fyziologického roztoku, ktoré sme vyizolovali. 

 

 

 

 

 

 

Výťažnosť: 

Σ všetkých získaných bb = (počet bb /1 μl) x celkový objem (V) suspenzie v μl 

• Stanovíme životnosť (viabilitu) – určíme % podiel živých a mŕtvych buniek 

(Obr. 47) (napr. pri počte 130 živých buniek a 5 mŕtvych buniek predstavuje 

viabilita 96,30 %) podľa vzorca: 

            viabilita (%) = (živé bunky x 100) : (súčet živých a mŕtvych buniek) 

počet bb/1 μl = 
x . R. 10 . 25 

→ x . R . 10 
25 

x – Σ bb v 25 SŠ 
R – riediaci faktor 
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Postup 2: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Obr. 47: Stanovenie životnosti: rátame ŽIVÉ (nesfarbené), jasno svietiace bunky, ako aj 

MŔTVE bunky (sfarbené na modro). Test životnosti spočíva na princípe, že 
umierajúce/mŕtve bunky absorbujú farbivo v dôsledku narušenej integrity membrány, čím 

sa celá bunka zafarbí na modro [48].  

 

Stanovenie hematologických parametrov (hematokrit, počet leukocytov a 

erytrocytov) manuálne a s využitím hemoanalyzátora. 

 

STANOVENIE HODNOTY HEMATOKRITU MIKROHEMATOKRITOVOU METÓDOU 

 Heparinizovanú mikrohematokritovú kapiláru ponoríme do krvi a naplníme 

asi do 4/5. 

 Jeden koniec kapiláry uzavrieme zatlačením do plastelíny. 

 Kapiláru očistíme od krvi. 

 Kapiláru vložíme do mikrocentrifúgy tak, aby uzavretý koniec smeroval 

k vonkajšiemu obvodu (ukladáme vždy vyvážene oproti sebe). 

 Centrifugujeme pri 16 000 g/2 min. 

 Hodnotu hematokritu odčítame pomocou tabuľky (Obr. 43). 

 

STANOVENIE POČTU LEUKOCYTOV V KRVI 

Pred počítaním leukocytov si krv nariedime s Türkovým roztokom (475 μl Türkov 

roztok + 25 μl krvi – dobre premiešame) 

Türkov roztok obsahuje ľadovú kyselinu octovú, ktorá hemolyzuje červené krvinky 

a genciánovú violeť, ktorá farbí jadrá bielych krviniek 

 Leukocyty počítame v Bürkerovej komôrke v 50 stredných štvorcoch (SŠ) (Obr. 

48). 

 Určíme počet leukocytov na 1 μl neriedenej krvi.    

                                                               

 

 

        

 

 

 

Leu/1 μl =  
L x 20 x 10 x 25 

  50 
→ L x 100 

L – ∑  Leu v 50 SŠ 

20 – riedenie (475+25 = 19+1 = 20) 

10 – prevrátená hodnota hĺbky komôrky 

25 – prevrátená hodnota plochy štvorca 

50 – počet štvorcov, v ktorých sme počítali Leu 
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Obr. 48: Počítanie leukocytov v Bürkerovej komôrke. 

VÝPOČET ERYTROCYTOV Z HEMATOKRITU 

MCV – stredný objem erytrocytov (Mean Corpuscular Volume), predstavuje hodnotu, 

ktorú je daná pre konkrétny typ experimentálneho zvieraťa v tabuľkách. Napr.: MCV 

(4 týždňovej myši) – 53fL    (fl – femtoliter = 10-15l = 1 μm3) 

 

∑ Ery  =  

 

 
STANOVENIE HEMATOLOGICKÝCH PARAMETROV NA HEMATOLOGICKOM 

ANALYZÁTORE 

• Krv necháme miešať v miešadielku na analyzátore.  

• Po 15 – 30 minútach od odberu, na analyzátore zvolíme meranie novej vzorky 

– potkan/myš. 

• Ihlu namočíme do krvi stlačíme nasávanie vzorky a hneď po pípnutí meranie 

ukončíme vytiahnutím ihly zo vzorky. 

• Výsledky si stiahneme na USB kľúč/odfotíme. 

 

Postup 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Swiss roll” metóda prípravy čreva pre histologické analýzy. 

 

• Po vypreparovaní lymfatických orgánov lokalizujeme hrubé črevo.  

• Zdvihneme tráviaci trakt zakrivenou pinzetou a odrežeme pažerák. 

• Držíme žalúdok a odpreparujeme črevo smerom ku chvostu a uvoľníme ho. 

• Črevo odpreparujeme od céka po rektum.  

• Prestrihneme prípadný serózny povrch, aby sme uvoľnili celé črevo. 

• Hneď ako bolo črevo vypreparované, odrežeme cékum. 

• Hrubé črevo položíme na pitevnú podložku tak, aby jeho proximálny koniec bol 

k nám najbližšie. 

• Zakrivenou pinzetou držíme proximálny koniec čreva, vložíme špičku nožníc do 

lúmenu a pozdĺžne rozstrihneme. 

• Črevo opatrne otvoríme tak, aby lúmen smeroval hore (môžeme si pomôcť 

opatrným prejdením zakrivenej pinzety pozdĺž črevného lúmenu). 

Hct x 103 

MCV 
= ? 1012 l 
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• Zafixujeme otvorený slizničný povrch čreva malým objemom formalínu (použitím 

5 ml striekačky s ihlou 23G).  

• Otvoríme samozatváraciu  pinzetu (peán) a upneme ju na distálny koniec čreva 

(tento manéver spôsobuje poškodenie počiatočnej časti čreva, ale umožňuje väčšiu 

kontrolu nad vzorkou).  

 

 

Obr. 49: Postup pri rolovaní čreva na histologickú analýzu [44]. 

• Jemne zdvihneme peán tak, aby prvých pár centimetrov črevo viselo dole a 

začneme jemne a rovnomerne rolovať črevo okolo samozatváracej pinzety  (Obr. 

49 A, B). 

• Keď je rolka dokončená, použijeme ihlu 27G na pripevnenie poslednej časti čreva 

prepichnutím doprostred. 

• Po bezpečnom pripevnení a stabilizovaní celej rolky pomocou ihiel, opatrne 

otvoríme peán a uvoľnime zafixovanú rolku čreva. 

• Takto pripravenú rolku vložíme do označenej skúmavky s desaťnásobne väčším 

objemom formalínu ako tkaniva a necháme fixovať 24 hodín pri izbovej teplote. 

• V ďalšom postupe sa pokračuje podľa štandardných histologických procedúr. 
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Výpočty/ 
Pozorova 
nie:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia/ 
Záver:   

Úloha 1: vyrátajte celularitu a viabilitu + výťažnosť buniek kostnej drene v celkovom 

objeme (5 ml). 

Úloha 2: manuálne (Tab. 7) a prístrojové hodnoty (Tab. 8) leukocytov, hematokritu, 

erytrocytov zapíšte do tabuliek a následne priemerné tabuľkové hodnoty znázornite 

graficky pomocou programu Excel. V grafe bude znázornený priemer +/- SD pre 

jednotlivé manuálne parametre ako aj parametre z hemoanalyzátora. V prípade, že 

máme 2 rôzne skupiny zvierat (napr. mladé vs. staré jedince, samice vs. samce, tak 

vytvoríte grafy, kde budú jednotlivé parametre porovnané medzi skupinami). 

 

Tabuľka 7: Hematologické parametre (manuálne). 

Potkan/myš Pohlavie Hematokrit (%) ∑ Leukocyty /μl ∑ Erytrocyty/l 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Priemer     

Smerodajná 

odchýlka (SD) 

    

 

Tabuľka 8: Hematologické parametre (analyzátor EXIGO). 

Potkan/myš Pohlavie Hematokrit (%) ∑ Leukocyty /μl ∑ Erytrocyty/l 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Priemer     

Smerodajná 

odchýlka (SD) 

    

 

Vyhodnoťte cvičenie a záver doplňte o informáciu: 

1) Uveďte fyziologické stavy u človeka kedy dochádza k zvýšenej hodnote 

hematokritu a kedy k zníženej. 

2) Definujte a uveďte rozdiel medzi primárnym a sekundárnym imunitným 

orgánom. Vymenujte, ktoré orgány patria k primárnym a ktoré 

k sekundárnym  imunitným orgánom. 
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Poznámky:  
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5 RÔZNE SPÔSOBY IZOLÁCIE BUNIEK Z LYMFATICKÝCH 
ORGÁNOV A ICH TESTOVANIE 

 
Téma:  

 
Rôzne spôsoby izolácie buniek z lymfatických orgánov a ich testovanie 

 
Úlohy: 1. Spôsoby eutanázie experimentálnych laboratórnych zvierat  

2. Izolácia imunitných orgánov (slezina, týmus) a výpočet ich absolútnych a 

relatívnych hmotností 

3. Príprava bunkových suspenzií z lymfoidných orgánov  

a) Izolácia buniek sleziny a výpočet celularity a viability pomocou mikroskopu 

a prietokového cytometra 

b) Laváž peritonea a izolácia PEC (Peritoneal Exudate Cells) 

c) Počítanie PEC buniek a nácvik prevedenia testu adherencie 

Princíp: 
    

EUTANÁZIA – (gr.) kde "eu" znamená dobrý a “thanatos” smrť, čiže dobrá smrť. 

Využívame ju pri experimentoch k usmrteniu zvieraťa s minimom jeho duševného a 

fyzického utrpenia. Metódy eutanázie: sú druhovo špecifické a závisia aj od toho, či 

experimentálnemu zvieraťu pred samotnou eutanáziou podáme, resp. nepodáme 

anestéziu. Ak je to možné, eutanázia zvieraťa by sa mala prevádzať v izolácii od 

ostatných zvierat. 

EUTANÁZIA LABORATÓRNYCH HLODAVCOV: 

A) FYZIKÁLNA – rýchla na prevedenie, ale menej estetická.   

Pred samotným prevedením fyzikálnej eutanázie je nutné podať anestéziu. Ak sa 

anestézia nepodáva, je to potrebné vedecky zdôvodniť a príslušné dôvody musia byť 

následne odsúhlasené univerzitnou/vedecko-ústavnou etickou komisiou, ktorá 

vedecký postup schváli, prípadne zamietne. V prípade odsúhlasenia vynechania 

anestézie, eutanáziu vykonáva zaškolený vedecký pracovník s praxou pre daný typ 

eutanázie.  

Cervikálna dislokácia (zlomenie väzov) – “zlomenie krku” alebo “pretrhnutie miechy”, 

kedy dôjde k okamžitej smrti experimentálneho zvieraťa (Obr. 50). Ide o metódu 

používanú pre experimentálne zvieratá do 200 g. Hlava jedinca sa zafixuje pomocou 

silného zovretia a súčasne sa prudko trhne chvostom dozadu. Týmto sa oddelí miecha 

v spodnej časti mozgu alebo v oblasti krčnej chrbtice. Ak sa vykonáva správne, malo by 

to spôsobiť rozsiahle poškodenie mozgového kmeňa a okamžité bezvedomie zvieraťa. 

 

 

  

  

 

 

 

 
Obr. 50: Cervikálna dislokácia [49]. 

 

Dekapitácia – oddelenie hlavy od trupu chirurgickými nožnicami. 
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Exsangvinácia – vykrvácanie, nadmerná strata krvi.  

Rýchle zmrazenie – napr. ponorenie do tekutého dusíka.      

 

B) CHEMICKÉ – podanie injekčných alebo inhalačných anestetík, ktorými zviera 

predávkujeme. Na inhalačné podanie sa často používajú komory alebo anestetické 

okruhy, v ktorých cirkulujú  činidlá buď vo forme pár alebo plynu. 

• Injekčné anestetiká: podávajú sa intravenózne (i.v.), pretože je to rýchle a 

spoľahlivé, ale v prípade malých zvierat sa väčšinou uprednostňuje 

intraperitoneálna (i.p.) cesta. Najbežnejšie používanými injekčnými látkami na 

vykonávanie eutanázie zvierat sú barbituráty. Spôsobujú depresiu centrálneho 

nervového systému v zostupnom poradí, počnúc od mozgovej kôry, ktorá potom 

vedie k strate vedomia. Napr. pentobarbital sodný – podaný intraperitoneálne 

(200 mg/kg pre zviera staršie ako 10 dní).  

• Inhalačné anestetiká: plyn CO2 (od 10. dňa veku zvieraťa). Oxid uhličitý pôsobí ako 

anestetikum, ak sa používa pri koncentráciách nad 60 % a spôsobuje rýchlu stratu 

vedomia. Na prevedenie eutanázie malých zvierat je potrebné použiť CO2 v 

koncentrácii nad 70 %. 

• Prchavé inhalačné látky vhodné na eutanáziu laboratórnych hlodavcov zahŕňajú 

halotán, enflurán a izoflurán. Pokiaľ ide o eutanáziu, tieto látky by sa mali dodávať 

pomocou odparovača alebo anestetickej komory a doba expozície zvierat musí byť 

dlhšia ako v prípade anestézie (Obr. 51). 

 

Obr. 51: Inhalačná anestézia (izoflurán) [50]. 

IZOLÁCIE BUNIEK a PRÍPRAVA BUNKOVÝCH SUSPENZIÍ  

 

Fyziologické experimenty sú prevádzané buď použitím celého organizmu 

(experimentálne zviera), alebo len jeho jednotlivých častí (orgánov, tkanív, buniek). 

 

Poznámka: tkanivá a orgány by sa mali študovať čo najskôr po eutanázii zvieraťa za 

takých laboratórnych podmienok, ktoré sa najviac približujú, resp. napodobňujú in 

vivo fyziologické prostredie.  

 

Základné princípy pri kultivovaní živočíšnych bunkových kultúr sú vo všeobecnosti 

rovnaké ako pri kultivovaní mikrobiálnych organizmov v mikrobiológii. 

Aplikácia bunkových a tkanivových kultúr: 
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• Experimentálne modelové systémy v biochémii, farmakológii či fyziológii: štúdium 

bunkových kultúr má niekoľko výhod v porovnaní so štúdiom celého organizmu 

s výrazne vyššou možnosťou kontroly environmentálnych podmienok a biologickej 

variability.  

• Štúdium rastových požiadaviek špecifických buniek: vrátane štúdií pozitívnych 

účinkov rastových faktorov či negatívnych účinkov rôznych liečiv, resp. 

cytotoxických látok. 

• Štúdium bunkového vývinu a diferenciácie: vrátane aspektov bunkového cyklu 

a génovej expresie. Pre rakovinový výskum sú zvlášť významné bunky s 

neobmedzenou schopnosťou rastu, ktoré však stratili schopnosť diferenciácie.  

• Patologické štúdie: vrátane kultivácie fetálnych buniek na karyotypizáciu či 

detekciu genetických abnormalít, napr. trizómie atď. 

• Genetické manipulácie: základ molekulárnej biológie.  

• Biotechnológia: vrátane priemyselnej produkcie terapeutických proteínov, vakcín 

a monoklonálnych protilátok. 

• Technológia kmeňových buniek: významne dôležitá pre biomedicínsky výskum 

a vývoj. 

 

Živočíšne bunkové kultúry: je možné získať buď z celého organizmu (napr. kuracie 

embryo), z určitého orgánu (napr. myšacia slezina) alebo z krvi (napr. lymfocyty). 

Cirkulujúce lymfoidné bunky, z dôvodu ich ľahkej dostupnosti a relatívne nenáročnej 

prípravy, sa využívajú pri štúdiách bunkového imunitného systému. Avšak na presnú 

a detailnú analýzu ich mnohopočetných funkcií v imunitných reakciách pri 

chorobných stavoch, ako napr. rakovina alebo zápalové reakcie, je dôležitá ich izolácia 

v intaktnej a životaschopnej forme, čím sa vytvorí základ pre vznik in vitro bunkového 

systému.  

Cieľom ďalších úloh bude nacvičenie si viacerých izolačných techník imunitných 

buniek z peritoneálnej dutiny a sleziny.  

 

FLOW-CYTOMETRIA (prietoková cytometria) – štandardná metóda pre analýzu 

buniek v suspenzii. Flow+cyto+metry môžeme zjednodušene chápať ako meranie 

buniek v pohybe. Princíp spočíva vo vložení vzorky – suspenzie buniek do cytometra, 

kde vzorka preteká veľmi úzkym a rýchlym prietokom cez laserový lúč (bunky alebo 

častice prechádzajú laserom jedna po druhej) (Obr. 52). Rozptýlené svetlo určuje 

charakteristiky buniek a ich komponentov. Bunky bývajú často označené 

fluorescenčnými farbivami, čo spôsobí, že svetlo je absorbované a emitované v 

rozličných vlnových dĺžkach. Vďaka prietokovej cytometrii môžu byť v krátkom čase 

zmerané tisíce buniek a zozbierané dáta sú následne analyzované v počítači pomocou 

rôznych softvérov. Prietoková cytometria je často využívaná vo výskume, klinických 

štúdiách a v klinickej praxi. Vo vede sa prietoková cytometria aplikuje napr. v 

imunológii, molekulárnej biológii, virológii, rastlinnej biológii. V medicíne zas v 

diagnostike nádorov, pri prenatálnej diagnostike, pri transplantáciách alebo v 

hematológii. 

Možné využitia prietokovej cytometrie zahŕňajú: 

 počítanie buniek; 
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 triedenie buniek; 

 stanovovanie vlastností a funkcie buniek; 

 detekcia mikroorganizmov; 

 detekcia povrchových znakov buniek; 

 diagnóza chorôb, napr. leukémií. 

 

Princíp (Obr. 52):  

 Bunky sa najčastejšie označia pomocou špeciálnych protilátok s naviazanými 

fluorescenčnými molekulami (Obr. 52A). 

 Suspenzia sa vloží do cytometra, kde je pretlakom striekaná cez malý otvor 

(trysku NOZZLE). 

 Bunky sa tak usporiadajú za sebou ako korálky na niti. 

 Tento prúd buniek pretína laserový lúč, ktorý spôsobí excitáciu 

fluorescenčnej molekuly. 

 

 

 

 

 

 

(A) 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

                              (B)  

 

Obr. 52: Znázornenie pretekania prúdu buniek cez prietokový cytometer. Bunky, ktoré sú 
predmetom záujmu sa najprv označia pomocou špecifických protilátok s naviazanou  
fluorescenčnou farbičkou (A). Následne sa bunková suspenzia vloží do cytometra (B). 

Detektory zaznamenajú predný a bočný rozptyl každej bunky (C). Upravené podľa [51].  

• Niekoľko detektorov je umiestnených okolo bunkového prúdu v mieste, kde 

tekutinou prechádza svetelný lúč. Jeden z týchto detektorov je v súlade so svetlom 

lúča a používa sa na meranie intenzity priameho rozptylu (Forward Scatter alebo 

FSC). Ďalší detektor je umiestnený kolmo na prúd a slúži na meranie bočného 

rozptylu (Side Scatter alebo SSC) (Obr. 53). 

• Intenzita lúčov dopadajúcich na FSC je priamo úmerná veľkosti bunky, intenzita 

lúčov dopadajúcich na SSC odráža vnútornú komplexitu buniek a je úmerná 

granularite bunky (stav cytoplazmy, bunkové inklúzie, granuly a pod.).  

• Granulocyty a apoptotické bunky majú vyššie hodnoty SSC, ktoré sú zrejme 

spôsobené granuláciou alebo fragmentáciou jadra. Podľa intenzity lúčov FSC je 

(C) 

https://www.wikiskripta.eu/w/Granulocyt
https://www.wikiskripta.eu/w/Apopt%C3%B3za


65 
 

možné rozlíšiť bunky a bunkový debris (podľa veľkosti), na druhej strane podľa 

intenzity SSC granulocyty a agranulocyty, resp. granulárne a agranulárne bunky 

(granularita) (Obr. 54). 

• Po analýze suspenzie prietokovým cytometrom sa jednotlivé údaje 

zaznamenávajú do počítača a následne vyhodnotia najčastejšie graficky (Obr. 54; 

Obr. 55). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 53: Typy detektorov (FSC/SSC) a ich úloha. Detektory sú umiestnené okolo bunkového 
prúdu v mieste, kde tekutinou prechádza svetelný lúč. Jeden z týchto detektorov je v súlade 
so svetlom lúča a používa sa na meranie intenzity priameho rozptylu (Forward Scatter alebo 

FSC). Ďalší detektor je umiestnený v rovine približne kolmej na prúd a slúži na meranie 
bočného rozptylu (Side Scatter, SSC). Intenzita rozptylu svetla v priamom smere je úmerná 
veľkosti bunky. Keďže bunky tiež zahŕňajú granuly, ako aj ďalšie organely, ich prítomnosť 
vedie k bočnému rozptylu svetla. Bočný rozptyl teda závisí od bunkovej štruktúry (napr. 

granularita) [52].  

 

 

 

Obr. 54: 2D bodový graf suspenzie krvných buniek. Každá bodka na grafe predstavuje jednu 
bunku. Na základe FCS a SSC môžeme rozdeliť krvné bunky na lymfocyty, monocyty 

a granulocyty [53]. 
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Obr. 55: Dvojfarebné farbenie buniek pomocou 
dvoch fluorescenčne značených protilátok, prvá 
protilátka, napr. anti-CD4 je označená pomocou PE 
(fykoerytrín) a druhá, napr. anti-CD8 pomocou 
farbiva FITC (fluoresceínizotiokyanát). Hlavné osi 
grafu (x, y) predstavujú 2 detektory a jednotlivé 
bodky v grafe sú namerané bunky. Oblasť grafu 
rozdelená na 4 kvadranty (Q) znázorňuje 4 rôzne 
populácie. Q2 a Q3 sú populácie pozitívne iba na 
jeden znak (CD4 alebo CD8). Q4 bunková populácia 
sa vyznačuje prítomnosťou oboch znakov CD4+CD8+ 
(„doublepositive“) a Q1 sú bunky neexprimujúce ani 
znak A ani znak B (CD4-CD8-) [53]. 
  

 

PERITONEUM (pobrušnica) – je tenká serózna blana, ktorá vystiela brušnú dutinu a 

obaľuje  orgány v nej sa nachádzajúce (Obr. 56). 

LAVÁŽ (fr.) – výplach, t.j. procedúra 

vyplachovania/preplachovania za liečebným 

alebo diagnostickým účelom.  

Peritoneálna laváž – výplach dutiny brušnej  cez 

pobrušnicu (Obr. 56). 

PEC  – leukocyty, ktoré prestúpia „exsudujú“  z 

krvi do tkaniva počas zápalovej reakcie 

(zápalový extravaskulárny výlučok/tekutina). 

PEC tvoria: lymfocyty 60 %, makrofágy 30 %, 

mastocyty 7 %, eozinofily 3 %. 

 Obr. 56: Peritoneálna laváž človeka [54].  
 

Pomôcky: laboratórna myš/potkan (vek; pohlavie), pitevná podložka, ihly na prichytenie, 

chirurgická a anatomická pinzeta, Petriho misky, nožnice, 5 ml striekačky + ihly, 

odmerný valec, mikroskúmavka, fyziologický roztok (FR), Pasteurova pipeta, skúmavky, 

ľad, centrifúga, mikroskop, Bürkerová komôrka, Türkov roztok (TR), trypanová modrá 

(TB), mikrotitračná platnička, prietokový cytometer (Muse® Cell Analyzer), Muse® kit 

na meranie viability 

Postup: 
 

1. Eutanázia – cervikálna dislokácia  

Teoretický nácvik cervikálnej dislokácie (video/obrazový materiál). Prakticky 

eutanáziu prevedie zaškolený laborant. 

Q2 Q4 

Q1 Q3 
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2. Laváž peritonea a izolácia PEC (Obr. 57) 

 Usmrtenú myš pripevníme chrbtovou časťou na pitevnú podložku. 

 Odpreparujeme kožu v oblasti brucha zastrihnutím v tvare „V“ (dávame pozor, 

aby sme neprestrihli aj peritoneálnu membránu!) (Obr. 57A). 

 Pozdĺž linea alba injektujeme 3 ml (myš)/5 ml (potkan) FR do peritonea (5 ml 

striekačka + sterilná ihla) (Obr. 57B). 

 Brucho jemne masírujeme približne 3 min. 

 Chirurgickou pinzetou nadvihneme brušnú svalovinu a nožnicami urobíme 

otvor v tvare „V“– svalovinu stále pevne držíme v pinzete, nesmieme pustiť, 

aby sa suspenzia s bunkami z brušnej dutiny nevyliala (Obr. 57C). 

 Pasteurovou pipetou zozbierame suspenziu buniek z peritonea do 10 ml 

skúmavky uloženej v ľadovom kúpeli (minimálne 2 ml/4 ml) (Obr. 57D).  

 Výsledný objem zozbieranej peritoneálnej suspenzie si zapíšeme. 

 PEC bunky necháme stáť na ľade a dokončíme pitvu myši za účelom izolácie 

sleziny a kosti.  

 

Obr. 57: Peritoneálna laváž experimentálnej myši [55]. 

3. Izolácia sleziny a týmusu 

 V brušnej dutine lokalizujeme slezinu a anatomickou pinzetou ju 

vypreparujeme. 

 Uložíme do Petriho misky s malým objemom FR. 

 Následne vypreparujeme týmus. 

 Očistíme od fascií, svaloviny a šliach, odvážime obidva orgány a hodnoty 

zapíšeme do tabuľky 9 v časti Výpočty/Pozorovanie. 

 Vypočítame relatívne hmotnosti orgánov podľa rovnice:  

 

 

 

         

4. Príprava bunkových suspenzií a ich testovanie 

a) Izolácia buniek sleziny  

• Ihlu v puzdre  zahneme do cca 60° uhla (Obr. 58).  

• Slezinu po celej dĺžke ihlou perforujeme (pridržiavame slezinu anatomickou 

pinzetou). 

• Do 5 ml striekačky naberieme FR. 

Relatívna hmotnosť (mg/g) =  
Absolútna hmotnosť (mg)  

Hmotnosť zvieraťa (g) 

A B C D 
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• Slezinu pridržiavame pinzetou na jednom konci, kde zabodneme ihlu.  

• Pomaly vstrekujeme obsah striekačky do sleziny – cez otvory sa vyplavujú 

slezinné bunky (opakujeme 3x z každej strany). 

• Petriho misku s bunkovou suspenziou nakloníme a necháme chvíľu sedimentovať 

na miske s ľadom (erytrocyty, zhluky fibrínu, atď.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58: Schéma izolácie bunkovej suspenzie zo sleziny. 

b) Test životnosti slezinných buniek 

• Po uplynutí doby sedimentácie odoberieme slezinné bunky Pasteurovou pipetou 

(len z povrchu, nie sediment) a prenesieme do pripravenej skúmavky v ľadovom 

kúpeli (Obr. 59). 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 59: Spracovanie slezinnej bunkovej suspenzie na test životnosti. 

• Prevedieme test životnosti: v mikrotitračnej platničke si nariedime pripravenú 

suspenziu buniek (bb) sleziny nasledovne: 

                    redšie susp.: 50 μl bb susp. + 50 μl TB + 100 μl TR 

                    husté susp.: 10 μl bb susp. + 90 μl TB + 100 μl TR 

• Suspenziu necháme 3 min. farbiť.  

• Následne prenesieme do Bürkerovej komôrky a pozorujeme pod mikroskopom 

(zväčšenie 10x) (viď. Cvičenie č. 4). 

• Rátame živé a mŕtve bunky v 25-tich stredných štvorcoch (v 24 štvorcoch 

nachádzajúcich sa na dvoch uhlopriečkach znázornených na obrázku 46 zelenou 

farbou a v ešte jednom ľubovoľnom štvorci), pričom sa počítajú bunky nachádzajúce 

sa vo vnútri štvorca a taktiež na hranách štvorca v tvare písmena L (Obr. 46). 

• Stanovíme životnosť (viabilitu) – určíme % podiel živých a mŕtvych buniek (každý z 

dvojice) (Obr. 47). 

• Určíme počet buniek/1 μl suspenzie a celkovú výťažnosť buniek.  

  
     Perforácia  
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výťažnosť (Σ všetkých získaných bb) = (počet bb/1 μl) x celkový V suspenzie v μl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Určenie viability a celularity s využitím prietokového cytometra 

 

• Bunky rozriedime vo FR tak, aby na 1 ml pripadalo 106 alebo 107 buniek (podľa 

toho koľko buniek ste reálne vyizolovali). 

• Bunkovú suspenziu na vitálne farbenie pripravíme nasledovne:  

       20 μl buniek + 380 μl farbičky (MuseTM Count & Viability Kit).  

• Farbenie vykonávame v mikroskúmavke a inkubujeme 5 min. pri izbovej teplote. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 60: Reprezentatívne výsledky merania na prietokovom cytometri Muse. 

• Pred meraním na prietokovom cytometri bunky poriadne premiešame (vortex) a 
ODSTRIHNEME VRCHNÁK! 

• Označíme si zónu našej populácie (prevedieme tzv. „gating“), oddelíme debris 

(mŕtve bunky) a spustíme meranie. 

• Namerané hodnoty si zaznačíme (Obr. 60). 

  

d) Určenie počtu izolovaných PEC buniek 

• Pred počítaním PEC buniek si ich najprv nariedime v mikrotitračnej platničke v 

Türkovom roztoku:  (90 μl TR + 10 μl bb – premiešame) a postupujeme rovnako 

ako v prípade slezinných buniek. 

• Suspenziu izolovaných buniek počítame v 25  stredných □ Bürkerovej komôrky.  

počet bb/1 μl = 
x . R. 10 . 25 

→ x . R . 10 
25 

x – Σ bb v 25 SŠ 
R – riediaci faktor 
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Výpočty/ 
Pozorova 
nie:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diskusia/ 
Záver:   

• Určíme počet buniek/1 μl suspenzie a celkovú výťažnosť bb na celkový objem 

(V) suspenzie, ktorú si odmeriame odmerným valcom (podľa postupu v 4b). 

 

Tabuľka 9: Namerané/vypočítané experimentálne hodnoty. 

Myš/potkan 
č. 

Celková 
hmotnosť 

(g) 

SLEZINA  TÝMUS  

absolútna 
(g) 

relatívna 
(mg/g) 

absolútna 
(g) 

relatívna 
(mg/g) 

      
      

      
      

      

      
Priemer      
SD      

 

• Vyrátajte relatívne hmotnosti lymfatických orgánov. 

• Vyrátajte viabilitu a celularitu slezinných buniek ako aj celularitu PEC. 

• Porovnajte vyrátanú viabilitu s viabilitou odmeranou na prietokovom cytometri 

(pripravili ste suspenziu buniek s presným objemom 106 alebo 107 buniek, teda 

počet, ktorý ste určili výpočtom porovnajte s tým, ktorý sa reálne vo vašej 

suspenzii nachádzal na základe výsledku z cytometra). 

 

Vyhodnoťte cvičenie a záver doplňte o informácie: 

a)  Vysvetlite význam a funkciu týmusu v rôznych štádiách vývinu. 
b) Pri akých ochoreniach dochádza k zväčšeniu sleziny? Je možný život bez  

sleziny? 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Poznámky:  
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6 VYBRANÉ METÓDY V KLINICKEJ IMUNOLÓGII A 
ALERGOLÓGII 

 

Téma: 

Úlohy: 

 

Vybrané metódy v klinickej imunológii a alergológii 

1. Stanovenie Imunoglobulínov v krvi – turbidimetrický test so sulfátom zinku 

2.  Stanovenie vybranej protilátky/antigénu pomocou ELISA (názov sa upresní 

podľa aktuálnej dostupnosti ELISA kitov) 

Princíp: 

    

Protilátky (Imunoglobulíny, Ig) sú dôležitou súčasťou imunitného systému 

chrániace organizmus pred viacerými ochoreniami. Sú produkované B lymfocytmi 

ako odpoveď na prítomnosť antigénov (Ag), ktoré telo vyhodnocuje ako cudzie. 

Každá protilátka sa viaže na svoje špecifické miesto v rámci Ag molekuly, čím sa 

vytvárajú Ag-Ig komplexy nazývané aj imunokomplexy.  

 

Existuje celkom 5 tried imunoglobulínov (Obr. 61), ktoré sa od seba odlišujú 

štruktúrou, ako aj funkciou. 

 

Obr. 61: Typy imunoglobulínov [56]. 

Každá protilátka je zložená z dvoch rovnakých ťažkých (označovaných H, angl. 

heavy) a dvoch rovnakých ľahkých reťazcov (L, angl. light) (Obr. 62). Ľahké a ťažké 

reťazce sa líšia počtom aminokyselín či molekulovou hmotnosťou. Reťazce sú 

vzájomne viazané kovalentnými disulfidickými mostíkmi. Celá makromolekula má 

tvar písmena ypsilon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 62: Základná štruktúra imunoglobulínu v tvare písmena ypsilon, kde ramená ypsilonu 
predstavujú variabilnú časť protilátky, viažucej sa na antigén systémom „kľúč do zámku“ 

(špecifická väzba) [56, 57]. 

Imunologické analýzy využívajú špecificitu Ag-Ig interakcií : 

• k identifikácii makromolekúl, bunkových zložiek či samotných buniek; 
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• ku kvantifikácii určitého Ag alebo protilátky. 

 

Aj samotný princíp ELISA (angl. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) metódy je 

založený na vysoko špecifickej väzbovej reakcii medzi antigénom a protilátkou.  Ide 

o veľmi častú sérologickú metódu v imunológii využívanú na detekciu protilátok 

proti určitému patogénu alebo na priamu detekciu samotného antigénu 

(bakteriálneho/vírusového/parazitárneho pôvodu). Okrem toho sa taktiež využíva 

aj na detekciu niektorých toxínov, hormónov či celej rady proteínov, prípadne 

ďalších bioaktívnych látok. 

Na detekciu špecifických protilátok existuje široké spektrum rôznych modifikácii 

ELISA testov. Prevádzajú sa priamym alebo nepriamym spôsobom, prípadne 

použitím 2 protilátok – sendvičová ELISA. Ako sendvičová sa nazýva preto, lebo 

antigén je ako sendvič medzi dvomi protilátkami (Obr. 65). 

 

Rozlišujeme 4 základné typy ELISA testov: 

• PRIAMA ELISA – na detekciu antigénov (Obr. 63). 

• NEPRIAMA ELISA – na detekciu špecifických protilátok (Obr. 64). 

• SENDVIČOVÁ ELISA – na detekciu antigénu/protilátok (Obr. 65). 

• KOMPETITÍVNA ELISA – na detekciu malých antigénnych molekúl (Obr. 66). 

 

Základné zložky ELISA testu: 

1. Antigén 

• detegovaný v testovanej vzorke 

• známy, pripravovaný komerčne 

2. Protilátka 

• detegovaná v testovanom sére 

• známa, pripravovaná komerčne 

3. Blokovací roztok 

• roztok proteínu/proteínov (napr. bovinný sérový albumín – BSA), ktoré 
sa pasívne adsorbujú na všetky zostávajúce väzobné povrchy doštičky, 
čím sa zabráni nešpecifickej väzbe antigénov a protilátok na povrch 
mikrotitračnej jamky. 

4. Konjugát 

• ide opäť o protilátku proti protilátke (konkrétne proti druhovo 

špecifickým Ig príslušného izotypu (proti IgG, IgM, IgA), na ktorú je 

naviazaný enzým 

5. Substrát 

• je chemická látka, ktorá reaguje s enzýmom, a tým zmení svoju farbu 

 

PRIAMA ELISA 

 Antigén (súčasť vyšetrovanej vzorky) je imobilizovaný priamo na 

mikrotitračnej platničke. 

 Detekčná protilátka konjugovaná s enzýmom sa viaže na cieľový proteín.  

 Následne sa pridá substrát, ktorý produkuje farebný signál, priamoúmerný 

množstvu antigénu vo vzorke. 
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 Pretože sa v priamej ELISA používa iba jedna protilátka, sú menej špecifické 

ako sendvičová ELISA.  

 Použitie: na posúdenie afinity/špecificity určitej protilátky, či skúmanie 

blokovacích inhibičných interakcií. 

 Výhody: rýchly a jednoduchý protokol. 

 Nevýhody: menej špecifické. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 63: Priama ELISA [58]. 

NEPRIAMA ELISA 

Nepriama ELISA je podobná priamej ELISA v tom, že známy antigén je imobilizovaný 

na doštičke. Následne sa do jamky pridá vyšetrovaná vzorka a v prípade, že 

obsahuje protilátky špecifické k danému antigénu, dôjde k ich naviazaniu. 

 Vzniknuté imunokomplexy (antigén-protilátka) sú následne detegované 

pridaním konjugovanej sekundárnej protilátky namierenej proti primárnej 

protilátke.  

 Nakoniec sa pridá substrát, ktorý rovnako ako v prvom prípade, produkuje 

farebný signál úmerný množstvu antigénu viazaného v jamke. 

 Použitie: meranie endogénnych protilátok. 

 Výhody: amplifikácia detekcie prostredníctvom sekundárnej protilátky. 

 Nevýhody: riziko skríženej reaktivity (Cross-reactivity) spôsobenej 

sekundárnou protilátkou. 

 

Obr. 64: Nepriama ELISA [58]. 

SENDVIČOVÁ ELISA  

Sendvičová ELISA predstavuje najbežnejší typ. Na „sendvičovanie“ antigénu sa 

používajú dve špecifické protilátky, ktoré sa bežne označujú ako páry zhodných 

protilátok.  

 Zachytávacia (capture) protilátka sa nanesie na dno jamky mikrotitračnej 

platničky.  
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 Pridá sa pacientska vzorka a hľadaný proteín sa naviaže a imobilizuje na 

doštičke. 

 Následne sa pridá detekčná konjugovaná protilátka, ktorá má schopnosť 

viazať sa na ten istý cieľový proteín, avšak na jeho ďalší epitop, t.j. iný ako 

zachytávacia protilátka.  

 Pridá sa substrát, ktorý spustí chemickú reakciu, čím sa vytvorí farebný 

signál.  

 Použitie: stanovenie koncentrácie analytov v biologickej vzorke. 

 Výhody: sendvičové ELISA sú vysoko citlivé/špecifické, pretože na väzbu na 

požadovaný proteín sú potrebné dve protilátky.  

 Nevýhody: dlhší, komplikovanejší protokol; náročný vývoj/produkcia, čo sa 

odráža aj na vyššej cene. 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 65: Sendvičová ELISA [58].  

KOMPETITÍVNA ELISA 

Tento typ sa bežne používa pre malé molekuly, t.j. keď je hľadaný proteín príliš malý 

na to, aby účinne „sendvičoval“ s dvoma protilátkami. 

 Podobne ako sendvičová ELISA je zachytávacia protilátka naviazaná na dne 

jamky v mikrotitračnej doštičke. 

 Namiesto použitia konjugovanej detekčnej protilátky sa na dokončenie 

väzby s antigénom prítomným vo vzorke použije konjugovaný antigén. Čím 

viac antigénu je vo vzorke, tým menej konjugovaného antigénu sa bude 

viazať na zachytávajúcu protilátku. Pridá sa substrát a produkovaný signál 

je nepriamo úmerný množstvu proteínu (antigénu) prítomného vo vzorke. 

 Použitie: stanovenie koncentrácií malých molekúl a hormónov. 

 Výhody: schopnosť kvantifikovať malé molekuly. 

 Nevýhody: menej špecifické, nutná prítomnosť konjugovaného antigénu. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 66: Kompetitívna ELISA [58]. 

 

 

antigén 

konjugovaný antigén 
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Pomôcky: Ochranné rukavice, ZnSO4 x 7H2O, destilovaná voda, skúmavky, krvné sérum, 

komerčný ELISA kit pre stanovenie protilátky/antigénu (podľa aktuálnej 

dostupnosti), pipety, ELISA spektrofotometer 

Postup 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup 2: 

Stanovenie imunoglobulínov v krvi – turbidimetrický test so sulfátom zinku 

Ide o jednoduché imunologické vyšetrenie, pri ktorom sa určí približná koncentrácia 

Ig v sére za účelom zistenia celkového imunitného stavu vyšetrovaného zvieraťa. 

• Pripravíme si 2 skúmavky na jednu vzorku. 

• Do jednej skúmavky napipetujeme 0,1 ml nehemolyzovaného séra. 

• Pridáme 6 ml roztoku sulfátu zinku (250 mg ZnSO4 x 7H2O/1 l destilovanej 

vody). 

• Do kontrolnej skúmavky napipetujeme 0,1 ml toho istého séra a pridáme 

k nemu 6 ml destilovanej vody. 

• Skúmavky zatvoríme. 

• Miešame opakovaným prevrátením skúmaviek. 

• Počkáme 10 min. (kvalitatívne) a 60 min. (kvantitatívne vyšetrenie). 

• Absorbanciu meriame oproti destilovanej vode pri 623 nm. 

 

ELISA– stanovenie Ig/antigénu v krvnom sére.  

Postup sa mení podľa inštrukcií vybraného kitu. Typ ELISA metódy, ako aj 

špecifikácia antigénu/protilátky budú upresnené vyučujúcim v dostatočnom 

predstihu pred daným cvičením prostredníctvom elektronickej nástenky predmetu.    

             

Pozorova 
nie:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracujte a zapíšte výsledky pozorovania z jednotlivých úloh. 

1. Stanovenie imunoglobulínov v krvi – turbidimetrický test so sulfátom zinku 

• kvalitatívne výsledky (10 min.): evidentná turbidita (zákal roztoku) sa 

vytvorí po 10 min. = pozitívny výsledok, t.j. adekvátny obsah 

imunoglobulínov; 

• kvantitatívny výsledok  sa získa po 60 min. inkubácii.   

 

Výpočet: nameraná absorbancia x faktor = výsledok (UZST) 

pričom faktor = 27,03  

UZST– jednotka zink-sulfátového testu 

 

Fyziologické hodnoty: hovädzí dobytok: 18 – 26 UZST; ošípané 20 – 35 UZST;                                         

ovce 60 – 78 UZST;  teľatá do 3 mesiacov > 18 UZST 

 

2. ELISA – stanovenie Ig/antigénu v krvi 

• Vypočítajte priemernú absorbanciu (Anm) pre štandardy, kontrolu a meranú 

vzorku.  

• Zostrojte štandardnú krivku z hodnôt štandárd, kde na os y nanesiete 

absorbanciu Anm a príslušnú koncentráciu na os x. Použitím štandardnej 

krivky zistite na základe nameranej absorbancie príslušnú koncentráciu 

hľadaného analytu.  
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Diskusia/ 
Záver:   

• V grafe štandardnej krivky bude znázornená rovnica trendovej krivky, ktorú 

použijete na vypočítanie príslušných koncentrácii a korelačný koeficient R2 

(s hodnotou čo najbližšie k číslu 1). Názorné príklady grafu štandardnej krivky 

sú zobrazené na obrázku 67. 

 

 

 
Obr. 67: Príklady štandardných kriviek s rôznymi trendovými rovnicami za účelom 

získania koeficientu R, ktorého číselná hodnota sa blíži k číslu 1 [59, 60]. 

 
Príklad štandardnej krivky: detailný postup na jej vytvorenie v programe Excel je na 

http://www.mdbioproducts.com/resources/protocols/standard-curve 

 

Vyhodnoťte cvičenie a záver doplňte o informácie: 

a) Vymenujte aspoň 3 funkcie protilátok v imunitnom systéme. 

b) Vymenujte protilátky, ktoré dokážu aktivovať komplement. 

c) Zistite pri akých chorobných stavoch dochádza k zvýšenej hladine IgE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdbioproducts.com/resources/protocols/standard-curve
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Poznámky:  
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