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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je popis mitochondriálních funkcí a vhodných 

metod pro jejich detekci. První část bakalářské práce se zabývá původem těchto organel, 

stavbou jejich membrán a proteiny, které se na membránách vyskytují. Tyto proteiny 

mají význam v mitochondriální dynamice, jejímž prostřednictvím je udržována buněčná 

homeostáza. Práce obsahuje přehled mitochondriálních funkcí, jejich význam včetně 

detailnějšího popisu těch nejdůležitějších.  

Druhá část práce je soustředěna na hodnocení mitochondriálních funkcí, 

především s využitím fluorescenčních indikátorů. V práci jsou popsány metody pro 

detekci membránového potenciálu mitochondrií pomocí nejběžnějších fluorescenčních 

sond.  

Další z ukazatelů správné funkce mitochondrií je hladina reaktivních forem 

kyslíku, způsobující oxidační stres, který má mimo jiné vliv na buněčné stárnutí.  V 

tomto případě jsou porovnávány kromě sond se schopností fluorescence, také 

chemiluminescenční sondy a cílové proteiny. Část práce je také zaměřena na princip 

metod, jako jsou konfokální mikroskopie a vysokoúčinná respirometrie. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mitochondrie, Mitochondriální membránový potenciál, Fluorescenční sondy, Reaktivní 

formy kyslíku. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

The aim of present work is a description of mitochondrial functions and 

appropriate methods for their detection. The first part of the thesis deals with the origin 

of these organelles, building their membranes and membrane proteins. These proteins 

are important in mitochondrial dynamics due their maintenance of cellular homeostasis. 

The thesis contains an overview of mitochondrial functions, including detailed 

description of the most important principles. 

The second part is focused on the evaluation of mitochondrial function, 

especially using fluorescent indicators. The thesis describes a method to detect 

mitochondrial membrane potential with its principles and possible restrictions. 

The other evaluation of proper function of mitochondria can be the level of 

reactive oxygen species causing oxidative stress belonging among important inducers of 

cellular senescence. Part of the work is focused also on the principle of methods, 

incl.confocal microscopy and high-resolution respirometry. 

 

KEYWORDS 

Mitochondria, Mitochondrial membrane potential, Fluorescent probes, Reactive oxygen 

species. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 14 

1. STAVBA A FUNKCE MITOCHONDRIÍ ............................................................. 15 

1.1 PŮVOD ................................................................................................................. 15 

1.2 STAVBA MITOCHONDRIÍ ................................................................................ 15 

1.3 MITOCHONDRIÁLNÍ DYNAMIKA .................................................................. 16 

1.4 FUNKCE MITOCHONDRIÍ ................................................................................ 17 

1.4.1 Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace ....................................................... 17 

1.4.1.1 Vysokoúčinná respirometrie .................................................................... 19 

1.4.2 Apoptóza ......................................................................................................... 20 

1.4.2.1Vnější cesta ............................................................................................... 20 

1.4.2.2 Vnitřní cesta ............................................................................................. 20 

1.4.3 Detekce apoptózy ........................................................................................... 22 

1.4.3.1 Metodou TUNEL ..................................................................................... 22 

1.4.3.2 Průtoková cytometrie ............................................................................... 22 

1.4.3.3 Annexin V ................................................................................................ 23 

1.5 KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE ........................................................................ 23 

2. DETEKCE MEMBRÁNOVÉHO POTENCIÁLU FLUORESCENČNÍMI 

SONDAMI ..................................................................................................................... 24 

2.1 MITOCHONDRIÁLNÍ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL ................................... 24 

2.2 TMRE, TMRM ..................................................................................................... 24 

2.3 RHODAMIN 123 .................................................................................................. 25 

2.4 JC-1 ....................................................................................................................... 25 

3. DETEKCE REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU ............................................... 27 

3.1 REAKTIVNÍ FORMY KYSLÍKU ....................................................................... 27 

3.2. FLUORESCENČNÍ SONDY .............................................................................. 28 

3.2.1 Dihydrorhodamin 123 .................................................................................... 28 

3.2.2 Dihydroethidium ............................................................................................. 28 

3.2.3 2´,7´- dichlorodihydrofluorescein diacetát ..................................................... 29 

3.3 CHEMILUMINESCENČNÍ SONDY .................................................................. 29 

3.3.1 Luminol .......................................................................................................... 29 

3.3.2 Coelenterazin .................................................................................................. 30 

3.3.3 Lucigenin ........................................................................................................ 30 

4. DETEKCE MITOCHONDRIÁLNÍHO CA
2+

 ........................................................ 31 

4.1 VÝZNAM VÁPENATÝCH IONTŮ V MITOCHONDRIÍCH ........................... 31 

4.2 EKVORIN ............................................................................................................. 32 

4.3 FURA-2 ................................................................................................................. 32 

4.4 FLUO-3, FLUO-4 ................................................................................................. 33 

4.5 INDO 1 .................................................................................................................. 33 



ZÁVĚR .......................................................................................................................... 35 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

Obrázky 

Obr. 1 Stavba mitochondrie pod elektronovým mikroskopem ..................................... 16 

Obr. 2 Mechanismus fúze mitochondriálních membrán .............................................. 17 

Obr. 3 Schéma oxidativní fosforylace .......................................................................... 19 

Obr. 4 Vnější a vnitřní cesta aktivace apoptózy .......................................................... 21 

Obr. 5 Zobrazení TMRE konfokálním mikroskopem ................................................... 25 

Obr. 6 Mitochondrie  detekované fluorescenčním mikroskopem ................................ 26 

Obr. 7 Akumulace DCF v mitochondriích ................................................................... 29 

Obr. 8 Zobrazení mitochondriálního Ca
2+

 konfokálním mikroskopem a jeho   

vizualizace rhodaminem  .................................................................................. 31 

Obr. 9 Mechanismus oxidace coelenterazinu .............................................................. 32 

 

Tabulky 

Tab. I     Přehled mitochondriálních funkcí .................................................................... 17 

Tab. II    Fluorescenční sondy k hodnocení membránového potenciálu ........................ 24 

Tab. III   Reaktivní formy kyslíku .................................................................................... 27 

Tab. IV   Fluorescenční sondy k detekci reaktivních forem kyslíku ............................... 28 

  

file:///C:/Users/Ucinka/Desktop/bbpp.docx%23_Toc454807595


SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADP  adenosindifosfát 

Apaf-1 apoptotickou proteázu aktivující faktor-1 (Apoptotic Peptidase Activating 

Factor-1)  

ATP     adenosintrifosfát 

BAX    proapoptotický protein rodiny Bcl-2 (Bcl-2-associated X Protein) 

Bcl-2   antiapoptotický protein rodiny Bcl-2 (B Cell Lymphoma 2 Protein)     

CCCP  karbonylkyanid-m-chlorfenylhydrazon  

DCF  2´,7´- dichlorofluorescein 

DCFH  2´,7´- dichlorodihydrofluorescein  

DCFH-DA 2´,7´- dichlorodihydrofluorescein diacetát 

DHE    dihydroethidium 

DHR-123  dihydrorhodamin-123 

Drp-1   dynamin příbuzný protein (Dynamin Related Protein-1)     

FAD   flavinadenindinukleotid 

FAS  syntáza mastné kyseliny (Fatty Acid Synthetase) 

FCCP  karbonylkyanid-p-trifluoromethoxyfenylhydrazon 

Fis 1   štěpící protein 1 (Fission Protein 1)   

FMN    flavinmononukleotid 

FSC   přímý rozptyl světla (Forward Scatter) 

JC-1 5,5´,6,6´- tetrachloro – 1,1´,3,3´- tetraethylbenzimidazolylkarbokyanin  

 jodid                           

MMP  mitochondriální membránový potenciál 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonyl_cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone&usg=ALkJrhjJkNNtL8nSTobQ9mLUlCnuWJ73Zg


Mnf 1  mitofusin 1 

Mnf 2  mitofusin 2 

NAD
+    

nikotinamidadenindinukleotid, oxidovaná forma 

NADH  nikotinamidadenindinukleotid, redukovaná forma 

OPA1   optická atrofie 1 (Optic Atrophy 1) 

R-123  rhodamin 123 

ROS   reaktivní formy kyslíku 

tBid   rozštěpený protein Bid (Truncated Bid) 

TdT   terminální deoxynukleotidyl-transferáza   

TMRE tetramethylrhodamin ethylester 

TMRM tetramethylrhodamin methylester 

TNF   tumor nekrotizující faktor (Tumor Nerosis Factor)  

TRAIL apoptózu indukující ligand ze skupiny TNF (Tumor Necrosis Factor 

Related Apoptosis Inducing Ligand) 

SSC   boční rozptyl světla (Side Scatter) 



14 
 

ÚVOD 

 Mitochondrie, které se staly nedílnou součástí eukaryotních buněk, mají velký 

vliv na lidské zdraví. Jejich funkce mají nezastupitelný význam především v tvorbě 

energie, spouštění apoptózy, vzniku oxidačního stresu a podílejí se i na udržování 

buněčné homeostázy. Jelikož mitochondriální funkce ovlivňují významné biologické 

procesy, jejich dysfunkce má negativní dopad na lidský organismus. Proto je důležité 

jakékoliv poruchy funkce včas a správně detekovat. 
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1. STAVBA A FUNKCE MITOCHONDRIÍ  

1.1 PŮVOD 

Předpokládá se, že mitochondrie vznikly z  -proteobakterie, která vnikla do 

primitivní eukaryotické buňky, a ta přijala  -proteobakterii jako svého endosymbiota.                  

 -proteobakterie předala část svých genů do jádra hostitelské buňky. Tím došlo 

k postupné redukci genomu a k přeměně endosymbiota na buněčnou organelu-

mitochondrii. Mitochondrie již není schopna samostatné existence, protože většina 

dědičné informace potřebné k syntéze mitochondriálních proteinů je uložena v jádře 

buňky (Hewitt, 2011). 

 

1.2 STAVBA MITOCHONDRIÍ 

Mitochondrie, patří spolu s plastidy mezi semiautonomní organely, takže mají 

vlastní proteosyntetický aparát. Jsou 0,5 – 7  m dlouhé a 1  m široké. Mitochondrie 

jsou obalené dvěma membránami, vnitřní a vnější, které se liší jak strukturou, tak 

funkcemi. Vnější membrána odděluje mitochondrii od cytoplasmy. Obsahuje poriny, 

což jsou integrální proteiny, které prochází napříč celou membránou. Přes tyto proteiny 

se do mezimembránového prostoru dostávají ionty a metabolity z cytoplasmy. 

Vnitřní membrána má větší povrch díky zvrásnění, které označujeme jako kristy, 

a které jsou pro mitochondrie charakteristické (obr. 1). Vnitřní membrána je vysoce 

selektivní hlavně pro polární molekuly a je v ní ukotvený elektronový transportní 

řetězec. Na vnější i vnitřní membráně nalezneme proteinové komplexy tzv. 

translokátory, přes které se do mitochondrie dostávají proteiny syntetizované 

v cytoplasmě (Laan, 2012). 

V matrix, jak se označuje vnitřní prostor mitochondrie, se nachází kruhová 

DNA. Mitochondriální DNA, na rozdíl od jaderné DNA eukaryotní buňky, neobsahuje 

histony. Histony jsou bazické bílkoviny podílející se na stavbě chromatinu. V matrix 

probíhá Krebsův cyklus a  -oxidace mastných kyselin. Při těchto procesech dochází 

k uvolnění energie (Shokolenko, 2015). 
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Obr. 1 Stavba mitochondrie pod elektronovým mikroskopem (černá šipka- vnější membrána; bílá 

šipka-vnitřní membrána; trojúhelníky-kristy) (Benard, 2009) 

 

1.3 MITOCHONDRIÁLNÍ DYNAMIKA 

V mitochondriích dochází ke vzniku buněčné energie ve formě ATP 

(adenosintrifosfát), kterou buňka využívá ke svým životním pochodům. Současně jsou 

zodpovědné za apoptózu a nekrózu buněk (Hill, 2014). Aby si mitochondrie zachovaly 

správnou funkci, musí reagovat na změny v buněčném prostředí. Štěpením vzniká více 

malých, kulovitých mitochondrií, a fúzí dochází naopak k prodlužování mitochondrií. 

Mitochondriální dynamiky se využívá k odstranění poškozených mitochondrií, které by 

mohly narušit jejich správnou funkci (Friedman, 2014) (tab I). 

Fúze je řízena pomocí mitofusinu 1 (Mfn 1) a mitofusinu 2 (Mfn 2), což jsou 

proteiny nacházející se na vnější mitochondriální membráně. A proteinem OPA1 (Optic 

Atrophy 1), který je uložen na vnitřní membráně. Fúze membrán probíhají odděleně. 

Nejprve dochází k fúzi vnějších membrán mitochondrií pomocí proteinů mitofusinu 1 a 

mitofusinu 2. Poté následuje fúze vnitřních membrán zajištěna proteinem OPA1 (Obr. 

2). Při fúzi dochází k výměně genetického materiálu mezi mitochondriemi (Ikeda, 

2015). 
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Obr. 2 Mechanismus fúze mitochondriálních membrán (Mfn1-Mitofusin I; Mfn2-Mitofisun 2; OPA 

1- Optical Atrophy) (Pareyson, 2015) 

 

 

Mitochondriální štěpení probíhá pomocí dvou proteinů. Protein Drp-1 (Dynamin 

related protein-1), který přechází z cytosolu buňky k vnější mitochondriální membráně, 

kde interaguje s Fis 1 (Fission Protein 1), což vede k zúžení mitochondrií a následnému 

oddělení membrán za vzniku dvou organel (obr. 2). V případě poškozené mitochondrie 

vznikne jedna zdravá organela, a druhá poškozená, která je odstraněna autofagií a tím je 

udržována buněčná homeostáza (Ni, 2015). 

 

1.4 FUNKCE MITOCHONDRIÍ 

 

Tab. I  Přehled mitochondriálních funkcí 

Funkce mitochondrie 

ENERGIE ( ATP, Krebsův cyklus, β–oxidace mastných kyselin ) 

APOPTÓZA 

OXIDAČNÍ STRES ( tvorba ROS ) 

HOMEOSTÁZA ( akumulace Ca
2+

 ) 

TEPLO ( termogenin v hnědých adipocytech ) 

 

 

1.4.1 Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace 

Dýchací řetězec je tvořen pěti proteinovými komplexy umístěnými na vnitřní 

mitochondriální membráně a dvěma mobilními přenašeči – ubichinonem a 

cytochromem c (obr. 3). Prvním z kaskády komplexů v elektronovém transportním 



18 
 

řetězci je integrální komplex I, neboli NADH- oxidoreduktasa. Součástí komplexu I 

jsou kromě proteinů kofaktory flavinmononukleotid (FMN) a ferredoxiny. Ferredoxiny, 

tvořené nehemovým železem a atomy síry, patří mezi prosthetické skupiny, takže jsou 

k enzymu vázané kovalentní vazbou. NADH (nikotinamidadenindinukleotid, 

redukovaná forma) získaný z glykolýzy nebo citrátového cyklu je oxidován na NAD
+ 

(nikotinamidadenindinukleotid, oxidovaná forma) za vzniku dvou elektronů. Tyto 

elektrony jsou odevzdány flavinmononukleotidu, který je předá Fe-S skupině a ta je 

transportuje na ubichinon (Vartak, 2015). 

Komplex II, neboli sukcinátdehydrogenasa je tvořen flavinadenindinukleotidem 

(FAD), který je na svůj flavoprotein vázán kovalentní vazbou a Fe-S skupinami. 

Sukcinátdehydrogenasa katalyzuje oxidaci sukcinátu na fumarát. Oxidací získané 

elektrony jsou přijímané flavinadenindinukleotidem a Fe-S skupinami přenášeny na 

ubichinon. Ubichinon se přijetím elektronů z komplexu I nebo II redukuje na ubichinol 

a přenáší elektrony na cytochrom b, který je součástí komplexu III 

(ubichinol:cytochrom c-oxidoreduktasa) (McNeil, 2013). Ubichinol přenáší dva 

elektrony najednou, zatímco cytochrom c přenáší pouze jeden elektron. Fe-S skupina 

tedy přebírá od cytochromu b elektron, který předá cytochromu c1 a ten jej transportuje 

na přenašeč cytochrom c. Elektrony jsou od cytochromu c přenášeny na kyslík a čtyři 

přijaté elektrony přemění molekulu kyslíku na dvě molekuly vody. Komplex IV 

(cytochrom-c-oxidasa) tedy zajišťuje přenos elektronů na kyslík (Heiske, 2015). 

 V komplexu I, III a IV získá mitochondrie přenosem elektronů dostatek energie 

k přečerpání H
+ 

z mitochondriální matrix do mezimembránového prostoru za vzniku 

protonového gradientu. ATP-synthasa propouští H
+ 

po koncentračním spádu zpátky do 

matrix. Díky těmto protonům dochází k syntéze ATP z ADP (adenosindifosfát) a 

fosfátu (Krah, 2015). 
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Obr. 3 Schéma oxidativní fosforylace (ATP- adenosintrifosfát; ADP- adenosindifosfát; NADH – 

nikotinamidadenindinukleotid, redukovaná forma; NAD
+
- nikotinamidadenindinukleotid, oxidovaná 

forma; FAD- flavinadenindinukleotid, oxidovaná forma; FADH2 – redukovaná forma) 

(http://www.mojechemie.cz/Biochemie:Metabolické_dráhy, 2. 4. 2016) 

 

1.4.1.1 Vysokoúčinná respirometrie 

 Technologii vysokoúčinné respirometrie využíváme k hodnocení 

mitochondriální funkce, včetně oxidativní fosforylace, dýchání či elektronového 

přenosu. Již malé odchylky v buněčné respiraci mohou být důsledkem poškození 

proteinů mitochondrií nebo změny ve struktuře mitochondriální DNA. Principem 

metody je měření spotřeby kyslíku v izolovaných mitochondriích, buněčných kulturách, 

nebo ve vzorcích lidské tkáně v uzavřené komoře oxygrafu (Hütter, 2006). 

 Použitím vhodných substrátů a inhibitorů můžeme sledovat aktivitu jednotlivých 

komplexů elektronového transportního řetězce. Substrátem pro komplex I je kombinace 

pyruvátu a malátu, nebo glutamátu a malátu. Inhibitorem komplexu I je rotenon. 

Substrátem komplexu II je sukcinát. Přidáním antimycinu A dochází přes komplex III 

k inhibici celého elektronového transportního řetězce (Pesta, 2012). Pomocí takzvaných 

rozpojovačů (jako je např. FCCP, CCCP, atd.) se rozpojí elektronový transportní řetězec 

a oxidativní fosforylace, čímž je přerušena syntéza ATP. Oddělení těchto dvou částí 

vede ke ztrátě mitochondriálního membránového potenciálu, a to je spojeno s vysokou 

spotřebou kyslíku, kterou měříme (Gnaiger, 1998). 

 

 

http://www.mojechemie.cz/Biochemie:Metabolické_dráhy


20 
 

1.4.2 Apoptóza 

Apoptóza je označována také jako programovaná buněčná smrt. Jedná se o 

soubor kroků, při kterém dochází k cílenému zničení buňky. Při tomto procesu zanikají 

pouze jednotlivé buňky. Během apoptózy poškozená buňka zvětší svůj objem, jaderná 

DNA se rozdělí na fragmenty a z cytoplazmy se odškrcují apoptotická tělíska, která jsou 

následně fagocytována. Při apoptóze na rozdíl od nekrózy nedochází k prasknutí buňky 

a vylití nitrobuněčných látek, proto nezpůsobuje zánět. Aby celý tento proces mohl 

fungovat, je potřeba dodat energii. Spouštěčem apoptózy může být signál z vnějšího 

okolí buňky, nebo signál vycházející z nitra buňky (El-Schich, 2015). 

Apoptóza je jedním ze znaků závažných neurodegenerativních onemocnění jako 

jsou Parkinsonova a Alzheimerova choroba, nebo některé druhy rakoviny. Proto je 

důležitá její správná a včasná detekce. 

 

1.4.2.1Vnější cesta 

Vnější cesta apoptózy začíná navázáním ligandu na receptor, který je ukotvený 

v cytoplazmatické membráně. Mezi tyto receptory, označující se jako receptory smrti 

patří: TNF (Tumor Necrosis Factor) receptory, Fas (Fatty Acid Synthetase) receptory a 

TRAIL (Tumor Necrosis Factor related apoptosis inducing ligand) receptory. Vazba 

kompatibilního ligandu na receptor smrti vede k jeho oligomerizaci a následnému 

připojení adaptorových molekul (Fulda, 2015). Tím se v cytoplazmatické membráně 

vytvoří proteinový komplex označovaný jako DISC (Death-Inducing Signaling 

Complex) (obr. 4). Kaspáza-8 aktivovaná tímto komplexem se účastní apoptózy dvěma 

cestami. Může přímo rozštěpit kaspázu-3, která poškodí genetickou informaci v jádře a 

naruší vnitřní struktury buňky. Druhý způsob je rozštěpení proteinu Bid, který je 

součástí Bcl-2 rodiny, na tBid (Truncated Bid). tBid putuje k vnější mitochondriální 

membráně a způsobí její větší propustnost (Salvesen, 2014). 

 

1.4.2.2 Vnitřní cesta 

Na vnější mitochondriální membráně se u zdravé buňky nachází protein 

označovaný jako Bcl-2 (B Cell Lymphoma 2), který inhibuje apoptózu. V případě 

poškození buňky virovou infekcí nebo defektem ve struktuře DNA dochází k aktivaci 

proteinu BAX (Bcl-2-associated X Protein). Tento protein putuje na vnější 

mitochondriální membránu a inhibuje funkci Bcl-2 (Giménez-Cassina, 2015). Současně 
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vytvoří protein BAX v membráně otvory, čímž se zvýší její propustnost, a do 

cytoplazmy tak proniká cytochrom c. V cytoplazmě se cytochrom c naváže na 

apoptotickou proteázu aktivující faktor-1 (Apaf-1) a tento komplex aktivuje kaspázu-9. 

Tyto tři proteiny se zformují do struktury zvané apoptosom. Kaspáza-9, patřící mezi 

protéazy, rozštěpí prokaspázu-3 produkující kaspázu-3. Kaspázy-3, které jsou poslední 

fází apoptózy, způsobí rozpad jaderné DNA, ostatních struktur buňky, a tím dochází k 

zániku buňky (Boeddeker, 2015). 

 

 

Obr. 4 Vnější a vnitřní cesta aktivace apoptózy (Boatright, 2003) 
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1.4.3 Detekce apoptózy 

1.4.3.1 Metodou TUNEL 

TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated 

deoxyuridinetriphosphate nick end labeling), patřící mezi nejrozšířenější metody 

detekce apoptózy, byla poprvé popsána v roce 1992. Principem metody je označení 

DNA fragmentů, které vznikají během apoptózy. Enzym endonukleáza štěpí DNA na 

úseky dlouhé 180-200 párů bazí. Pomocí enzymu terminální deoxynukleotidyl-

transferázy (TdT) se na 3´-OH konce DNA fragmentů naváže označený modifikovaný 

deoxynukleotid s biotinem. Detekce se provádí streptavidin-peroxidázou, která je 

součástí bakteriálního proteinu streptavidinu. Vazba mezi streptavidinem a biotinem 

odolává působení organických rozpouštědel, vysoké teplotě i změnám pH. Vizualizace 

se provádí 3,3´diaminobenzidinem a oxidací jeho rozpustné formy vzniká nerozpustná 

hnědá sloučenina. Takto připravené vzorky pozorujeme pod světelným nebo 

fluorescenčním mikroskopem. Touto metodou odhalíme zlomy DNA již v rané fázi 

apoptózy. Zlomy DNA nejsou specifické pouze pro buňky procházející apoptózou, ale 

mohou se vyskytovat i u nekrotických buněk. Pro správnost testu se proto provádí i jiná 

nezávislá metoda detekce apoptózy (Lebon, 2015). 

 

1.4.3.2 Průtoková cytometrie 

 Principem metody je měření a následná analýza jak fyzikálních, tak chemických 

vlastností buněk v okamžiku protnutí buňky  laserovým paprskem. V té chvíli dochází 

k rozptýlení paprsku. Podle úhlu lomu paprsku procházejícího prostředím buňky 

rozlišujeme přímý rozptyl světla (FSC-forward scatter) a boční rozptyl světla (SSC-side 

scatter). Rozptyl světla měřený v přímém směru, tedy pod úhlem do 20º, poskytuje 

hodnoty odpovídající skutečné velikosti buněk. Informace o struktuře buněk získáme 

měřením rozptylu světla v bočním směru pod pravým úhlem. Buňky procházející 

apoptózou jsou menší než normální buňky v důsledku smrštování cytoplazmatické 

membrány a mají větší zrnitost (Pietkiewicz, 2015). 

Další možností jak rozpoznat buňky, ve kterých probíhá apoptóza, je jejich 

schopnost fluorescence. Fluorescenční barviva- fluorochromy, která se napojila na části 

buněk, pohlcují světlo vyzařované laserem. Měříme fluorescenci, kterou fluorochromy 

vyzařují. Výhodou průtokové cytometrie je možnost analyzovat velký počet buněk za 

krátkou dobu (Henry, 2013). 
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1.4.3.3 Annexin V 

 Detekovat apoptózu můžeme také díky schopnosti proteinu annexinu V vázat se 

na negativně nabitý fosfolipid fosfatidylserin. U zdravé buňky jsou fosfolipidy 

v cytoplazmatické membráně nerovnoměrně rozmístěné. Fosfatidylserin se nachází na 

vnitřní vrstvě fosfolipidové dvojvrstvy. Během apoptózy putuje fosfatidylserin k vnější 

vrstvě cytoplazmatické membrány a za účastí Ca
2+ 

se na něj annexin V naváže (Pan, 

2014). 

Jelikož se annexin V váže i na nekrotické buňky, používáme ke značení buněk 

současně propidium jodid. Apoptické buňky jsou tedy pozitivní na annexin V, ale 

negativní na propidium jodid. Nekrotické buňky jsou pozitivní jak na annexin V, tak i 

na propidium jodid. Toto fluorescenční barvivo se do buněk dostává kvůli poškozené 

cytoplazmatické membráně. Vzorky mohou být analyzovány průtokovou cytometrií. 

Touto metodou můžeme spolehlivě detekovat pouze buňky nacházející se v rané fázi 

apoptózy (Sawai, 2011). 

 

1.5 KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE 

 Konfokální mikroskop byl vynalezen v roce 1957. Oproti fluorescenčnímu 

mikroskopu poskytuje vyšší rozlišení, výraznější kontrast a tím pádem celkové zlepšení 

kvality pozorovaného vzorku. Jeho největší předností je schopnost pozorovat silnější 

preparáty a vytvoření jejich trojrozměrného obrazu. Při pozorování konkrétní roviny, 

dochází k částečnému rozostření obrazu způsobené rovinami nad a pod zaostřené roviny 

(Chae, 2004). 

 Laserový paprsek, který slouží jako zdroj světla, prochází zrcadlovou bodovou 

clonou, objektivem a koncentrovaný do malého bodu skenuje obraz preparátu. 

Odražené záření je vrací objektivem ke konfokální bodové cloně. Tato clona odstraní 

rušivé záření způsobené jinou rovinou s rozdílnou výškou povrchu a my tak získáme 

zaostřený obraz. Pro získání kompletního obrazu, je nutné laserový paprsek po 

preparátu posouvat (Kočárek, 2010). 
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2. DETEKCE MEMBRÁNOVÉHO POTENCIÁLU 

FLUORESCENČNÍMI SONDAMI 

2.1 MITOCHONDRIÁLNÍ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL 

 Hlavním znakem fungující mitochondrie je přítomnost mitochondriálního 

membránového potenciálu (MMP), který je také nezbytný pro tvorbu ATP. Změny 

MMP jsou měřeny pomocí fluorescenčních sond díky jejich schopnosti akumulovat se 

v matrix a emitovat detekovatelnou fluorescenci (Vowinckel, 2015) (tab. II). MMP 

vzniká pumpováním protonů z matrix přes vnitřní mitochondriální membránu proti 

jejich koncentračnímu gradientu. Koncentrační gradient vzniká vlivem rozdílné 

koncentrace protonů na obou stranách vnitřní membrány. Celková síla potřebná 

k přečerpání protonů je tedy tvořena jak MMP neboli elektrickým gradientem, tak 

koncentračním gradientem. Velikost této síly odpovídá 180 mV, což znamená, že 

mitochondriální matrix má záporný náboj (Binet, 2014). 

 

Tab. II  Fluorescenční sondy k hodnocení membránového potenciálu 

Zkratka 

sondy 

Název 

sondy 

Excitační/Emisní vlnová 

délka (nm) 

RH-123 Rhodamin-123 λEx/λEm=(505/534) 

 

TMRM Tetramethylrhodamin methyl ester λEx/λEm=(548/573) 

 

TMRE Tetramethylrhodamin ethyl ester λEx/λEm=(549/574) 

 

JC-1 5,5',6,6'-tetrachloro-1,1',3,3'-

tetraethylbenzimi-dazolylcarbocyanine jodid 

λEx/λEm=(490/529) 
( monomerní forma) 

  λEx/λEm=(490/585) 

(dimerní forma) 

 

 

2.2 TMRE, TMRM 

 TMRE (tetramethylrhodamin ethylester) a TMRM (tetramethylrhodamin 

methylester) jsou kladně nabité deriváty rhodaminu, používané k označení aktivních 

mitochondrií (Obr. 5). V jeho přítomnosti dochází k pronikání protonů z matrix přes 

vnitřní membránu mitochondrie a k depolarizaci membrány (Mlejnek, 2015). 
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Kladně nabitá sonda TMRE prochází negativně nabitou mitochondriální 

membránou a aktivní mitochondrie označí. Ty pak vyzařují oranžovou fluorescenci 

s emisním maximem 576 nm analyzovatelnou průtokovou cytometrií nebo 

fluorescenčním mikroskopem. Nečinné mitochondrie zůstanou neoznačeny vlivem 

poklesu membránového potenciálu (Perry, 2011). 

 

 

Obr. 5 Zobrazení TMRE konfokálním mikroskopem, (červená fluorescence-aktivní mitochondrie) 

(Wikstorm, 2009) 

 

2.3 RHODAMIN 123 

 Další z řady fluorescenčních sond vhodná především k měření aktuálního 

membránového potenciálu je rhodamin 123 (RH-123). Lipofilní kationty RH-123 se 

hromadí v mitochondriální matrix v závislosti na membránovém potenciálu. Čím vyšší 

je potenciál vnitřní mitochondriální membrány, tím více se RH-123 v matrix 

koncentruje a vyzařuje červenou fluorescenci (Baracca, 2003). Při vysoké koncentraci 

sondy dochází k zhášení fluorescence. Při tomto jevu dochází k poklesu intenzity 

fluorescence, ale ke změně emisního spektra nedochází. Nevýhodu této sondy je vliv na 

respirační řetězec zapříčiněný inhibicí F0F1 – ATPasy (Russell, 1999). 

 

2.4 JC-1 

 5,5´,6,6´- tetrachloro -1,1´,3,3´-tetraethylbenzimidazolylkarbokyanin jodid, 

neboli JC-1 sonda, se řadí mezi lipofilní kationické fluorescenční sondy. Je považována 

za nejvhodnější sondu pro hodnocení membránového potenciálu mitochondrií. Sonda 
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vstupuje do nepoškozené buňky a díky svému lipofilnímu charakteru prochází záporně 

nabitou mitochondriální membránou. Pokud má mitochondrie vysoký membránový 

potenciál, a je tedy hyperpolarizovaná, dochází v matrix k hromadění sondy. Při velké 

koncentraci sondy v matrix vznikají její dimery. Tyto dimery, označované jako J-

agregáty, vyzařují červenou fluorescenci s emisním maximem 590 nm (Pernelle, 2011). 

Pokud v poškozených buňkách dochází ke ztrátě membránového potenciálu, 

sonda putuje do cytoplazmy, kde ve své monomerní formě vyzařuje zelenou 

fluorescenci s emisním maximem 525 nm. Po aplikování sondy se vzorek inkubuje. 

Poté je analyzován fluorescenčním mikroskopem nebo průtokovou cytometrií. Zdravé 

buňky tedy vyzařují jak červenou, tak i zelenou fluorescenci (obr. 6). Naopak apoptické 

pouze zelenou fluorescenci. (Sung, 2010). 

 

 

 

Obr. 6 Mitochondrie detekované fluorescenčním mikroskopem,(červené úseky – hyperpolarizace 

membrány; zelené úseky – ztráta membránového potenciálu) (Perry, 2011) 

 

Hlavním nedostatkem JC-1 sondy je její špatná rozpustnost ve vodě a to i při 

velmi nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu byla pro vodné roztoky vytvořena její 

více rozpustná modifikace, sonda JC-10. 
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3. DETEKCE REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU 

3.1 REAKTIVNÍ FORMY KYSLÍKU 

Reaktivní formy kyslíku (ROS) způsobují oxidační stres, který je spojován 

s patologickými jevy, a mají významný podíl na buněčném stárnutí (tab. III). Novější 

studie ale ukazují, že kromě negativního dopadu na lidský organismus jsou i důležitými 

regulátory některých biologických jevů (Okon, 2015). Hlavním zdrojem ROS 

v buňkách jsou mitochondrické komplexy I a II, které jsou součástí respiračního 

řetězce. K detekci jejich produkce se často používají sondy s fluorescenčními, nebo 

chemiluminiscenčními vlatnostmi (tab. IV). 

 Superoxid produkovaný komplexem I je uvolňován do mitochondriální matrix. 

Naopak superoxid z komplexu III putuje do mezimembránového prostoru. ROS mají 

schopnost měnit se z jedné formy reaktivního kyslíku na druhou. Díky této vlastnosti, se 

superoxid uvolněný z respiračního řetězce pomocí dismutáz přeměňuje na peroxid 

vodíku a molekulární kyslík (Bleier, 2015). ROS obecně rozdělujeme na volné radikály 

a neradikály. Volné radikály kyslíku mají ve své poslední vrstvě elektronového obalu 

nespárovaný elektron (Mattila, 2015). Neradikály mají svůj vnější orbital plně obsazený 

dvěma elektrony s opačným spinem. Z tohoto důvodu jsou neradikály stabilnější látky 

(Gomes, 2005). 

 

 

Tab. III Reaktivní formy kyslíku 

RADIKÁLY NERADIKÁLY 

superoxid O2
•-
 peroxid vodíku H2O2 

hydroxylový radikál HO
•
 kyselina chlorná HClO 

peroxyl ROO
•
 ozon O3 

alkoxyl RO
•
   

hydroperoxyl HO2
•
 

 

 

 

 

singletový kyslík 
1
O2   

 



28 
 

3.2.  FLUORESCENČNÍ SONDY 

 

Tab. IV Fluorescenční sondy k detekci reaktivních forem kyslíku 

 

Zkratka 

sondy 

 

Název 

sondy 

 

Excitační/Emisní 

vlnová 

délka (nm) 

 

Detekované 

ROS 

DHE Dihydroethidium λEx/λEm=(520/610) 

 

O2
•-
 

DCFH-DA 2´,7´-dichlorodihydrofluorescein 

diacetát 

λEx/λEm=(498/522) 

 

H2O2, 

ROO
•
,HO

•
 

DHR-123 Dihydrorhodamin-123 λEx/λEm=(505/529) 

 

H2O2 

 

3.2.1 Dihydrorhodamin 123 

 Dihydrodrodamin 123 je látka nevyzařující fluorescenci, proto k detekci ROS 

používáme její oxidovanou formu – rhodamin 123 (R-123). K oxidaci DHR-123 

peroxidem vodíku dochází v přítomnosti katalyzátoru. Jako katalyzátor může sloužit 

cytochrom c nebo peroxidázy. Po oxidaci dochází k tautomerizaci jedné aminové 

skupiny rhodaminu na imin (Wrona, 2005). Tautomerizací se R-123 lépe uchytí 

v buňkách, do kterých vstupuje díky svému lipofilnímu charakteru. Po excitaci R-123 

emituje zelenou fluorescenci s emisním maximem 529 nm (Gomes, 2005; Folkes,  

2009). 

 

3.2.2 Dihydroethidium 

 Dihydroethidium (DHE) je specifická fluorescenční sonda k detekci superoxidu, 

který vzniká v respiračním řetězci přijetím jednoho elektronu kyslíkem. DHE difunduje 

přes buněčnou membránu jako modře fluoreskující sonda. Po její oxidaci 

superoxidovými radikály vzniká 2-hydroxyethidium. Tento produkt oxidace se vmezeří 

mezi obě vlákna DNA. Po excitaci vyzařuje 2-hydroxyethidium červenou fluorescenci 
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detekovatelnou fluorescenčním mikroskopem nebo vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografií (Michalski, 2014). Nicméně kromě superoxidu může být DHE oxidován 

také cytochromem c. Produkce ROS i apoptóza, při které dochází k uvolňování 

cytochromu c do cytoplazmy, jsou děje úzce propojeny. Proto je obtížné rozlišit, kdy je 

DHE oxidován cytochromem c, a kdy superoxidem (Zielonka, 2010). 

 

3.2.3 2´,7´- dichlorodihydrofluorescein diacetát 

 Jedná se o nespecifickou sondu, která ve své diacetátové formě snadno proniká 

cytoplazmatickou membránou. Po vstupu do buňky je 2´,7´- dichlorodihydrofluorescein 

diacetát (DCFH-DA) deacetylován nitrobuněčnými esterázami. Odstraněním acetylové 

skupiny vzniká nefluorescenční 2´,7´-dichlorodihydrofluorescein (DCFH) (Wang, 

1999). Oxidací DCFH některou z ROS vzniká fluorescenční látka 2´,7´- 

dichlorofluorescein (DCF). Po excitaci vyzařuje DCF fluorescenci s emisním maximem 

522 nm (Obr. 7). Pomocí této sondy stanovíme celkový výsledek produkce ROS bez 

schopnosti rozlišit jednotlivé druhy ROS (Rastogi, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 CHEMILUMINESCENČNÍ SONDY 

3.3.1 Luminol 

 Jedná se o chemiluminescenční, široce používanou sondu. Luminol patří mezi 

nespecifické sondy, kterými zjistíme pouze celkovou produkci ROS (Li, 1999). Prvním 

krokem je oxidace luminolu za vzniku radikálů (Wardman, 2007). Tyto radikály 

následně redukují kyslík na superoxid. K superoxidu jsou přidány další radikály 

Obr. 7 Akumulace DCF v mitochondriích, (zeleně fluoreskující úseky – přítomnost reaktivních 

forem kyslíku) (Kuznetsov, 2006) 
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luminolu, které spolu vytváří endoperoxid. Luminolový endoperoxid je nestabilní a 

rozkládá se za vzniku N2 a aminoftalátu. Aminoftalát, který se nachazí v excitovaném 

stavu, při návratu do základní hladiny vyzáří foton (Bartosz, 2006; Lu, 2006). 

 

3.3.2 Coelenterazin 

 Coelenterazin, je ta část fotoproteinu ekvorinu, která emituje světlo. Primárně se 

používá k detekci volného Ca
2+ 

v mitochondriích. V případě absence svého 

apoproteinuse však coelenterazin stává sondou pro měření produkce ROS (Kervinen, 

2004). Konkrétně je vhodný pro stanovení superoxidu, singletového kyslíku a 

peroxynitritu. Coelenterazin se zároveň chová jako antioxidant a chrání buňku před 

účinky oxidačního stresu (de Wergifosse, 2004). 

 

3.3.3 Lucigenin 

 Původně se předpokládalo, že lucigenin (bis-N-methylakridiumdinitrát) bude 

vhodný jako specifická sonda pro detekci superoxidu. Další studie však tyto dohady 

vyvrátily, proto se řadí k dalším nespecifickým sondám. Redukcí lucigeninu vznikají 

kationové radikály. Tyto radikály pak reagují se superoxidem za vytvoření nestabilního 

dioxyethanu. Rozkladem dioxyethanu vzniká excitovaný N-methylakridon, který 

návratem na základní hladinu vyzáří foton. 

 Kationtové radikály, které jsou produktem redukce, mohou podléhat 

autooxidaci. V důsledku autooxidace se tak lucigenin sám stává zdrojem superoxidu. 

Jeho podíl v celkovém stanovení je ale vzhledem k velké produkci mitochondriálního 

ROS zanedbatelný (Myhre, 2003). 
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4. DETEKCE MITOCHONDRIÁLNÍHO Ca
2+

 

4.1 VÝZNAM VÁPENATÝCH IONTŮ V MITOCHONDRIÍCH 

Mitochondrie hromaděním vápenatých iontů (Ca
2+

)přispívají k udržení 

homeostázy v buňce. Jak ukazují studie posledních let, změny koncentrace 

mitochondriálního Ca
2+

 ovlivňují řadu buněčných procesů. První možností, jak měřit 

hladinu Ca
2+

, je pomocí fluorescenčních sond. Druhý způsob využívá cílové proteiny, 

které po navázání na volný Ca
2+

  emitují fluorescenci nebo luminiscenci. Nevýhodou je, 

že hodnoty naměřené sondou a cílovými proteiny se zatím nepodařilo sjednotit. 

Maximální koncentrace volného Ca
2+

  naměřená v mitochondriální matrix se řádově liší.  

   Hodnoty získané fluorescenční sondou se pohybují v rozmezí 2-3 µmol/l, 

zatímco u cílových proteinů se výsledky pohybují v desítkách až stovkách µmol/l 

(Fonteriz, 2010). Nejrozšířenější fluorescenční sondou k detekci volného Ca
2+ 

je 

rhodamin-2. Rhodamin-2 ve formě acetoxymethyl esteru není schopen vyzařovat 

fluorescenci. Proniká cytoplazmatickou membránou a díky svému kladnému náboji se 

koncentruje v matrix (obr. 8). Po deesterifikaci a navázání Ca
2+ 

emituje rhodamin-2 

fluorescenci (Hamad, 2015; Brownlee, 2000). 

 

 

Obr. 8 Zobrazení mitochondriálního Ca
2+

 konfokálním mikroskopem a jeho vizualizace rhodaminem 

(zvýšená fluorescence rhodaminu-2 po navázání vápenatých iontů) (Kuznetsov, 2006) 

  

 

 

 

 



32 
 

Pericam patří mezi fluorescenční cílové proteiny a akumuluje se 

v mitochondriální matrix. V závislosti na vlnové délce excitace může měřit koncentrace 

Ca
2+

 nebo pH. Po excitaci 405 nm sleduje hladinu volného Ca
2+

. Pericam excitovaný 

vlnovou délkou 488 nm je citlivý na pH. Při analýze buněk fluorescenčním 

mikroskopem bude v alkalických částech buňky světlejší (Dedkova, 2012).  

 

4.2 EKVORIN 

 Ekvorin získávaný z medúz rodu Aequorea je široce požívaný k měření hladiny 

volného Ca
2+

 v mitochondriích. Jedná se o fotoprotein složený z apoproteinu, 

nekovalentně vázaného coelenterazinu a molekulárního kyslíku. Apoprotein má čtyři 

ramena, z nichž tři slouží jako vazebná místa pro Ca
2+

. V přítomnosti volného 

Ca
2+

dochází ke změně prostorového uspořádání ekvorinu, což vede k oxidaci 

coelenterazinu na coelenteramid (obr. 9). Se vznikem coelenteramidu se uvolňuje CO2 a 

je emitováno modré světlo s emisnim maximem 460 nm (Inouye, 2009). 

 

 

Obr. 9 Mechanismus oxidace coelenterazinu, (Inouye, 2009) 

 

 

4.3 FURA-2 

 Fura-2 je široce používaný a přesný indikátor Ca
2+  

iontů v buňce. V přítomnosti 

Ca
2+  

iontů dochází ke změně struktury v chelátové části barviva, které způsobí posun ve 

vyzařované fluorescenci (Grienberger, 2012). Emitovanou fluorescenci barviva měříme 

při 510 nm po předchozí střídavé excitaci při 340 nm a 380 nm. Stanovení Ca
2+  

iontů 

touto metodou negativně ovlivňuje přítomnost resveratrolu. Pro spolehlivost měření je 

tedy nutné nejprve resveratrol odstranit, například vymýváním (Paudel, 2014). 

Resveratrol je polyfenol pařící do stilbenové skupiny. Je přítomný ve dvou 

formách – cis a trans, přičemž stabilnější a pro lidský organismus prospěšnější je trans 
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konfigurace. Trans resveratrol je známý pro své antioxidační účinky, působí proti 

stárnutí a neurodegenerativním onemocněním.   

 Některé studie ale jeho účinky zpochybňují. Spojují ho s možnou dysfunkcí 

mitochondrií, která může být spouštěčem apoptózy nebo bioenergetických poruch 

(Oliveira, 2016). 

 

4.4 FLUO-3, FLUO-4 

 Fluo-3 a jeho derivát Fluo-4 jsou samy o sobě nefluorescenční indikátory. Ve 

formě acetoxymethyl esteru pronikají cytoplazmatickou membránou buňky a následně 

jsou v cytoplazmě hydrolyzovány esterasami. Po hydrolýze se pro ně stává 

cytoplazmatická membrána nepropustná. Fluo indikátory mají společnou strukturu- 

BAPTA, tj. část indikátoru obsahující vazebné místo pro Ca
2+ 

ionty, jež je spojena 

s xanthenem. Kondenzací BAPTA s fluoresceinem vznikne fluorofor, který po excitaci 

emituje fluorescenci (Hagen, 2012). 

 Fluo-3 po excitaci argonovým laserem o vlnové délce 488 nm vyzařuje 

fluorescenci při 526 nm. Navázáním Ca
2+ 

iontů vzroste fluorescence 100krát oproti 

volnému Ca
2+ 

. Vhodnější verzí pro stanovení Ca
2+ 

iontů v živých buňkách je použití 

Fluo-4, protože má při 488 nm větší absorbanci.  Proto při použití stejného množství 

barviva bude Fluo-4 jasněji zářit. Díky tomu můžeme použít nižší koncentraci Fluo-4 a 

tím snížíme fototoxický účinek indikátoru (Paredes, 2008). Zvýšené fluorescence u 

Fluo-4 bylo dosaženo substitucí dvou atomů chloru u Fluo-3 za dva atomy fluoru (Gee, 

2000). 

 

4.5 INDO 1 

Jedná se o citlivý indikátor pro měření toku intracelulárních Ca
2+ 

iontů. 

Používaný je zejména ve spojení s průtokovou cytometrií. Základem metody jsou 

posuny ve vlnové délce emitující fluorescence při průtoku Ca
2+ 

iontů. Změny intenzity 

fluorescence jsou závislé na koncentraci volného a vázaného Ca
2+ 

. Indo 1 po předchozí 

excitaci okolo 350 nm a v přítomnosti volného Ca
2+ 

emituje fluorescenci o délce 475 

nm. Zatímco po navázání Ca
2+  

iontů klesne jeho fluorescence na 405 nm. 

 Nepřesnosti ve stanovení mohou být způsobeny technickými nedokonalostmi, 

jako je například nestabilita intenzity použitého UV laseru. Vliv na správnost měření má 
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také autofluorescence buněk (Bailey, 2006). Indo 1 patří mezi poměrové indikátory. 

Výslednou hladinu Ca
2+ 

iontů tedy určíme z poměru intenzit fluorescence volného a 

vázaného Ca
2+ 

, čímž odstraníme rušivé okolní vlivy. 

 Naopak u nepoměrových indikátorů se intenzita fluorescence zvyšuje s rostoucí 

koncentrací Ca
2+ 

iontů. Mezi nepoměrové patří indikátory ze skupiny Fluo a výsledek 

měření je závislý na aktuální koncentraci indikátoru (Wójcik-Piotrowicz, 2016). 
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ZÁVĚR 

Popis nejdůležitějších funkcí mitochondrií v první části práce bylo nezbytné pro 

pochopení principů jejich detekce. Fluorescenční sondy používané k detekci 

mitochondriálního membránového potenciálu jsou založené na schopnosti koncentrovat 

se v matrix mitochondrií. Po akumulaci emitují fluorescenci v závislosti na 

membránovém potenciálu. 

 Pro taková měření je nejvhodnější JC-1 sonda, která při hyperpolarizaci 

membrány vyzařuje vyšší fluorescenci. Posun v barevném spektru je zapříčiněný 

tvorbou dimerů v matrix. Hlavní nevýhodou JC-1 sondy je její špatná rozpustnost ve 

vodě i při velmi nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu se pro vodné roztoky používá 

její více rozpustná modifikace, sonda JC-10. Rhodamin 123 je naopak sondou, která 

svou fluorescenci při hyperpolarizaci membrány snižuje. Její použití ovšem negativně 

působí na respirační řetězec, protože inhibuje funkci  FOF1 – ATPasy. 

Dihydrorhodamin 123, DCFH-DA a dihydroethidium  jsou fluorescenční sondy, 

které po oxidaci některou z reaktivních forem kyslíku vyzařují fluorescenci. Pouze 

dihydroethidium je sonda specifická pro detekci superoxidu. Nicméně kromě 

superoxidu může být DHE oxidováno také cytochromem c, který je během apoptózy 

uvolňován do cytoplazmy. Vzhledem k propojení obou dějů je obtížné identifikovat 

zdroj reaktivního kyslíku. 

Chemiluminescenční sondy, luminol a lucigenin, jsou vhodné pouze pro 

stanovení celkové produkce reaktivních forem kyslíku. S jejich pomocí nelze určit 

konkrétní druh reaktivního kyslíku. Zatímco cílový protein coelenterazin je vhodný pro 

stanovení superoxidu, singletového kyslíku a peroxynitritu. Coelenterazin je specifický 

tím, že se v přítomnosti svého apoproteinu stává sondou pro detekci  Ca
2+

. 

Z mé práce je patrné, že mitochondrie a zejména pak detekce jejich funkce jsou 

neustále předmětem mnoha vědeckých studií. V současné době je k dispozici široká 

škála vhodných sond, indikátorů a přístrojů, a je kladen především důraz na jejich 

zdokonalování a tím na přesnější a kvalitnější analýzu. 
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