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Úvod 
Disertační práce nesoucí název Optické měření elektromechanických projevů srdečních buněk se 

zaměřuje na návrh a realizaci bezkontaktních optických metod pro sledování elektrofyziologických 

procesů nastávajících u srdečních buněk v rámci spřažení excitace-kontrakce, a to zejména s využitím 

mikroskopie světlého pole, fluorescenční mikroskopie, mikroskopie atomárních sil s pomocí rychlých 

digitálních kamer. Disertační práce si klade za cíl nalézt vhodné metody optického měření 

elektromechanických projevů srdečních buněk, jejich kombinace a nastavení, přičemž jsou tyto 

metody v  použity buď samostatně, anebo současně s dalšími specializovanými, ale kontaktními, 

metodami. Ve velké míře se práce zaměřuje na možnosti simultánního měření více 

elektrofyziologických parametrů optickou cestou, což umožňuje hlubší analýzu dynamických dějů v 

buňkách. 

Optické metody měření využívající optickou světelnou mikroskopii jsou v současné době velice 

rozšířené a nabízí množství aplikací. Využívají základní možnosti tradiční optické mikroskopie (zejména 

zobrazení ve světlém poli), rozšířenou a technicky pokročilou fluorescenční mikroskopii, a další 

specializované techniky. V případě výzkumu elektromechanických projevů kardiomyocytů nachází 

optické metody měření také své uplatnění. Hrají např. velice významnou a nezastupitelnou úlohu 

v případech měření dějů spojených se signalizačními procesy vápníkových iontů probíhajících 

v intracelulárním prostředí kardiomyocytů. Obecně vzato, mezi hlavní výhody optických metod měření 

elektromechanických projevů kardiomyocytů patří absence kontaktu s měřenými objekty a tím i 

eliminace nutnosti nebo možnosti jejich poškození. Další výhody lze najít v případě experimentů typu 

High-content screening (HCS) anebo High-thoughput screening (HTS). Jde o experimenty, kde je 

prováděno současné měření rozsáhlejšího souboru objektů (s využitím vícejamkové misky nebo 

v případě více objektů v jednom zorném poli), anebo je potřeba velký soubor měřených objektů nutné 

zpracovat v krátkém časovém úseku. Optické metody jsou také již dlouhou dobu (zhruba po 4 

desetiletí) využívány pro měření a sledování kontrakcí izolovaných dospělých kardiomyocytů. U shluků 

buněk, konkrétně v případě shluků iPSC kardiomyocytů je však mnohem častěji využívána mikroskopie 

atomárních sil. V tomto konkrétním případě jsou optické metody využívány pro měření vápníkových 

dějů, kde uplatňují své výhody v současném měření spolu s kontaktní metodou AFM.   

Disertační práce se zabývá aplikací optických metod měření pro dva typy kardiomyocytů. Jsou 

to izolované srdeční buňky dospělého potkana a funkční shluky, tzv. embryodická tělesa (EB), 

pluriporentních kardiomyocytů (iPSC-CM). Procesy spojenými s vazbou excitace-kontrakce a jejich 

signálovými výstupy, na jejichž měření jsou jednotlivé celky praktické části orientovány, se zabývá první 

kapitola.  Kapitolu doplňuje popis procesů srdeční aktivity, zejména Druhá kapitola se orientuje na 

optické metody měření a jejich dosud publikované varianty a uplatnění. Předkládá přehled 

používaných metod s uvedením jejich variant a dosaženého stupně ve vývoji. Čtvrtá kapitola navazuje 

problematikou techniky světelné a fluorescenční mikroskopie a variantami realizace elektrické, 

mechanické a optické částí systému pro měření s využitím optických metod. V neposlední řadě se 

teoretická část práce, konkrétně v kapitole páté, věnuje problematice vícekanálového měření, která je 

podstatná pro zajištění měření více fyziologických parametrů srdečních buněk současně. Uvedené 

kapitoly tvoří základní teoretický podklad práce pro realizaci metod měření. Realizací navržených 

metod se zabývají kapitoly tři praktické části značené A, B a C umístěné v kapitolách 4 – 6. V nezkrácené 

verzi jsou navíc obsaženy témata zabývající se optickými metodami měření a jejich uplatněním, 

technikami optické a fluorescenční mikroskopie, v neposlední řadě pak vícekanálovým měřením a 

využitím v případě současného měření více elektrofyziologických parametrů.  
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První praktická část A popisuje aplikaci kombinace optických metod měření a kontaktního měření 

s využitím mikroskopie atomárních sil (AFM). Jedná se o využití metod v experimentu typu tzv. „drug 

screening“ (DS). Zařízení AFM spolu s optickým měřením je v experimentu využito k simultánnímu 

měření kontraktilní síly a vápníkových transientů u iPSC-CM, konkrétně u těles EB. Signály jsou 

podrobeny třem odlišných typům filtrací, kdy jsou jejich vlastnosti a dosažené výsledky získané po 

aplikaci odlišných přístupů filtrací, porovnány. Použité metody filtrace mají přímý vliv na hodnocené 

funkční parametry získané analýzou (rozměřením) signálů a jsou v publikacích často opomíjeny. V této 

části je realizována podrobná analýza signálů, konkrétně jsou signály podrobeny detekci stěžejních 

bodů a následnému rozměření na jednotlivé fáze spojené s funkcemi kontrakce a relaxace 

kardiomyocytů anebo spojenými s procesy vápníkových cyklů v buňkách. Cílem je ukázat míru změn, 

které testováním látky v rámci této aplikační části nastávají a poukázat na parametry, u kterých se tato 

změna projevuje. V závěrečné fázi jsou porovnány a zhodnoceny změny v získané funkční parametry a 

vyvozeny změny, které nastaly vlivem kofeinu na funkce měřeného objektu. 

Druhá praktická část B se podrobně zabývá možností využití optických metod pro bezkontaktní 

měření kontrakce iPSC kardiomyocytů (EB těles). K tomuto účelu je téměř výhradně používáno u nás i 

ve světě metoda mikroskopie atomárních sil, která přináší své nesporné výhody, zejména 

v možnostech délky pořízených záznamů a při tom zajištěnou vysokou vzorkovací frekvencí. Cílem bylo 

analyzovat několik vyvinutých postupů, v logické návaznosti na znalosti u optického měření kontrakce 

izolovaných kardiomyocytů, a zhodnotit celkové možnosti měření kontrakční síly EB opticky, 

v porovnání s referenčním signálem AFM. Data jsou získána simultánně. Důraz je kladen také na rozbor 

podmínek a vnější vlivů, které optické měření ovlivňují. Pro práci za náročnějších podmínek je 

představena vyvinutá difrakční metoda, která využívá laserového IR zdroje používaného v AFM 

zařízení.  

Třetí praktická část C  se zabývá analýzu elektromechanických projevů u izolovaných dospělých 

kardiomyocytů. Kapitola obsahuje realizace současného měření s využitím k těmto účelům vyvinutých 

optických adaptérů pro promítání spektrálně oddělených obrazů na dvě kamery současně anebo 

zpětným promítáním spektrálně rozděleného obrazu na obrazový čip jedné kamery. V další části 

kapitoly jsou představeny vyvinuté metody detekce konců s úpravou obrazů fyzickým přeostřením 

pomocí posuvného tubusu v uvedeném optickém rozbočovači. Takováto úprava má za následek 

zvýšení kvality snímků, které pak mají přímý vliv na stabilitu a přesnost detekce konců. Další, 

fluorescenční metoda, měření kontrakce si klade za cíl snížit výpočetní nároky při obrazovém a 

signálovém zpracování a postarat se o zvýšení spolehlivosti při detekci. Uplatnění může najít v rychlých 

měřicích systémech. V poslední řadě je v kapitole provedena analýza záznamu kontrakce 

kardiomyocytu s využitím této metody a na tomto základě zhodnoceny změny získaných tvarových 

parametrů objektu kardiomyocytu úzce spojených s kontrakcí. Na této analýze je ověřena funkčnost a 

přesnost metody. 
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1 Elektromechanické projevy srdečních buněk 

1.1 Srdeční aktivita a vazba excitace-kontrakce 

Vazba, resp. spřažení či spojení, excitace-kontrakce zahrnuje řadu elektrofyziologických procesů, které 

se uplatňují u excitabilních svalových buněk. Tato skupina procesů je dobře známa a v dnešní době 

teoreticky detailně popsána v nespočetné řadě literatury a v současné době znalosti spadají do detailů 

molekulární úrovně procesů spojených s receptory a ději v rámci vazby excitace kontrakce [1, 2]. 

V kapitole jsou ozřejměny zejména jen základní děje, spojené s procesy napěťové membránové a 

molekulární vápníkové signalizace spojené s kontraktilním aparátem, které mají vztah k signálům 

změny akčního membránového napětí, vápníkových transientů a kontrakcemi srdečních buněk, 

kterými se práce v další fázi zabývá. Následující schéma (Obrázek 1.1) demonstruje základní princip a 

s ním spojené procesy v rámci excitace-kontrakce. Schéma zahrnuje vnější obal buňky, sarkolemu, se 

vnořenými úseky T-tubuly a integrovanými kanály či sodíko-vápníkovými pumpami (NCX). Schéma dále 

zahrnuje vnitřní struktury – sarkoplasmatické retikulum jako zásobárna intracelulárního vápníku, 

mitochondrie, sensorické elementy a kontraktilní aparát. Kontraktilní aparát je zakreslen jen velmi 

symbolicky, v reálném případě je v intracelulárním prostředí zahrnut v mnohem širším měřítku. 

Detailněji je uvedeno na Obrázek 1.3. 

               
 

Obrázek 1.1. Schéma znázorňující stěžejní procesy v rámci vazby excitace-kontrakce na úrovni buňky zahrnující molekulární 
signalizaci (vlevo) a výsledné signály charakterizující elektrickou, vápníkovou (signalizační) a mechanickou aktivitu srdeční 
buňky myokardu [2]. 

Za elementární události související se změnami koncentrace intracelulárního vápníku ve spojení 

excitace-kontrakce jsou považovány vápníkové záblesky (angl. „sparks“) [3]. Vápníkové záblesky lze 

přesněji definovat jako časově-prostorové změny koncentrace intracelulárního vápníku [Ca2+]i, které 

se vyskytují v intracelulárním prostředí kardiomyocytů [2]. Prakticky lze vápníkové záblesky pozorovat 

detailně metodami konfokální fluorescenční mikroskopie jako silné lokální změny [Ca2+]i, příklad 

analýzy vápníkového záblesku je uveden na Obrázek 1.2 vpravo. Vápníkové záblesky jsou spojeny s 

lokálním uvolněním velké koncentrace Ca2+ ze sarkoplasmatického retikula.  
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Obrázek 1.2 – Typický projev vápníkového záblesku zaznamenaný z komorového kardiomyocytu potkana s využitím 
vápníkového indikátoru Fluo-4 AM ([4]), vlevo, včetně ukázky analýzy charakteristik tohoto jevu (amplitudo s určením FDHM 
a FWHM, a) a vygenerovaný plastický model získaného vápníkového záblesku. Napravo jsou snímky pořízené opět s využitím 
fluorescenční mikroskopie a vápníkového indikátoru v osmi krocích po 100 ms u izolované srdeční buňky s uvedeným měřítkem 
20 µm, barevná škála označuje umělého zabarvení dle relativní koncentrace intracelulárního vápníku v prostorovém rozložení  
[5]. 

Pokročilé děje, vápníkové vlny (Obrázek 1.2, vpravo), jsou výsledkem spontánního uvolnění 

vápníkových iontů v intracelulárním prostředí a nastávají za určitých podmínek. Vyskytují se ve formě 

šíření změny [Ca2+]i [6]. Zatímco vápníkové vlny vznikají spontánně bez obvyklé elektrické aktivity 

srdeční buňky, vápníkové transienty vznikají za normálním podmínek. Vápníkové transienty jsou na 

rozdíl od určité skupiny vápníkových záblesků a vápníkových vln výsledkem více buněčných procesů, 

nikoli pouze výsledkem uvolnění vápníkových iontů ze sarkoplasmatického retikula [2]. Obecně lze 

vápníkové transienty považovat za průměrované změny [Ca2+]i souhrnu jednotlivých lokálních změn 

[Ca2+]i. Vápníkové záblesky jsou charakterizovány místem vzniku a amplitudou [4], vápníkové vlny jsou 

charakterizovány jako úroveň koncentrace vápníkových iontů ve vztahu k  prostorovému rozložení v 

čase. Vápníkové transienty jsou získány jako celková koncentrace vápníkových iontů v intracelulárním 

prostředí. 

1.2 Signály vazby excitace-kontrakce 

Na obrázku Obrázek 1.1 vpravo jsou zobrazeny signály spojené se stěžejními procesy v rámci vazby 

excitace-kontrakce na úrovni srdeční buňky myokardu charakterizující elektrickou, vápníkovou 

(signalizační) a mechanickou aktivitu srdeční buňky. Signály vynikají vzájemnou časovou návazností a 

vzájemnou provázaností.  Celý proces excitace-kontrakce je započat elektrickou aktivitou, která se šíří 

svalovinou myokardu. V běžném případě se buňky srdečního myokardu nachází v klidu. Na jejich 

membráně se uplatňuje klidové membránové napětí, které se může lišit a odpovídá hodnotám zhruba 

-80 mV [7, 8]. Ke změně dochází v případě překročení prahového membránového napětí, kdy nastává 

velmi rychlá depolarizace. Fáze depolarizace trvá pouze několik milisekund a je charakteristická 

prudkým nárůstem hodnoty membránového napětí až do zhruba jedné desítky milivoltů. V následující 

fázi akčního napětí, repolarizaci, se membránové napětí navrací zpět do původních hodnot. 

Repolarizace začíná krátkým rychlým poklesem napětí. Vápníkové ionty depolarizaci zpožďují a nastává 

fáze plató akčního napětí. Proud vápníkových iontů směrem dovnitř buňky nastává přes vápníkové 

kanály typu L („long-lasting“) integrované v membráně buňky. Následně je vlivem nárůstu draslíkového 

proudu impuls akčního napětí ukončen. Případně, při zakončení impulsu akčního napětí může dojít ke 

krátké hyperpolarizaci, kdy hodnota membránového napětí dočasně poklesne až pod úroveň 

klidového napětí. Akční napětí se ke kardiomycytům myokardu dostává ze sousedních buněk pomocí 
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vodivých spojení mezi myocyty, přes interkalární disky. Příchozí akční napětí se u kardiomyocytu šíří 

podél vnější membrány a také příčně tubulárním systémem směrem dovnitř buňky [9]. Pro vybuzení 

akčního napětí je kladná nadprahová úroveň napěťového stimulu. K otevření Ca2+ kanálů dochází ve 

fázi plató [10] aktivací přes dihydropyridinové receptory (dihydropyridine receptor, DHPR, Obrázek 

1.1) a vápníkové ionty následně proudí z extracelulárního prostředí směrem dovnitř dle svého 

koncentračního gradientu [11]. Vzestup [Ca2+]i působí na RyR (ryanodinové) receptory 

v sarkoplasmatickém retikulu, čímž dochází k uvolnění velkého množství vápníkových iontů do 

cytosolu. Cyklus je znám jako regenerativní, vápníkovými ionty vyvolané uvolnění zásob vápníku 

(calcium-induced calcium release, CICR) [12, 13]. Cytosolová koncentrace vápníku se tak zvýší o zhruba 

dva řády a je na dostatečné úrovni pro vyvolání kontrakce. Proces vyplavení je velice rychlý a na konci 

fáze plató vápníkový proud ustává a dochází k uzavírání vápníkových kanálů přítomných na povrchu 

sarkoplasmatického retikula (SR). Ke kontrakci dochází za účasti energie ve formě adenosin trifosfátu 

(ATP), který se naváže na myozin a štěpí se. Aktivace kontraktilního aparátu je v této fázi závislá na 

přítomnosti vápníkových iontů, které se po příchodu ke kontraktilním elementům naváží na troponin 

a odblokují tím vazebná místa na aktinových filamentech. Výsledně dochází k uvolnění energie a 

postupnému ohýbání navázané myozinové hlavice – dochází k posunu aktinových vláken po 

myozinových. Vazba aktinu a myozinu je poté oslabena navázáním nové molekuly ATP na myozin. Na 

konci fáze jsou vápníkové kanály v SR uzavírány a aktivitu projevuje vápníková pumpa (s využitím 

energie štěpením ATP) v SR, která vápníkové ionty přečerpává zpět. Další část vápníkových iontů je 

z buňky přečerpávána prostřednictvím sekundárně aktivního transportu – Ca-Na pumpy. Výsledkem je 

pokles [Ca2+]i a  Ca2+ iontů z vazby na troponinu jsou uvolňovány. Aktivní vazebná místa jsou 

zablokována. Po této fázi dochází k opětovnému opakování celého cyklu. 

Z pohledu měření kontrakce je důležitý kontraktilní aparát a jeho struktura, s tím související 

morfologie měřených kardiomyocytů. Řada metod se orientuje na zobrazování a měření změn v interní 

struktuře kardiomyocytů vytvořené kontraktilním aparátem. Mikroskopický snímek sarkomer a 

odpovídající úseky v kontraktilním aparátu jsou zobrazeny na Obrázek 1.3. 

  

Obrázek 1.3. – Schéma popisuje dvě varianty pozice tenkých a tlustých vláken – stav relaxace a stav plné kontrakce – 
s vyznačením jednotlivým pásem a odpovídajícím mikroskopickým snímkem (kosterního) svalu ve vysokém detailu [14]. Z – z-
linie se zakotvením tenkých filament, A-proužek (je anizotropní v polarizovaném světle), I - světlý úsek tvořený aktinovými 
filamenty (je izotropní v polarizovaném světle) 
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Signál kontrakce sestává ze dvou hlavních fází – fáze kontrakce a fáze relaxace. Ve fázi kontrakce 

dochází k postupnému nárůstu kontrakční síly a ve fázi relaxace k dlouhému uvolnění. Fázi relaxace lze 

rozdělit na rychlou relaxaci a pomalou relaxaci, kdy dochází nejdříve k rychlému a následně velmi 

pozvolnému uvolnění, k relaxaci. Jeden impuls kontrakce, jednotlivé fáze a podstatné body důležité 

zejména z hlediska pozice signálu a pro účely rozměření signálu jsou uvedeny na Obrázek 1.4. Při 

rozměřování jsou tedy podstatné časové parametry popisující rychlost fáze stahu a uvolnění a 

parametry odpovídající síle kontrakce.  

 

Obrázek 1.4 – Průměrný signál kontrakce z [15] s detekovanými body t0, tmax a obodbně v 50 % amplitudy signálu a v 90 % 
amplitudy signálu, ze kterých probíhá výpočet fází uvedených v grafu: kontrakční fáze (Contraction Phase), relaxační fáze 
(Relaxation Phase), tu lze rozdělit na rychlou relaxační fázi (Fast Relaxation) a pomalou relaxační fázi (Slow Relaxation). 

U signálu vápníkového transientu je charakteristický prudký nárůst, který je dán rychlým vyplavením 

vápníkových iontů ze zásobárny (SR). Po dosažení maxima následuje fáze odpovídající výše uvedenému 

procesu postupného vyčerpání vápníkových iontů z cytosolu a relaxaci – jedná se o pozvolný pokles 

signálu na původní úroveň před kontrakcí. Při rozměření signálu je opět zajímavá amplituda 

odpovídající relativní koncentraci vápníkových iontů v intracelulárním prostředí. Podstatné parametry 

pro hodnocení jsou tedy čas pro dosažení maxima a tato hodnota obsažená v maximu, následně pak 

celková doba relaxace, která odpovídá poklesu signálu na počáteční hodnotu. Celková doba relaxace 

sestává z rychlé a pomalé relaxace. Signál s vyznačenými fázemi je zobrazen na Obrázek 1.5. 

 

Obrázek 1.5 - Průměrný signál vápníkových transientů z [15] s detekovanými body t0 (Onset, počáteční bod signálu), tMax a 
obodbně v 90 % amplitudy signálu a v 100 % poklesu amplitudy signálu, ze kterých probíhá výpočet fází uvedených v grafu: 
fázi nárustu signálu do maxima (Time to Peak) a fázi návratu do původní koncentrace vápníkových iontů v cytosolu (Recovery 
Time) rozdělenou na rychlou  (Fast Relaxation) a pomalou relaxační fázi (Slow Relaxation).  
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2 Cíle práce 
Cílem disertační práce je komplexní návrh optických metod pro současné měření intracelulárního 

vápníku a mechanické funkce izolované srdeční buňky a shluků iPSC-CM (Induced Pluripotent Stem Cell 

- Derived Cardiomyocytes) včetně přístrojového a programového systému. Cíl zahrnuje realizaci 

vybraných kombinací metod, návrh a realizaci vhodných postupů obrazového a signálového zpracování 

dat pro ověření na vhodné aplikaci se statistickým vyhodnocením.  

Cíl lze rozdělit na jednotlivé podcíle takto: 

1. Návrh a realizace metody pro simultánní měření vápníkových transientů a kontrakce 

embroidních shluků iPSC kardiomyocytů pomocí moderních optických metod v kombinaci 

s kontaktní metodou mikroskopií atomárních sil.  

2. Návrh a realizace optické metody měření kontrakce embroidních shluků iPSC kardiomyocytů 

s využitím optické mikroskopie. 

3. Návrh a realizace metod optického měření kontrakce izolovaných srdečních buněk s využitím 

optické mikroskopie se zaměřením na využití v simultánním měření vápníkových transientů a 

kontrakce. 

 

Realizace a hodnocení metod zahrnuje:  

- návrh vhodné kombinace fluorescenčních barviv tak, aby bylo simultánní optická měření 

uvedených parametrů a použitá fluorescenční barviva splňovala všechny požadavky pro 

vzájemnou kompatibilitu, spektrální vlastnosti, toxicitu a možnost aplikace v jednotlivých 

experimentech. 

- realizace přístrojového a programového vybavení pro optické metody měření uplatňující se 

v separátním anebo simultánním měření uvedených parametrů. 

- provedení analýzy získaných časových posloupností mikroskopických obrazů a extrahovaných 

signálů za účelem hodnocení navržených realizovaných metod. 

 

Součástí cílů je ověření navržených metod na základě získaných dat a výsledků. 
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3 Realizace měření a hodnocení získaných dat 

3.1 Hodnocení signálů 

Získané signály jsou analyzovány. Rozměřením signálů jsou získány (časové) funkční parametry 

odpovídající jednotlivým fázím kontrakce anebo vápníkové signalizace. Hodnoty získaných parametrů 

jsou hodnoceny statisticky a výsledky jsou v mnoha případech také graficky vizualizovány za účelem 

názornosti anebo usnadnění hodnocení v provedené diskusi. Statistické zpracování probíhá za účelem 

porovnání funkčních parametrů měřeného vzorku pro dva hlavní účely: 

A. porovnání úspěšnosti filtrace a vlivu jednotlivých filtrací na analýzu a hodnocení signálu, 

B. a ověření aplikační části vlivu kofeinu na jednotlivé funkční parametry.  

V obou případech je hodnocen  

a. vliv na frekvenční spektrum špiček, 

b. vliv na spektrum maximálních hodnot špiček, 

c. vliv na rozměřené časové parametry signálu.  
 

V prvním případě jsou srovnány hodnocené parametry (nalezené intervaly mezi špičkami) u signálu, 

který neprošel filtrací, který lze nazvat tzv. kontrolním signálem, a signály, které jsou výstupem po 

zpracování třemi odlišnými typy filtrací. V druhém případě je srovnán signál získaný po aplikaci kofeinu 

na měřený vzorek se signálem kontrolním. Výstupy jsou pak tabulkově i graficky srovnány a 

komentovány. Pro body a a b jsou definovány pojmy frekvenční spektrum špiček a spektrum 

maximálních hodnot špiček. Pojmy vysvětluje Obrázek 3.1. 

 

Obrázek 3.1 – Dva po sobě následující cykly (obecný n a n-1 cyklus) vápníkových transientů po filtraci metodou EEMD. 
V obrázku jsou vyznačeny pojmy PtP a PA jako časová vzdálenost mezi špičkami (mezi maximy cyklů) a jejich amplituda. 

Maximální hodnota špičky PAn je hodnota amplitudy v pozici lokálního maxima cyklu vápníkového 

transientu anebo kontrakčního cyklu. Tyto hodnoty jsou na Obrázek 3.1 vyznačeny ve dvou místech u 

dvou cyklů vápníkových transientů, kde byly nalezeny detekované body maxima signálu. Obdobně je 

na Obrázek 3.1 zobrazen rozsah PtP. Jedná se o čas mezi dvěma nalezenými maximy (dvou cyklů po 

sobě jdoucích), jedná se o časovou hodnotu.  

U analyzovaného signálu je v celé sekvenci N cyklů vápníkových transientů a obdobně N 

kontrakčních cyklů je detekována sekvence špiček, ze kterých je získána skupina hodnot PA1 až PAN a 

ze dvojic vždy následujících špiček skupina PtP1 až PtPN. Ty jsou uloženy ve vektorech PA a PtP a jsou 
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s nimi prováděny další operace. Ostatní parametry jsou nazývány jako funkční. Tyto funkční parametry 

jsou časové parametry a mají úzkou souvislost s procesy či ději vyjádřenými signály vápníkových 

transientů či signály kontrakce. Jsou definovány v následující kapitole. 

3.2 Hodnocené parametry 

Při analýze signálů vápníkových transientů je nejdříve nutné v celém signálu pro jednotlivé vápníkové 

cykly lokalizovat (detekovat) stěžejní body, ze kterých jsou dále dopočteny jednotlivé funkční 

parametry signálu. Na Obrázek 3.2 je zobrazen průměrovaný signál vápníkových transientů získaný v 

Praktické části A, na kterém jsou vyznačeny stěžejní body pro rozměření a funkční parametry 

vycházejících ze vzdáleností mezi těmito body. Jedná se o tyto body: 

 

Obrázek 3.2 – Průměrovaný signál vápníkových transientů získaný v Praktické části A, na kterém jsou vyznačeny detekované 
stěžejní body pro rozměření a funkční parametry vycházejících ze vzdáleností mezi těmito body. 

t0 – (časový) počátek cyklu s nulovou amplitudou, který předchází nárůstu koncentrace intracelulárního 

vápníku způsobeným vyplavením vápníku ze sarkoplasmatického retikula. Před tímto bodem se 

nachází alespoň krátká pauza v signálu s úrovní hodnot na minimální hodnotě.  
 

tmax – okamžik, kdy je dosaženo maximální hodnoty signálu v jednom cyklu, tj. špičky signálu. V tomto 

okamžiku dochází k dosažení maximální koncentrace intracelulárního vápníku v buňkách.  
 

t50, t80 a t90 – okamžiky, ve kterých dojde k poklesu signálu od maximální hodnoty na úroveň 50 %, 20 

% a 10 % maximální hodnoty Amax. Tyto body se nachází mezi tmax aktuálního cyklu a t0 následujícího 

cyklu.  

Ze znalosti těchto bodů jsou určeny hodnocené funkční parametry odpovídající parametrům získaným 

rozměřením signálů uvedených v kap. 1 na Obrázek 1.4 a Obrázek 1.5: 

 

TtP (time-to-peak) – doba, za kterou je v aktuálním cyklu signálu dosaženo maximální hodnoty, tu lze 

vyjádřit jako 

𝑇𝑡𝑃 =  𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡0 1 
 

FR (fast relaxation) – doba, za kterou dojde k poklesu signálu z jeho maximální hodnoty na poloviční 

amplitudu. Lze ji vyjádřit jako 

𝐹𝑅 =  𝑡50 −  𝑡𝑚𝑎𝑥 2 
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SR (slow relaxation) – doba, za kterou dojde k poklesu signálu z jeho maximální hodnoty na minimální 

hodnotu v úseku mezi tmax současného cyklu a t100. Tato hodnota velmi často odpovídá hodnotě (a 

pozici) t0 následujícího cyklu. 

𝑆𝑅 = 𝑡100 −  𝑡50 3 

 

SA – maximální hodnota signálu v cyklu, která se nachází v okamžiku tmax.  

RT (recovery time) – doba, za kterou dojde ke vstřebání vápníkových iontů po jejich vyplavení. 

 

𝑅𝑇 =  𝑡100 −  𝑡𝑚𝑎𝑥 4 

 

PtP (peak-to-peak-time) – doba, která uběhne mezi dosažením maximálních hodnot ve dvou po sobě 

následujících cyklech n-1 a n, tj. časová vzdálenost mezi dvěma po sobě následujícími špičkami. 

 

𝑃𝑡𝑃𝑛 = 𝑡𝑚𝑎𝑥𝑛−1 −  𝑡𝑚𝑎𝑥𝑛 5 

 

FP (frekvence dvojice špiček) - Hodnota PtP odpovídá periodě špiček. Proto lze frekvenci vypočítat jako 

 

𝐹𝑃𝑛 = 1
𝑃𝑡𝑃𝑛

⁄  6  

 

PW (odpovídá FWHM, tj. full with in half maximum) – tento parametr je šířkou špičky, lze jej vypočítat 

ze znalosti hodnot v 𝑡50𝑙  𝑎 𝑡50𝑟 jako 

 

𝑃𝑊 = 𝑡50𝑙 −  𝑡50𝑟 7 

 

Obrázek 3.3 - Průměrovaný signál kontrakce získaný v Praktické části A, na kterém jsou vyznačeny detekované stěžejní body 
pro rozměření a funkční parametry vycházejících ze vzdáleností mezi těmito body. 

Jeden cyklus signálu lze oddělit počátečním bodem t0n-1 a koncovým bodem t100n-1, který je u 

vápníkových signálů současně počátečním bodem v dalším cyklu t0n. U signálů kontrakce téměř vždy 

nastává odstup t100n-1 a t0n. Výsledně je získána sada detekovaných bodů a sada dopočtených parametrů 

pro každý cyklus analyzovaného signálu. V seznamu hodnocených funkčních parametrů kontrakce 



14 
 

ještě figuruje parametr CP, který plně odpovídá parametru TtP u vápníkových transientů. Ten vyjadřuje 

kontrakční fázi (contraction phase) u kontrakčního signálu. Mimoto jsou zde i další dva parametry: 
 

CP (contraction phase) – doba, za kterou je v aktuálním cyklu signálu dosaženo maximální hodnoty. 

 

𝐶𝑃 =  𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡0 8 

 

RP (recovery phase) – doba, za kterou dojde k poklesu z maximální hodnoty cyklu na hodnotu 

minimální. 

𝑅𝑃 =  𝑡100 − 𝑡𝑚𝑎𝑥 9 

 

RP90 (recovery phase (90 %)) – doba, za kterou dojde k poklesu z maximální hodnoty cyklu na 90% 

hodnoty minima. 90 % fáze vypovídá o bodu, kde končí zhruba lineární pokles a následuje rychlý pokles 

ve fázi RP. 

𝑅𝑃90 =  𝑡90 − 𝑡𝑚𝑎𝑥 10 

 

Rozměřením a dopočtením dle výše uvedených vztahů je získána sada (matice) funkčních parametrů 

pro celou délku signálu o počtu N vápníkových cyklů (Obrázek 3.4) a v počtu N kontraktilních cyklů 

(Obrázek 3.5).  

 

Obrázek 3.4 – Matice detekovaných parametrů pro vápníkový signál 

 

Obrázek 3.5 - Matice detekovaných parametrů pro signál kontrakce 

Hodnoty obsažené v maticích pro obě skupiny signálů jsou statisticky zpracovány. Získanými parametry 

jsou průměrná hodnota FPavg, PAavg, Standardní odchylka FPstd, PAstd, rozptyl FPvar, PAvar, minimální a 

maximální hodnoty FPmin, PAmin, FPmax, PAmax, nejčastěji se vyskytující hodnoty FPmode, PAmode. 
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4 Praktická část A – Současné měření [Ca2+]i a kontrakce iPSC-CM  

4.1 Akvizice dat 

Při simultánním měření kontrakce iPSC shluků kardiomyocytů (EB) a koncentrace intracelulárního 

vápníku probíhala akvizice dat dvěma odlišnými způsoby. Záznam dat mikroskopií atomárních sil byl 

pořízen s využitím k tomu určené sestavy JPK NanoWizard (JPK Instruments AG, SRN) s rozsáhlým 

akvizičním zařízením a pracovní stanicí. Data byla zaznamenána v obslužném software dodaném 

výrobcem sestavy. Data byla pořízena se vzorkovací frekvencí 1000 Hz a zahrnují záznam výškového 

signálu a naměřené síly (silový signál). Optické záznamy dynamických změn koncentrace 

intracelulárního vápníku byly pořízeny na mikroskopu Olympus FluoView FV1200 (bez využití 

konfokálního režimu), základní optickou částí optického zařízení je Olympus IX-81. Data byla získána 

při optickém zvětšení 20 x. Pro záznam optických dat byla použita kamera Andor Zyla 5.5 a samostatná 

pracovní výpočetní stanice.  

 

Obrázek 4.1 – Schéma potupu pro získání signálů optickou metodou a pomocí zařízení AFM, filtrace čtyřmi různými postupy a 
další hodnocení analyzovaných signálů. Úseky odlišené přerušovanou čarou, barevně odlišené, znázorňují odlišné procesy pro 
data AFM a data získaná opticky. 

Signály AFM i vápníkové signály byly podrobeny filtraci. Při filtraci byly na oba typy signálů aplikovány 

tři různé typy filtrů – lineární filtrace (typu FIR), EEMD a mediánová filtrace. Pro tyto tři typy filtrací 

jsou v grafických a tabulkových výstupech použity třípísmenné zkratky FIR, EMD a MED.  Výsledkem 

jsou celkem čtyři signály (včetně originálního nezpracovaného signálu), které byly zpracovány 

algoritmy určenými pro rozměření signálů. Získané funkční parametry byly statisticky zpracovány a 

reprezentovány graficky a tabulkově. Ukázka získaných signálů vápníkových transientů a výškového 

AFM signálu jsou uvedeny na Obrázek 4.2. Kvalita signálů vápníkových transientů (např. SNR) a jejich 

amplituda závisí na volbě oblasti zájmu (ROI) – pozici a zejména velikosti oblasti. Před zpracováním 

(normalizací) je jejich amplituda získána v počtech (sumě) hodnot pixelů v ROI. 
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Obrázek 4.2 – 29s úsek získaných vápníkových transientů před filtrací (vlevo) a shodný úsek signálu kontrakce (vpravo). 

Signál pořízený zařízením AFM je vyjádřen jako výška měřená řádově v µm. Amplituda výškového 

signálu začíná zhruba v nule a spadá do záporných hodnot, neboť je hrot položen na měřeném objektu 

shora a směr měřené kontrakce je tak ve vertikální směrem dolů. Vhodným posunem vzniká signál, 

který odpovídá reálnému poklesu výšky objektu z jeho maximální hodnoty v klidovém stavu do nižších 

hodnot při kontrakci. Jeho převrácením pak vzniká signál odpovídající kontrakci buňky, jehož amplituda 

při kontrakci roste. Tento výsledný signál je normalizován a využit ke zpracování. 

4.2 Hodnocení vlastností filtrace 

Filtrace má u signálů zajistit kvalitní odstranění aditivního šumu. To má za následek snadnější a 

přesnější lokalizaci stěžejních bodů, které následně slouží k rozměření a získání funkčních parametrů 

ze signálů. Šum, který je v signálu vápníkových transientů přítomen, pochází z procesů spojených se 

získáváním obrazů obrazovým snímačem a elektronikou kamery. U signálů kontrakce získaného 

mikroskopií atomárních sil je zdrojem signálu měřicí elektronika (také elektro-optika systému) a 

výrazný vliv na vznik šumu mají vibrace pocházející z okolního prostředí měřicího zařízení. Pro 

odstranění šumu byly použity následující filtrační metody: lineární filtrace, EEMD filtrace a mediánová 

filtrace, které nachází v dnešní době využití v různých oblastech a liší se svými vlastnostmi a účinností 

pro různé typy signálů. Signály kontrakce (AFM) a vápníkové signály po provedené filtraci jsou 

zobrazeny společně v detailu na Obrázek 4.3.  

       

Obrázek 4.3 – Detail vápníkového signálu (vlevo) a signálu AFM (vpravo) po provedené filtraci. 
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Na Obrázek 4.4 je ukázka 10s úseků jednotlivých signálů vápníkových signálů po filtraci, u kterých jsou 

vyznačeny nalezené body t0, tmax, t100, které jsou dvěma stěžejními body pro výpočet zmíněných 

parametrů signálu. Obdobný úsek signálů je zobrazen na Obrázek 4.5 pro výškový signál AFM. 

 

Obrázek 4.4 – Získaný signál vápníkových transientů s vyznačenými body t0, tmax a t100. Z ukázek je patrné, že se body tmax a 
t100 v některých případech překrývají. Shodné pozice t0 a t100 jsou patrné zejména u signálu vápníkových transientů, kde 
koncentrace vápníkových iontů po poklesu na konci cyklu bezprostředně začíná narůstat v dalším cyklu. Zatímco u signálů AFM 
je patrná prodleva mezi jednotlivými cykly. 

 

Obrázek 4.5 - Výškový  signál pořízený AFM. Všechny zobrazené signály obsahují detekované body t0, tmax a t100. Některé pozice 
t0 a tmax se překrývají, ale děje se tak spíše zřídka. Jejich odstup závisí na použitých metodách filtrace. 
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Z ukázky je patrné, že pozice těchto bodů se u vápníkových transientů shoduje, nebo body nachází 

minimální odstup. Odlišnost ve vzdálenosti těchto bodů je patrná zejména u různých použitých filtrací. 

Jinak je tomu u signálu AFM, viz Obrázek 4.5, kde jsou vlivem velkého poměru SNR špičky signálu 

detekovány velice přesně a jednotlivé filtrace nemají na pozici vzhledem k originálnímu signálu vliv. 

Avšak u detekovaných počátečních a koncových bodů u jednotlivých cyklů je patrný přirozený odstup, 

na který mají metody provedené filtrace opět vliv, viz Tabulka 4.1. Výrazné změny jsou vyznačeny 

tučně, názorný je parametr Tdif, který vyjadřuje procentuální odchylku od průměrné délky vápníkového 

cyklu anebo cyklu kontrakce. 
 

Tabulka 4.1 - Minimální, maximální a průměrné hodnoty vzdálenosti bodů t0 a t100 jako T vypočtené u originálního signálu a 
signálů, které prošly filtrací, pro vápníkový signál a signál kontrakce. Tdif značí procentuální rozdíl od průměrné délky 
vápníkového cyklu anebo cyklu kontrakce. 

Rozsah t0 a t100 
Tmin  
[s] 

Tmax  
[s] 

Tavg  
[s] 

Tdif 
[%] 

 Rozsah t0 a t100 
Tmin  
[s] 

Tmax  
[s] 

Tavg  
[s] 

Tdif 

[%] 

V
áp

n
ík

o
vý

 s
ig

n
ál

 

K
o

n
tr

o
ln

í RAW 0,000 0,000 0,000 0,00  

A
FM

 s
ig

n
ál

 

K
o

n
tr

o
ln

í RAW 0,000 0,424 0,226 16,60 

FIR 0,000 0,000 0,000 0,00  FIR 0,000 0,400 0,108 7,96 

EEMD 0,000 0,000 0,000 0,00  EEMD 0,000 0,428 0,219 16,09 

MED 0,000 0,081 0,027 2,02  MED 0,000 0,419 0,137 10,09 

S 
ko

fe
in

em
 RAW 0,000 0,705 0,058 3,92  

S 
ko

fe
in

em
 RAW 0,000 0,309 0,116 8,50 

FIR 0,000 0,000 0,000 0,00  FIR 0,000 0,312 0,026 1,92 

EEMD 0,000 0,000 0,000 0,00  EEMD 0,000 0,372 0,120 8,85 

MED 0,000 0,081 0,025 1,67  MED 0,000 0,297 0,059 4,31 

 

Použitá metoda filtrace má vliv také na šířku špiček. V signálu byly hodnoceny šířky špiček v jejich 

polovině (FWHM) a výsledky jsou zobrazeny v Tabulka 4.2. 
 

Tabulka 4.2 – Minimální, maximální a průměrné hodnoty šířky špiček vypočtené u originálního signálu a signálů, které prošly 
filtrací, pro vápníkový signál a signál kontrakce. PWdif značí procentuální rozdíl šířky od originálního signálu. Kladná změna 
znamená snížení šířky PW a záporná změna znamená její zvýšení její hodnoty. 

Šířka špičky PWmin 

[s] 

PWmax 

[s] 

PWavg 

[s] 

PWdif 

 [%] 
 Šířka špičky PWmin 

[s] 

PWmax 

[s] 

PWavg 

[s] 

PWdif 

[%] 

V
áp

n
ík

o
vý

 s
ig

n
ál

 

K
o

n
tr

o
ln

í RAW 0,202 0,263 0,229 0,00  

A
FM

 s
ig

n
ál

 

K
o

n
tr

o
ln

í RAW 0,000 0,157 0,079 0,00 

FIR 0,198 0,242 0,218 -4,59  FIR 0,000 0,179 0,090 15,67 

EEMD 0,228 0,269 0,244 6,82  EEMD 0,000 0,157 0,079 0,08 

MED 0,210 0,258 0,233 1,98  MED 0,000 0,159 0,080 0,56 

S 
ko

fe
in

em
 RAW 0,192 0,900 0,267 0,00  

S 
ko

fe
in

em
 RAW 0,000 0,181 0,091 0,00 

FIR 0,199 0,322 0,253 -5,26  FIR 0,000 0,192 0,096 6,78 

EEMD 0,214 0,310 0,258 -3,47  EEMD 0,000 0,181 0,091 -0,09 

MED 0,206 0,334 0,265 -0,75  MED 0,000 0,181 0,091 0,48 
 

 

Výsledně, úspěšnost hodnocena z hlediska úrovně potlačení přítomného šumu. Proto byl s využitím 

funkce snr() v programovém prostředí Matlab 2015b vypočten SNR pro originální a filtrované signály, 

a to pro kontrolní signál a signál získaný po aplikaci kofeinu, výsledky jsou zobrazeny v Tabulka 4.3 

v decibelech. 
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Tabulka 4.3 – Tabulka vyjadřující úspěšnost filtrace. Hodnoty vyjadřují vypočtený poměr signál-šum v dB. Pozitivní výsledky 
jsou patrné zejména u signálů vápníkových transientů. 

 

4.3 Ověření filtrace a analýzy signálů při aplikaci kofeinu 

V následující části byly porovnány kontrolní signály vápníkových signálů a kontrolní signály AFM 

(originální i filtrované) se signály získanými po aplikaci kofeinu do média s 30s prodlevou v akvizici. Jako 

základní médium byl použit modifikovaný Tyrodův roztok, koncentrace aplikovaného kofeinu činila 5 

mmol/l. Změny, které po aplikaci kofeinu ve spektru frekvencí špiček nastaly, charakterizuje Tabulka 

4.4 pro signály kontrakce a Tabulka 4.5 pro signály vápníkových transientů. U vypočtených vzdáleností 

špiček a z nich vyvozených frekvencí FP byly vypočteny rozdíly mezi frekvencemi špiček kontrolního 

signálu a signálu získaného po aplikaci kofeinu. Hodnoty rozdílu byly vztaženy k hodnotám frekvencí 

kontrolního signálu (jejich průměru) a rozdíl byl vyjádřen v procentech.  

Tabulka 4.4 – Změny, které nastaly ve spektru frekvencí detekovaných špiček u signálu kontrakce. Změny jsou vyjádřeny 
procentuálně, záporné hodnoty vyjadřují pokles FP. 

Filtrace/Parametr FPavg [%] FPmode [%] FPvar [%] FPstd [%] 

RAW -8,83 -10,00 115,24 46,65 

FIR -8,83 -10,00 121,42 48,91 

EEMD -8,83 -9,78 127,40 50,77 

MED -8,83 -10,14 143,54 55,96 
 

Tabulka 4.5 – Změny, které nastaly ve spektru frekvencí detekovaných špiček u signálu vápníkových transientů. Změny jsou 
vyjádřeny procentuálně, záporné hodnoty vyjadřují pokles FP. 

Filtrace/Parametr FPavg [%] FPmode [%] FPvar [%] FPstd [%] 

RAW -8,29 -5,52 68,78 76,53 

FIR -8,42 -10,60 80,49 41,82 

EEMD -8,42 -8,05 79,41 45,54 

MED -8,42 -10,74 69,05 74,88 
 

Zhruba osmiprocentní změny se projevily v průměrných frekvencích, mnohem větší v rozptylu hodnot. 

V další fázi byly provedeny analýzy získaných maximálních hodnot detekovaných špiček PA. Statistika 

pro PA je číselně uvedena v Tabulka 4.6. Z výsledků je patrné, že kontrolní signál a signál získaný po 

aplikaci kofeinu patrný pokles rozdílů úrovní signálů, který činí přibližně 25 %. 
 

Tabulka 4.6 – Statistika maximálních hodnot detekovaných špiček v kontrolním signálu a signálu získaném po aplikaci kofeinu 
u signálu kontrakce. V tabulce je vyjádřena průměrná, nejčastější hodnota, rozptyl hodnot a směrodatná odchylka. PAdif 
následně vyjadřuje procentuální rozdíl mezi úrovní kontrolního signálu a signálu získaného po aplikaci kofeinu.  

Filtr./

Par. 

PAavg [-] 

(kontrolní) 

PAmode [-] 

(kontrolní) 

PAavg [-] 

(kofein) 

PAmode  

(kofein) 

PAdif 

[%] 

PAvar [-] 

(kontrolní) 

PAstd [-] 

(kontrolní) 

PAvar [-] 

(kofein) 

PAstd [-] 

(kofein) 
RAW 0,950 0,884 0,702 0,632 -24,8 0,60*10-3 24,48*10-3 1,10*10-3 33,16*10-3 

FIR 0,951 0,882 0,702 0,631 -24,9 0,61*10-3 24,49*10-3 1,12*10-3 33,41*10-3 

EEMD 0,949 0,888 0,702 0,633 -24,7 0,59*10-3 24,25*10-3 1,10*10-3 33,22*10-3 

MED 0,950 0,884 0,701 0,632 -24,9 0,60*10-3 24,50*10-3 1,10*10-3 33,21*10-3 

SNR [dB] 
Signál kontrakce (AFM) Vápníkové transienty (optické měření) 

Originální FIR EEMD Medián. Originální FIR EEMD Medián. 

Kontrolní 19,73 20,49 19,71 19,73 14,10 20,97 21,80 16,81 

S kofeinem 20,73 21,82 20,70 20,73 7,35 14,22 14,61 11,62 
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Tabulka 4.7 – Statistika maximálních hodnot detekovaných špiček v kontrolním signálu a signálu získaném po aplikaci kofeinu 
u vápníkového signálu. V tabulce je vyjádřena průměrná, nejčastější hodnota, rozptyl hodnot a směrodatná odchylka. PAdif 
následně vyjadřuje procentuální rozdíl mezi úrovní kontrolního signálu a signálu získaného po aplikaci kofeinu.  

Filtr./

Par. 

PAavg [-] 

(kontrolní) 

PAmode [-] 

(kontrolní) 

PAavg 

(kofein) 

PAmode  

(kofein) 

PAdif 

[%] 

PAvar [-] 

(kontrolní) 

PAstd [-] 

(kontrolní) 

PAvar [-] 

(kofein) 

PAstd [-] 

(kofein) 

RAW 0,913 0,871 0,743 0,676 -22,8 1,40*10-3 37,76*10-3 2,24*10-3 47,58*10-3 

FIR 0,941 0,814 0,755 0,703 -24,6 0,87*10-3 29,48*10-3 2,07*10-3 45,50*10-3 

EEMD 0,901 0,765 0,746 0,695 -20,9 0,97*10-3 31,28*10-3 1,87*10-3 43,24*10-3 

MED 0,963 0,879 0,736 0,673 -30,9 1,52*10-3 39,05*10-3 2,75*10-3 52,44*10-3 
 

Funkční parametry CP, FR, SR a PW získané po rozměření kontrolního signálu a signálu získaného po 

aplikaci kofeinu byly analyzovány obdobně jako frekvenční a amplitudové parametry FP a PA. Výsledky 

jsou zobrazeny v Tabulka 4.8. Obdobně, vypočtené funkční parametry TtP, FR, SR, RT a jejich změny 

dané aplikací kofeinu jsou zobrazeny v Tabulka 4.9. Zprůměrování všech cyklů kontrakce u kontrolního 

signálu a u signálu získaného po aplikaci kofeinu byl získán průměrný signál kontrakce před a po aplikaci 

kofeinu. Tato dvojice cyklů je zobrazena na Obrázek 4.6. V obrázku jsou znázorněny také stěžejní body 

detekované při rozměřování t0, t50 (nalevo a napravo) tmax, t90 a t100. Obdobný graf vyjadřující změny 

v signálu vápníkových transientů je zobrazen na Obrázek 4.7. 
 

Tabulka 4.8 – Výsledné procentuálně vyjádřené změny funkčních parametrů, které nastaly po aplikaci kofeinu. Kladné hodnoty 
znamenají zvýšení hodnot parametrů oproti kontrolnímu signálu. Z této tabulky a Obrázek 4.6 je patrné velmi mírné zvětšení 
šířky cyklu, velmi malé protažení v relaxační fázi (RP) a výrazné protažení fáze kontrakce (CP).  

Filtr./Par. CP [%] RP [%] RP90 [%] PW [%] 

RAW 26,0 -10,0 -8,3 14,6 

FIR 61,2 -4,5 -4,9 5,8 

EEMD 25,2 -5,2 -8,8 14,5 

MED 20,0 -9,7 -8,5 14,5 
 

 

Obrázek 4.6 – Průměrný signál kontrakce před a po aplikaci kofeinu. Jedná se o filtrovaný zprůměrovaný signál, který prošel 
procesem filtrace metody EEMD. V obrázku jsou vyznačeny detekované průměrné stěžejní body t0 t50l a t50r, tmax, t90 a t100. 
Z obrázku jsou patrné změny, které vyvolal vliv kofeinu. Změny se projevily ve tvaru a amplitudě signálu. Amplituda je 
vyjádřena ve změnách výšky v µm u výškového signálu AFM. 
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Tabulka 4.9 – Výsledné, procentuálně vyjádřené změny funkčních parametrů, které nastaly po aplikaci kofeinu. Záporné 
hodnoty značí snížení hodnot oproti kontrolnímu signálu, zatímco kladné jejich zvýšení. Z tabulky a Obrázek 4.7 jsou patrné 
změny - snížení šířky špiček a přitom dochází k protažení ve fázi TtP a k výraznému protažení RT fáze. 

Filtr./Par. TtP [%] FR [%] SR [%] RT [%] RT80 [%] RT90 [%] PW [%] 

RAW 25,1 -11,5 -7,23 9,3 52,9 34,1 -16,7 

FIR 3,2 -3,8 16,0 13,0 14,0 21,4 -15,8 

EEMD 3,7 -4,2 12,0 13,4 15,1 22,9 -5,5 

MED 16,8 -6,6 13,1 17,7 32,6 35,0 -13,5 
 

 

 

Obrázek 4.7 - Průměrný signál vápníkových transientů před a po aplikaci kofeinu. Jedná se o filtrovaný zprůměrovaný signál, 
který prošel nejdříve procesem filtrace metodou EEMD. V obrázku jsou vyznačeny detekované průměrné stěžejní body t0 t50l a 
t50r, tmax, t80, t90 a t100. Z obrázku jsou patrné změny, které vyvolal vliv kofeinu. Změny se projevily ve tvaru a amplitudě signálu. 
Amplituda je vyjádřena ve změnách sumy hodnot pixelů v oblasti zájmu (vyjadřující detekovanou změnu fluorescence).  

5 Praktická část B – Optické měření kontrakce iPSC-CM (EB) 
Tato kapitola se zaměřuje na extrakci a hodnocení získaného signálu z videozáznamu s malým úsekem 

zorného pole s částí objektu EB (výsek oválného EB), který vykazuje změny délky hranice v čase v rámci 

kontrakce buňky. Na stejný objekt, avšak v jiné pozici, byla aplikována také difrakční metoda s využitím 

IR laseru, která umožňuje extrakci signálu kontrakce ze změn struktury uvnitř objektu. 

5.1 Postup v měření kontrakce a hodnocení signálů 

Pro analýzu byla použita nasnímaná data společně optickou kamerou Andor Zyla 5.5 a s využitím 

zařízení AFM JPK NanoWizard. Délka videozáznamu je celkem 101,7 sekund se snímkovací frekvencí 

98,3 Hz (celkem 10 000 snímků). Signály AFM byly pořízeny se vzorkovací frekvencí 1000 Hz. Pořízené 

signály AFM svou délkou záznamu mírně převyšují délku optického záznamu, proto byl záznam AFM 

zprava oříznut na délku optického signálu. Tato data byla současně podrobena analýze. AFM výškový 

signál je využit jako signál referenční. Sledované EB vykazuje silné arytmie, které se projevují velkým 

rozsahem frekvencí tepu a také variabilitou síly tepů. Signál je k časové variabilitě obou parametrů 

výhodný pro porovnání metod a nabízí komplexnější podmínky pro hodnocení než kontrolní signál 

s pravidelným ustáleným tepem. Na obrazová data je aplikován algoritmus vyobrazený formou 
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blokového schématu (Obrázek 5.1). Algoritmus se zaměřuje na detekci hranice EB několika odlišnými 

způsoby zpracování obrazů a extrakci signálů kontrakce z obrazů, následně hodnocením získaného 

signálu a porovnáním s referenčním signálem pořízeným AFM. Ve všech případech jsou výsledkem 

detekčního algoritmu signály kontrakce odpovídající pohybu (smršťování a roztahování) hranice celé 

oblasti snímku (širšího úseku hranice) nebo části EB ve zvolené oblasti. V další fázi jsou detekovány 

špičky tohoto signálu, u kterých je provedena časová (frekvenční) a amplitudová analýza signálových 

špiček v porovnání s detekovanými špičkami v referenčním výškovém AFM signálu.  

 

Obrázek 5.1 – Schéma demonstrující postup při zpracování N snímků pořízeného videozáznamu pro získání hranice v oblasti 
zájmu. Ve schématu je uvedena ukázka segmentace a nalezení hranice z celých snímků, ROI je vyznačena symbolicky, blíže je 
specifikována na Obrázek 5.2. 

Analýze jsou podrobeny dvě oblasti vyobrazené na Obrázek 5.2. Oblast ROI0 definuje oblast celého 

snímku, ROI1 definuje vhodně zvolenou oblast zájmu (ROI1), která vykazuje souvislý a rovnoměrný 

přechod dvou oblastí: buňka a pozadí. Naopak, příklady méně vhodných oblastí pro užší výběr jsou 

označeny čísly 1 - 3 v levé části Obrázek 5.2. Ty vykazují (1) nesouvislou hranici s malým kontrastem 

(EB k okolí), kde je navíc uvnitř EB poblíž takto vzniklé úzké hranici oblast s vysokou optickou 

propustností, (2) oblast s vysokou nesouvislou variabilitou intenzity pixelů v hraniční části a kolem 

hranice objektu a také tvarové výstupky z objektu, (3) rozmazaná oblast – oblast s nejasným a velmi 

neostrým (postupným) přechodem mezi sledovaným objektem a pozadím. Pro srovnání byly proto 

současně pro extrakci signálu a jeho analýzu zvoleny: - celá oblast záběru kamerou, odpovídající snímku 

Obrázek 5.2 vpravo jako ROI0, - mnohem menší oblast vyznačenou červeným ohraničením ROI1 se 

souvislým přechodem EB do pozadí. V případě výběru takto širokého záběru membrány s vysokou 

variabilitou charakteru obsažených úseků (ROI0) je snížena možnost optimálního nastavení detekčního 

algoritmu pro nalezení přechodu „EB – pozadí“ a je tak zvýšena chybovost u detekce hranice.  

 

Obrázek 5.2 – Vlevo – Snímek s vyznačením tří oblastí s nerovnostmi na hranici EB; Vpravo – Snímek 
s vyznačenými dvěma oblastmi zájmu 
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Výběr obdélníkové hranice či hranice jiného tvaru probíhá po načtení a zobrazení prvního snímku. 

Geometrická oblast ROI definuje masku, která je následně v cyklu aplikována na každý 1 až N snímků 

celého záznamu – cyklus je v algoritmu vymezen červenou přerušovanou čarou (Obrázek 5.1).  V této 

fázi bylo testováno několik odlišných postupů detekce okraje v ROI0 a ROI1: 
 

A) V prvním kroku této varianty je provedena segmentace na základě prostého prahování s vhodně 

(ručně) nastaveným prahem. Výstupem je binární obraz. S využitím morfologických operací 

eroze a dilatace je binární snímek upraven do vhodné formy pro přesné vymezení hranice. 

Úpravy sestávající z vyplnění případných děr v objektu (aplikována je nyní morfologická dilatace) 

a vyhlazení případných nerovností hranice (aplikována je v tomto případě morfologická eroze). 

Poté je hranice objektu přesně vymezena, zahrnuje také hraniční body snímku. Tyto hraniční 

body je možné z celkové hranice odstranit, takto složka je však odstraněna normalizací 

získaného signálu. Alternativně je možné nahradit krok nalezení hranice výpočtem sumy pixelů 

v invertovaném binárním snímku, neboť krok vede k výpočtu plochy sledovaného objektu a 

sledování její změny, na rozdíl od délky hranice. Ukázka zpracovaných snímků je vyobrazena na 

Obrázek 5.3.  

 

Obrázek 5.3 – A – vstupní snímek, B – vyznačená oblast zájmu, D – binární oblast po segmentaci obrazu se 
správným nastavením parametrů, C a E s nepřesným nastavením vstupních parametrů, F – výsledný snímek 
po úpravě morfologickými funkcemi s vyznačenou hranicí objektu (inverzního objektu), G – obdobný postup 
pro vyznačenou oblast zájmu v původní velikosti.  

B) V tomto případě je segmentace obrazu, na rozdíl od bodu A), provedena na základě hranové 

detekce. Hranovou detekcí je získána oblast pixelů skokové změny jasu odpovídající ohraničení 

sledovaného objektu a převedena do binární oblasti. Po zpracování binárního snímku s využitím 

morfologické dilatace je místy nespojitá hrana propojena a zvýšena její tloušťka na definovanou 

hodnotu. Z výsledného snímku je získána hranice a určena její délka. 

C) Třetí postup bez jakéhokoli obrazového zpracování z celé oblasti snímku anebo z vybrané oblasti 

zájmu vypočte již v šedotónovém snímku sumu hodnot pixelů. Získáním sumy hodnot pixelů 

z každého snímku je tak sestaven výsledný signál kontrakce.  
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D) Metoda aktivních kontur („snakes“) – Metoda aktivních kontur je populární metodou 

využívanou v mnoha oblastech. Tato metoda umožňuje analýzu již šedotónového snímku a 

nalezení hranice hledaného objektu postupným stahováním křivky směrem k hranici objektu. 

Výsledná kontura je nalezena dle [16]. 

Souhrn uvedených postupů je uveden v tabulce Tabulka 5.1. 
 
Tabulka 5.1 – Přehled testovaných postupů v detekci hranice objektu 

Název Postup Výsledné snímky Zdroj signálu Název signálu 

THR 
S využitím segmentace na základě prostého 

prahování (dle schématu na Obrázek 5.1) 
Obrázek 5.3 Délka hranice OPT-THR 

EDG 

S využitím segmentace na základě detekce 

hran (dle schématu na Obrázek 5.1 s 

obměnou) 

- Délka hranice OPT-EDG 

PIX 
S využitím výpočtu sumy pixelů 

v šedotónovém obrazu 
- Suma pixelů OPT-PIX 

SNK 
S využitím metody adaptivních kontur 

(snakes) šedotónovém obrazu 
- Délka hranice OPT-SNK 

 

 

Signály extrahované jednotlivými postupy mají diametrálně odlišnou amplitudu, ať už se liší řádově 

anebo jednotkou. Příkladem může být výškový signál AFM získaný v mikrometrech anebo suma pixelů 

oblasti objektu bez pozadí u postupu PIX s o několik řádů vyšší hodnotou než je délka hranice u metod 

EDG anebo SNK. Proto jsou signály podrobeny normalizaci do hodnot od 0 do 1, aby bylo možné 

provést srovnání jejich amplitudy. Signál získaný optickou metodou byl pak svou průměrnou hodnotou 

amplitudy vyrovnán s referenčním signálem. 

5.2 Výsledky 

Analýzy byly provedeny dvěma způsoby. V prvním případě byly porovnány postupy uvedené v Tabulka 

5.1 s referenčním signálem AFM. Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 5.2. 
 

Tabulka 5.2 – Statistické hodnocení detekovaných špiček signálu kontrakce pomocí AFM a jednotlivých postupů pro optickou 
metodu, ve srovnání s referenčním AFM. Jedná se o data zpracovaná v ROI1 – v oblasti celého snímku. 

 

 

Signál Frekvence FP 

 
Průměrná hodn. 

[Hz] 

Průměrná 

odchylka [%] 

Odchylka [%] 

(medián) 

Prům. odchylka [%] 

(jednotlivých hodn.) 

Max. rozdíl  

hodnot [%] 

Min. rozdíl 

hodnot [%] 

AFM 1,9199 - - - - - 

OPT_PIX 1,9183 0,08 0,58 2,01 8,68 7,56*10-4 

OPT_THR 1,9187 0,06 3,57 2,95 24,40 7,56*10-4 

OPT_EDG - - - - - - 

OPT_SNK 1,9639 2,29 0,17 2,87 11,08 0,21 

Signál Amplituda PA 

 
Průměrná hodn. 

[-] 

Průměrná 

odchylka [%] 

Odchylka [%] 

(medián) 

Prům. odchylka [%] 

(jednotlivých hodn.) 

Max. rozdíl  

hodnot [%] 

Min. rozdíl  

hodnot [%] 

AFM 0,8339 0 - - - - 

OPT_PIX 0,8339 0 0,26 6,44 23,34 0,0039 

OPT_THR 0,8339 0 0,01 8,77 29,85 0,1702 

OPT_EDG - - - - - - 

OPT_SNK 0,8339 0 2,80 7,83 17,29 0,8287 
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V druhém případě se zaměřovaly na hodnocení odlišnosti v úrovni a přesnosti detekcí v odlišných 

oblastech zájmu. 

5.3 Difrakční metoda 

Při využití mikroskopie atomárních sil se rozptyluje paprsek infračerveného laseru na držáku hrotu 

přitisknutého ke vzorku. Světlo laseru dále prochází optickou cestou a prosvěcuje strukturu EB – 

jednotlivé shluky kardiomyocytů. Výsledkem jsou v obraze shluky světlých oblastí na tmavém pozadí. 

Ve snímku byly pro analýzu zvoleny dvě oblasti. Oblasti zájmu byly zvoleny manuálně, vysledováním 

probíhajících změn – pohybů ve struktuře.  Pro analýzu je využit 94 sekundový záznam s celkem 221 

cykly kontrakce. Snímek získaného obrazu záznamu je uveden na Obrázek 5.4. Ve snímku jsou 

vyznačeny dvě oblasti pojmenované jako ROI1 a ROI2 cíleně různé velikosti a pozice (ROI1 – 30x30 px, 

ROI2 – 20x20 px) pro srovnání.  

 

Obrázek 5.4 – Jeden ze snímků sekvence s vyznačenými oblastmi zájmu. 

V tomto postupu extrakce signálu kontrakce z obrazu je využito předpokladu, že se shluky pixelů v čase 

pohybují z těchto oblastí směrem ven z ROI (stranou) a zpět anebo se shluk „ztrácí“ - hodnoty pixelů 

v oblasti klesají a rostou z důvodu pohybu stranou do prostoru (nikoli jen v jedné rovině). Tyto jevy 

nastávají současně v závislosti na směru pohybu prosvětlených oblastí v prostoru a změně jejich 

velikosti v čase. Výpočtem sumy hodnot pixelů v oblasti zájmu je možné změny detekovat. Příklad 

změn, které nastávají v oblasti ROI2 ve vybraných okamžicích, je uveden na Obrázek 5.5 vpravo. Tyto 

snímky o rozměru 30x30 px odpovídají 10 bodům extrahovaného signálu (vlevo) z této oblasti a jsou 

v něm dle shodného číslování vyznačeny. Výsledky analýzy a hodnocení FP a PA jsou uvedeny v tabulce 

Tabulka 5.3. 

 

Obrázek 5.5 – Získaný signál (vlevo) s vyznačenými vybranými body a související sekvence snímků z ROI2 v těchto časech 
(vpravo). 
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Tabulka 5.3 – Statistické kvantitativní hodnocení odchylky od referenčních hodnot AFM v detekci testované metody v případě 
detekce periody mezi špičkami a změny v maximálních hodnotách detekovaných špiček ve dvou oblastech (ROI1, ROI2). 

 

6 Praktická část C – Optické metody měření kontrakce kardiomyocytů 

6.1 Technické řešení zařízení 

Kapitola se zabývá realizací metod určených pro stabilní a přesné měření kontrakce srdečních buněk 

s využitím metody detekce konců nebo fluorescenční metody. Vyvinuté algoritmy jsou porovnány 

s postupem pro měření kontrakce kardiomyocytu a vápníkových transientů u kardiomyocytu, který se 

přibližuje obecně známým postupům. Současné měření kontrakce a vápníkových transientů je 

realizováno s využitím vícekanálových optických adaptérů. Jedná se o optický adaptér pro promítání 

spektrálně oddělených obrazů na dvě kamery současně, v druhém případě o optický adaptér založený 

na zpětném promítáním spektrálně rozděleného obrazu na obrazový čip jedné kamery. Obě optická 

zařízení autorů V. Čmiel a I. Provazník jsou registrována pod názvy Adaptér pro promítání spektrálně 

rozděleného obrazu na jeden obrazový snímač a  Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu 

do dvou digitálních kamer na Úřadu průmyslového vlastnictví. K měření zmíněných funkčních 

parametrů docházelo na fluorescenčním mikroskopu Olympus IX-71 s rtuťovým fluorescenčním 

zdrojem, potřebnou sadou filtrů pro měření fluorescence barviv v červené a zelené oblasti spektra a 

vybaveného fluorescenčními kamerami Andor iXon 860 a Andor iXon Ultra 897. Součástí zařízení byl 

vyvinutý, řízený stimulační systém zapsaný jako užitný vzor u Úřadu průmyslového vlastnictví 

(CHMELAŘ, M.; ČMIEL, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Ovládací obvod pro spínání 

stimulačních impulzů. č. 25633, 2013). Kardiomyocyty byly uchovávány a měřeny v běžném Tyrodově 

roztoku v Petriho misce o průměru 35 mm. Experimenty probíhaly na izolovaných kardiomyocytech 

dospělého potkana. 

6.2 Měření vápníkových transientů u izolovaných kardiomyocytů 

Vápníkové transienty byly hodnoceny z oblasti celého kardiomyocytu. Příklad snímků z pořízené 

sekvence jsou spolu se získaným signálem uvedeny na Obrázek 6.1. K pořízení byla použita EMCCD 

kamera Andor iXon 860 s rozlišením 128x128 px. Kardiomyocyt v tomto případě zaplňuje velkou část 

oblasti snímače. Signál je získán jako suma hodnot pixelů v oblasti v každém časovém okamžiku. 

Získaný signál je po úpravě a normalizaci vyjádřen jako F odpovídající změnám ∆F/F0, kde ∆F je časově 

proměnná část fluorescenčního záření a F0 je fluorescence vázaného vápníku a vápníku na pozadí.  

Signál Frekvence FP 

 
Průměrná 

hodn. [Hz] 

Nejčastější 

hodnota [Hz] 

Odchylka [%] 

(prům. hodn.) 

Odchylka [%] 

(nejč. hodn.) 

Prům. 

odchylka [%] 

(jedn. hodn.) 

Max. rozdíl 

hodnot [%] 

Min. rozdíl 

hodnot [%] 

AFM 2,3522 2,61 0,00 - - - - 

OPT (RO1) 2,3474 2,58 0,20 3,73 4,27 12,54 0,00 

OPT (RO2) 2,3479 2,49 0,18 1,04 2,38 9,62 0,00 

Signál Amplituda PA 

 

Průměrná 

hodn. [-] 

Nejčastější 

hodnota [-] 

Odchylka [%] 

(prům. hodn.) 

Odchylka [%] 

(nejč. hodn.) 

Prům. 

odchylka [%] 

(jedn. hodn.) 

Max. rozdíl 

hodnot [%] 

Min. rozdíl 

hodnot [%] 

AFM 0,8339 0,74 0 - - - - 

OPT (RO1) 0,8339 0,66 0 11,27 6,80 25,82 0,02 

OPT (RO2) 0,8339 0,73 0 1,35 4,29 16,54 0,01 
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Obrázek 6.1 – Fluorescenční snímek kardiomyocytu pořízený kamerou Andor iXon 860 s rozlišením 128x128 px. Snímek 
obsahuje maximální fluorescenci vápníkového transientu s využitím vápníkového indikátoru Fluo-4. Napravo je ukázka 
získaného normalizovaného signálu vápníkových transientů (celkem 4 cykly) bez filtrace signálu. 

6.3 Měření kontrakce izolovaných kardiomyocytů 

Běžně využívaný postup využívá segmentace obrazu na základě prostého prahování nebo segmentace 

na základě hranové detekce. Získaný binární obraz je upraven s využitím morfologických operací. 

Součástí procesů úpravy jsou vyplnění objektu kardiomyocytu, odstranění malých objektů z obrazu a 

vyhlazení hranice. Běžné metody vedoucí nalezení kontury kardiomyocytu v obraze pro hodnocení 

kontrakce jsou v mnoha případech málo stabilní a mnohdy silně závislé na různých podmínkách, jako 

jsou kontrast kardiomyocytu vůči pozadí, typ zobrazovací metody anebo jsou značně citlivé na 

množství šumu v obraze.  

První vyvinutý postup využívá k nalezení hranice metodu aktivních kontur – „snakes“. Postup a 

podrobnější výsledky byly publikovány v [42]. Ukázka nalezené kontury u kardiomyocytu a získaný 

signál kontrakce jsou zobrazeny na Obrázek 6.2. 

 

Obrázek 6.2 – Aplikace metody aktivních kontur pro nalezení kontury sledovaného kardiomyocytu (a), výsledný signál před 
filtrací extrahovaný jako součet pixelů uvnitř nalezené kontury v 5s úseku.  

Další představené metody – metoda a založená na detekci konců a fluorescenční metoda - využívají 

postupy a algoritmy pro spolehlivější způsob detekce. Metoda detekce konců využívá přeostření na 

mikroskopu mírně nad rovinu sledovaného objektu umístěnou v blízkosti povrchu podložní misky. 

Výsledkem je obraz kardiomyocytu, který se, obdobně jako metoda s využitím fázového kontrastu, 

vyznačuje velm i výrazným světlým okolím u sledovaného objektu v jeho těsné blízkosti. Vytvořená 

světlá oblast je velice kontrastní vůči pozadí nebo kardiomyocytu.  
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Obrázek 6.3 – Snímek kardiomyocytu se zaostřením nad hlavní optickou rovinu pořízený mikroskopem Leica TCS SP8 X 
v konfokálním režimu. Přes kardiomyocyt je přetažena úsečka (zeleně), které odpovídá níže uvedený profil pixelů v úsečce. 
Spojnicová čára vyznačuje hodnoty pixelů v rozsahu celé úsečky s hodnotami v rozsahu od 0 do 255, červená přerušovaná 
přímka obsahuje jejich průměrnou hodnotu (vyznačenou v celém rozsahu úsečky). 

Následně je získán signál, který vznikne jako profil úsečky vynesené v podélné ose kardiomyocytu. 

Signál je charakteristický dvojicí špiček – kladné a záporné – na koncích kardiomyocytu. Tyto špičky 

mají vždy souslednost kladná-záporná na levém konci a opačně na druhém konci. Tento signál byl 

vzhledem k jeho výhodným vlastnostem výhodně použit k detekci konců kardiomyocytu a hodnocení 

kontrakce ze vzdálenosti konců a její změně při kontrakci. Příklad zvýrazněného obrazu kardiomyocytu 

pořízeného na konfokálním mikroskopu spolu se získaným signálem jsou zobrazeny na Obrázek 6.3. 

Obdobně lze charakter obrazu při přeostření sledovat u jiného kardiomyocytu, jehož obraz byl získán 

kamerou Andor iXon 860 v rozlišení 128 x 128 px. Na snímcích kardiomyocytu (Obrázek 6.4) je zobrazen 

snímek se zaostřením nad základní úroveň (vlevo), na základní úroveň (uprostřed) a pod tuto úroveň 

(vpravo). Efekt, který byl v předchozí části popsán je výrazný, neboť CCD kamera s využitím optické 

mikroskopie (nikoli s konfokálním režimem) zabírá optickou rovinu mnohem větší tloušťky. 

     

Obrázek 6.4 - Snímky kardiomyocytu se zaostřením nad základní úroveň (vlevo), na 
základní úroveň (uprostřed) a pod tuto úroveň (vpravo) 

Po načtení prvního snímku je manuálně vyznačena, umístěním dvou bodů, úsečka. V další fázi probíhá 

zpracování 1 až N snímků v cyklu. V pozicích bodů úsečky jsou v každém snímku odečteny hodnoty 

pixelů a získán signál profilu úsečky. Profil úsečky je následně podroben analýze. Aby bylo možné využít 

kladných vlastností snímků, je využit tento algoritmus: V signálu jsou detekovány všechny špičky; signál 

je v cyklu procházen zleva a je testována hodnota rozdílu dvojic špiček jako D = Apoz - Aneg, kde Apoz 

je hodnota kladné špičky a Aneg hodnota negativní špičky. Tento rozdíl D je porovnáván s nastavenou 

prahovou minimální hodnotou. Obdobný postup nastává při detekci pravého okraje, avšak nyní 
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s obráceným směrem testování od pravého okraje. Přesná pozice (Pp) je pak nalezena průměrem pozic 

bodů mezi pozicí kladné špičky (Ppoz) a záporné špičky (Pneg) jako Pp = (Ppoz – Pneg)/2. 

Definovaný způsob detekce je výhodný zejména z důvodů stability a přesnosti detekce. Rozdíl 

dvojice špiček na konci kardiomyocytu je markantní v porovnání s rozdíly dvojic špiček na pozadí a 

pozici špiček na koncích lze najít s vysokou přesností.  

 

Obrázek 6.5 – Úsek získaného signálu kontrakce detekcí konců v délce zhruba 7 sekund. 

Ukázka výsledného signálu získaného kontrakcí kardiomyocytu je uvedena na Obrázek 6.5. Záznam byl 

pořízen kamerou Andor iXon 860 v rozlišení 128 x 128 px a snímkovací rychlostí 98 fps. Celková délka 

záznamu je 30 s. Špičky signálu kontrakce jsou negativní, což je dané zmenšením vzdálenosti při 

kontrakci. Vypočtený maximální rozdíl mezi špičkami (rovný 11 px) vztažený k maximální hodnotě délky 

kardiomycytu (82 px) činí 13,4 % délky. Z ukázky a hodnot je patrná vysoká amplituda a signálu s velmi 

malou hodnotou šumu signálu (bez provedení filtrace či jiných úprav). Nízká úroveň je dána velmi 

přesnou lokalizací pozice s vysokým rozlišením.  

6.4 Fluorescenční metoda měření kontrakce 

V běžném případě jsou pro měření plochy kontrahujícího se kardiomyocytu či délky jeho kontury 

používány zdlouhavé a výpočetně náročné algoritmy. Fluorescenční metoda byla vyvinuta za účelem 

snadné a výpočetně nenáročné detekce plochy, konců nebo kontury kardiomyocytů s vysokou 

stabilitou detekce. Následující metoda předpokládá velmi dobré využití v systémech pro potřebu 

nenáročných algoritmů a rychlé hodnocení kontrakce, případně i v režimu měření v reálném čase. 

Základním předpokladem metody je, že pokud je u kardiomyocytu obarvena membrána anebo cytosol, 

vykazuje fluorescenční obraz buňky mnohem vyšší kontrast vůči pozadí a výpočetně rychlejším 

algoritmem lze detekovat konturu buňky ve všech částech obrazu. Kontura tak vykazuje vyšší spojitost 

než v případě zobrazení a detekce ve světlém poli.  

K obarvení buněk byl použit Calcein. Calcein je běžně využíván pro hodnocení viability buněk. 

Calcein proniká za běžných inkubačních podmínek při teplotě 37 °C do cytosolu a jádra, za nízkých 

inkubačních teplot v cytosolu a mitochondriích [17]. Fluorescenční snímek pořízený konfokálním 

fluorescenčním mikroskopem Leica TCS SP8X se zvětšením 10X je zobrazen na Obrázek 6.6, současně 

s odpovídajícím snímkem ve světlém poli. Kardiomyocyty byly nabarveny Calceinem s výslednou 

koncentrací 4 µM, médiem je Tyrodův roztok. Inkubace probíhala 30 min v inkubátoru za teploty 37°C. 

Kardiomyocyty podélného tvaru s dobrou viabilitou vykazují jasnou fluorescenci. Calcein je aktivní také 

v některých mrtvých buňkách. Snímek ve světlém poli naopak obsahuje všechny živé i mrtvé 

kardiomyocyty a jakékoli částice přítomné v médiu anebo na misce. U některých kardiomyocytů je 

patrné silně nerovnoměrné rozložení fluorescence anebo se v obraze přímo ztrácí jejich část. Je to 
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způsobeno prostorovým natočením těchto kardiomyocytů a velmi úzkou konfokální rovinou při 

snímání.  

     

Obrázek 6.6 – Mikroskopický snímek se skupinou kardiomyocytů. Vlevo fluorescenční snímek s buňkami 
obarvenými Calceinem, vpravo zobrazení ve světlém poli. 

Naproti tomu je u standardního invertovaného epi-fluorescenčního mikroskopu možné, výhodněji, 

zabrat velkou optickou rovinu a získat signál z velké části objemu kardiomyocytu. 

6.4.1 Hodnocení tvarových parametrů při kontrakci 

Při kontrakci lze pozorovat celkem tři změny velikosti a tvaru, ze kterých je možné detekovat úroveň 

probíhající kontrakce. Kardiomyocyt se stahuje v podélné ose, tím se k sobě přibližují vzdálené konce 

a dochází ke změně velikosti buňky. Zároveň dochází k roztažení jeho podélných stran v kolmém směru 

na osu kardiomyocytu. V některých případech tak může dojít k prohýbání během kontrakce. S využitím 

fluorescenční metody byla provedena analýza těchto tvarových parametrů. Pro analýzu byl použit 64s 

záznam kontrakce kardiomyocytu obarveného barvivem Calcein o výsledné koncentraci 4 µM v médiu 

(Tyrodův roztok). Sekvence obrazů byla pořízena kamerou Andor iXon 860 na mikroskopu Olympus iX-

71 v rozlišení 128x128 px se snímkovací rychlostí 50 fps. Záznam probíhal 30s inkubaci a propláchnutí 

média s řízenou stimulací. Stimulace byla prováděna s frekvencí 1,5 Hz, s níž lze výsledky porovnat. 

Signál obsahuje arytmie – v pěti případech je patrná absence kontraktilního cyklu (resp. nastává 

vynechání špiček v signálu), takže se v něm vyskytují celkem dvě frekvence špiček. Obraz hodnoceného 

kardiomyocytu v celém zorném poli spolu s nežádoucími objekty je zobrazen na Obrázek 6.7 (A). 

Výběrem oblasti zájmu došlo k odstranění ostatních objektů, které mohou činit vliv na měřenou 

kontrakci sledovaného kardiomyocytu. Celý výpočetní algoritmus sestává z oddělení obrazu buňky od 

pozadí segmentací na základě prostého prahování a následného získání tvarových parametrů 

měřeného objektu – délky kontury objektu, vzdálenosti konců, velikosti plochy objektu nebo jeho 

kulatosti. Změny těchto parametrů v závislosti na kontrakci kardiomyocytu jsou v následující části 

podrobeny analýze. Soupis všech hodnocených tvarových parametrů je uveden v Tabulka 6.1 včetně 

získaných výsledků. Příklad segmentovaných obrazů v maximální kontrakci (C) a v klidovém stavu (B) 

jsou zobrazeny na obrázku Obrázek 6.7 spolu s ukázkou nalezené kontury (D). 
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Obrázek 6.7 – A – originální obrázek pořízený kamerou Andor iXon 860 v rozlišení 128x128 px. B – výřez snímku bez 
nežádoucích objektů na pozadí určený pro analýzu – v případě relaxace, C – v případě kontrakce. D – nalezená kontura  

Signály byly podrobené filtraci s využitím Savitzky–Golay filtru za účelem jejich vyhlazení a následně 

byly detekovány špičky. Z těchto nalezených bodů byly vypočteny periody a následně frekvence 

vzdáleností špiček, jejichž průměrná hodnota, medián a nejčastější hodnota jsou uvedeny v Tabulka 

6.1.Z tabulky je patrná úroveň změn parametrů při kontrakci a vysoká úroveň shody v detekovaných 

frekvencích. 

 

Obrázek 6.8 – Signál kontrakce získaný ze změny detekované kontury, 64s záznam (nahoře).  
Signál po filtraci a s vyznačením nalezených špiček. 
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Tabulka 6.1 – Přehled hodnocených tvarových parametrů a dosažených výsledků změn parametrů při kontrakci 

Název měřeného 

parametru 

Změna 

parametru (%) 

Medián frekvencí 

[Hz] 

Průměrná hodnota 

frekvencí [Hz] 

Nejčastější hodnota 

frekv. [Hz] 

- - Bez filtr. S filtr. Bez filtr. S filtr. Bez filtr. S filtr. 

Vzdálenost konců 10,98 1,56 1,56 1,7749 1,7743 1,54 1,54 

Plocha 7,41 1,54 1,56 1,7749 1,7731 1,54 1,50 

Délka kontury 8,86 1,56 1,56 1,7737 1,7731 1,54 1,54 

Kulatost 17,63 1,56 1,56 1,7737 1,7714 1,58 1,58 

Délka hlavní osy (elipsy) 11,34 1,56 1,56 1,7743 1,7737 1,54 1,54 
 

6.5 Současné měření kontrakce a [Ca2+]i 

Varianty opto-mechanické úpravy výstupu s obrazy s pomocí optických adaptérů byly publikovány v 

[18]. Algoritmus vhodný pro měření s využitím optického rozbočovače a dvou kamer je schematicky 

znázorněn na Obrázek 6.9. V ukázce jsou použity reálné snímky pořízené kamerami Andor iXon Ultra 

897 (optická kamera, zobrazení ve světlém poli) a Andor iXon 860 (fluorescenční kamera) se snímkovací 

rychlostí 80 fps na fluorescenčním mikroskopu Olympus IX-71. Jako vápníkový indikátor byl použit 

indikátor Fluo-4 AM. Schéma zahrnuje optický mikroskop s připojeným adaptérem a dvojicí kamer. 

S pomocí výpočetní techniky je zajištěna akvizice synchronizované sekvence dvojic obrazů – snímků se 

zobrazením ve světlém poli a fluorescenčních snímků. K extrahování signálu kontrakce může být využit 

jakýkoli postup, a to v případě analýzy obrazu při zobrazení ve světlém poli, anebo může být využita i 

dále popsaná fluorescenční metoda měření kontrakce. Podstatným faktem figurujícím při současném 

měření je potřeba nastavení velmi nízkého osvětlení, neboť vzhledem k možným filtrům s nedokonalou 

blokací světla v nepropustné oblasti může dojít k ovlivnění flourescenčních snímků průchozím světlem 

použitým pro zobrazení ve světlém poli. Detekce ve světlém poli tak klade vysoké nároky na detekční 

algoritmy.  

 

Obrázek 6.9 – Principiální schéma postupu a použitých algoritmů při současném měření kontrakce izolovaných 
srdečních buněk spolu s vápníkovými transienty. 
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7 Závěr 
V praktické části je představena realizace a ověření několika metod optického měření 

elektromechanických projevů jednotlivých kardiomyocytů a shluků kardiomyocytů. U první navržené 

metody využívající účelné kombinace fluorescenční mikroskopie s vybavením rychlou fluorescenční 

kamerou a mikroskopie atomárních sil pro současné měření vápníkových transientů a kontrakce shluků 

srdečních buněk byly získány signály, které prošly procesem filtrace s využitím tří odlišných metod - 

lineární filtrací, filtrací EEMD a filtrací mediánovým filtrem. Filtrace byly navzájem porovnány - z 

hlediska účinnosti filtrace a z hlediska vlivu na výslednou kvalitu signálu pro přesnost detekce 

stěžejních bodů důležitých pro následné rozměření. Dle dosažených výsledků nejlepší vlastnosti 

vykazovala filtrační metoda EEMD. V další fázi byly porovnány skupiny funkčních parametrů získaných 

z tzv. kontrolního signálu a signálu pořízeného po aplikaci kofeinu. Z výsledků byl patrný vliv testované 

látky na několik funkčních parametrů. V prvé řadě se změnila průměrná frekvence ve spektru frekvencí 

detekovaných špiček a na podobné úrovni nastaly změny u průměrné hodnoty maximálních hodnot 

detekovaných špiček. Patrný byl také pokles amplitudy signálu. Změny se projevily současně u signálů 

kontrakce a u signálů vápníkových transientů. U prvního hodnoceného parametru nastal ve 

frekvencích pokles zhruba o 10 % a v amplitudě nastal pokles zhruba 25 %. Změny se projevily také ve 

funkčních parametrech. U signálu kontrakcí došlo ke znatelné protažení kontrakční i relaxační fáze a 

mírného zvětšení šířky špiček v jejich polovině. U signálů vápníkových transientů se největší změny 

projevily v relaxační fázi.  

Druhá navržená metoda byla aplikována u iPSC-CM EB za účelem ověření optické metody měření 

kontrakce. Signály získané optickou metodou byly analyzovány a výsledky porovnány s analyzovaným 

referenčním signálem získaným měřením s pomocí mikroskopie atomárních sil. Testovány byly celkem 

dvě metody s odlišnými přístupy - metoda založená na sledování časových změn v pohybu hranice 

měřeného objektu a metoda založená na sledování časových změn interních struktur měřeného 

objektu. U obou signálů byly detekovány signálové špičky a z jejich byly sestaveny spektra frekvencí 

špiček a spektra maximálních hodnot. U těchto parametrů byly hodnoceny vzájemné rozdíly 

průměrných hodnot a rozdíly hodnot jednotlivých detekovaných špiček. V kapitole byla ověřena 

optická metoda měření kontrakce. Oba postupy vykazovaly vysokou přesnost v porovnání 

s referenčními hodnotami.  

Ve třetí kapitole byla ověřována metoda optického měření kontrakce izolovaných srdečních 

buněk spolu s možností současného měření s rovněž optickým měřením vápníkových transientů, 

kombinací optické mikroskopie ve světlém poli a fluorescenční mikroskopie. Metody měření kontrakce 

představené v kapitole se zaměřovaly na zvýšení úrovně spolehlivosti a stability detekce konců buňky 

anebo její kontury. Metody byly testovány pro využití v náročnějších podmínkách – zejména v případě 

využití metod v současném měření kontrakce kardiomyocytů spolu s fluorescenčním měřením 

vápníkových transientů. Náročnější podmínky v těchto případech znamenají snížení intenzity jasu 

průchozího světla a související snížení kontrastu ve snímku anebo zvýšení úrovně šumu ve snímku. 

Zatímco metoda detekce konců vyžívala zvýšení detekční schopnosti výhodným zvýšením kontrastu 

obrazu přeostřením od základní optické roviny zaostření a následné možnosti výhodné lokalizace bodů 

konců buňky v signálu, fluorescenční metoda byla založená na využití technik fluorescenční 

mikroskopie a barvení cytosolu anebo sarkolemy fluorescenční značkou s výhodami zvýšení kontrastu 

obrazu měřeného objektu vůči pozadí. Funkce fluorescenční metody a vhodné varianty extrakce 

signálu kontrakce z tvarových parametrů u této metody byly ověřovány na videosekvenci kontrahující 

se buňky. Extrahované signály na základě časových změn jednotlivých tvarových parametrů byly 

porovnány a hodnoceny jejich vlastnosti.  
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Abstrakt 
Disertační práce se zabývá aplikací optických metod měření s využitím technik optické mikroskopie a 

fluorescenční mikroskopie při měření elektromechanických projevů izolovaných srdečních buněk a 

shluků diferencovaných kardiomyocytů. První navržená metoda využívá účelné kombinace 

fluorescenční mikroskopie s využitím rychlé fluorescenční kamery s vysokým rozlišením a mikroskopie 

atomárních sil pro současné měření vápníkových transientů a kontrakce shluků srdečních buněk.  

Získané signály prochází filtrací, zpracováním a analýzou. Výsledně získané funkční parametry 

kardiomyocytů získané analýzou signálů po aplikaci kofeinu jsou hodnoceny srovnáním s funkčními 

parametry získanými při kontrolním měření. Druhá navržená metoda je aplikována na shluky 

kardiomyocytů za účelem měření jejich kontrakce. Signály získané optickou metodou jsou analyzovány 

a výsledky porovnány s referenčním signálem získaným měřením s pomocí mikroskopie atomárních sil.  

Pro spolehlivější a stabilnější měření kontrakce v experimentech zaměřených na současné měření 

s vápníkovými transienty u izolovaných kardiomyocytů byly navrženy a realizovány optické metody 

měření kontrakce založené na detekci konců s využitím úpravy mikroskopického obrazu přeostřením a 

s využitím fluorescenční metody měření.  

 

 

Seznam zkratek 
SR – sarkoplasmatické retikulum 

AFM – mikroskopie atomárních sil 

SERCA – ER Ca2+ ATPáza, pumpa, která se vyskytuje na membráně sarkoplasmatického retikula 

IR – infračervená oblast spektra 

NW – no wash, vlastnost barviva Fluo, kdy není nutné propláchnutí barviva 

iPSC-CM – kardiomyocyty indukované z pluriporentních kmenových buněk  

EB – embryoidické těleso 

RyR – ryanodinový receptor sarkoplasmatického retikula 

[Ca2+]i – koncentrace vápníkových iontů v intracelulárním prostředí 


