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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá autofluorescencí flavinů v gram-negativní bakterii 

Cupriavidus necator H16 a jejím mutantním kmenu PHB-4. Experimenty byly prováděny 

pomocí fluorescenční mikroskopie a průtokové cytometrie.  

Pro potvrzení přítomnosti flavinů byla změřena excitační a emisní spektra bakteriální 

suspenze, která se porovnala s flavinovými standardy. V části věnované testování buněk 

bez stresové odpovědi se měřila autofluorescence bakterií v PBS pufru a buněčné suspenze 

obarvené fluorescenční sondou BODIPY 493/503. Byl porovnáván poměr krátké doby života 

ku dlouhé době života autofluorescence a jeho závislost na přítomnosti fluorescenční sondy. 

Dále byla měřena autofluorescence supernatantu, kdy bylo zjištěno, že relativní zastoupení 

dlouhé doby života v extracelulárním prostředí je mnohonásobně vyšší než v intracelulárním. 

V části věnované stresové odpovědi se práce zaměřila na množství rozpuštěného kyslíku 

v produkčním médiu. Dále byl použit různě koncentrovaný peroxid vodíku, kdy nejlepší 

výsledky vykazovala koncentrace 100 mM. Pro porovnání s předchozími podmínkami se 

využila kombinace se síranem železnato-amonným, kde ale nebyl pozorován žádný rozdíl. 

Z látek ovlivňujících přímo dýchací řetězec byl použit azid sodný a antimycin A. Obě tyto 

látky měly vliv na změnu poměru relativního zastoupení dob života autofluorescence, ovšem 

rozložení těchto dob života a změnu rozložení autofluorescence v průběhu času ovlivňoval 

pouze azid sodný. 

 

Klíčová slova: Cupriavidus necator, fluorescenční mikroskopie, FLIM, průtoková 

cytometrie, autofluorescence, flaviny 

 

ABSTRACT 
This thesis focuses on autofluorescence of flavins in gram-negative bacteria Cupriavidus 

necator H16 and its mutant strain PHB-4. The main methods used were fluorescence 

microscopy and flow cytometry. 

To confirm the presence of flavins, excitation and emission spectra of the bacterial suspension 

were measured, which were compared with flavin standards. In the part of testing cells 

without stress response, the autofluorescence of bacteria in PBS buffer and cell suspensions 

stained with fluorescence probe BODIPY 493/503 was measured. The ratio of short 

fluorescence lifetime to long autofluorescence lifetime, and its dependence on fluorescence 

probe was compared with previous conditions. Autofluorescence of the supernatant was 

measured; it was found that the relative amplitude of long lifetime was multiple times higher 

than in the cell. 

In the part devoted to the stress response, this thesis was focused on the amount of dissolved 

oxygen in the production medium and the effect on bacterial autofluorescence. Then 

differently concentrated hydrogen peroxide was used, the best results were obtained from 

the concentration of 100 mM in media. For comparison a combination of hydrogen peroxide 

with ferro-ammonium sulphate was used, but there was no big difference. 

Sodium azide and antimycin A were selected as substances that directly influence on bacterial 

respiratory chain. Both compounds affected change in the ratio of the relative amplitudes, 

but the distribution of these lifetimes and the autofluorescence change over time was affected 

only by sodium azide. 

 

Key words: Cupriavidus necator, fluorescence microscopy, FLIM, flow cytometry, 

autofluorescence, flavins  
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1 ÚVOD 

Metody založené na fluorescenci se využívají v širokém spektru vědeckých oblastí 

od geologie po biochemii. Díky zdokonalování přístrojů a novým objevům se možnosti jejich 

využití stále rozšiřují. Kombinací více různých fluorescenčních technik, jako je například 

průtoková cytometrie s fluorescenční mikroskopií, lze vyvodit zcela nové výsledky. Vhodný 

výběr fluorescenčních sond dokáže pomoci při určování stavu mikroorganismu, kam patří 

například viabilita, enzymatická aktivita, popřípadě obsah určitých látek.  

Pomocí různých zelených fluorescenčních sond lze určit například intracelulární pH nebo 

vizualizaci exprese proteinů. Tyto sondy, mezi které lze zařadit zelený fluorescenční protein 

nebo fluorescein a jeho deriváty, patří vůbec mezi nejvyužívanější při studiu živých vzorků. 

Každý organismus má svá specifika, na které je při měření potřeba brát ohled. V případě 

používání fluorescenčních jako markeru daných vlastností je nutné počítat i s vlastní 

fluorescencí daného organismu, tzv. autofluorescencí. 

Cílem této práce bylo charakterizovat autofluorescenci bakterie Cupriavidus necator H16 

a jejího mutantního kmene PHB-4 a zjistit vliv na fluorescenční sondy s podobným 

excitačně-emisním rozmezím. Pro bližší identifikaci fluorescenčních látek v buňce se použila 

technika spektrofotometrie a následné porovnání excitačních i emisních spekter se standardy. 

Pro získání informací o vlivu autofluorescence na fluorescenční sondy se použila lipofilní 

sonda, která má jiné relativní zastoupení v C. necator H16 než v C. necator PHB-4 díky 

přítomnosti polyhydroxyalkanoátových granulí. Tyto informace byly získané pouze 

z fluorescenčního mikroskopu metodou TCSPC, kdy se porovnávalo relativní zastoupení 

kratší a delší doby života fluorescence. 

Na základě získaných dat bylo zjištěno, že poměry těchto dvou dob života se mění 

i v případě neobarvených vzorků na základě stresové odpovědi bakterie. Z tohoto důvodu, 

aby se získaly informace o rozdílu mezi obarvenou a neobarvenou buněčnou suspenzí, byl 

vybrán oxidativní stres peroxidem vodíku. Dále se aplikovaly látky ovlivňující dýchací 

řetězec s předpokladem, že mohou ovlivnit také autofluorescenci bakterií. Data získaná 

z fluorescenčního mikroskopu byla porovnána s výsledky z průtokové cytometrie, kde se 

stanovovala především viability bakterií a změna autofluorescence. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Fluorescence 

Jevy, kdy dochází k emisi světelného záření, jsou známé pod pojmem luminiscence. 

Fotoluminiscence je speciální případ, kdy fluorofor absorbuje energii fotonů a využije ji na 

excitaci ze základního stavu S0 do vyššího energetického stavu (singlet 
*

1S  nebo triplet 
*

1T ). 

Tento děj se nazývá absorpce a je znázorněn zelenou šipkou na Obr. 1. Obecně se elektronové 

stavy dělí na singletové a tripletové, kdy dvojice elektronů má opačný spin v případě 

singletového stavu a stejný spin v tripletovém. Podle toho, ze kterého stavu se elektron vrací 

na hladinu S0, lze fotoluminiscenci rozdělit na fluorescenci a fosforescenci [1]. 

Po excitaci se molekula vrací zářivým přechodem na energeticky výhodnější stav S0, tedy 

tím, že vyzáří foton. Fluorescence je jedním z typů zářivého přechodu, kdy elektron přechází 

z vyšší energetické hladiny do základního stavu S0. Podmínkou je, že se elektron může vrátit 

zářivě do základního stavu pouze z nejnižší vyšší energetické hladiny excitovaného stavu. 

V případě, že se elektron nachází ve vyšší vibrační hladině, musí se dostat na základní vyšší 

hladinu nezářivý přechodem zvaným vibrační relaxace. Pokud elektron přejde z vyššího 

excitovaného stavu do nižšího excitovaného stavu, jedná se o vnitřní konverzi. Oba tyto 

přechody jsou nezářivé. Delší dobu života než fluorescence má zpožděná fluorescence. Ta je 

způsobena přechodem elektronu do tripletového stavu a dodáním energie zpět 

do singletového. Odtud se vrací zářivým přechodem na základní hladinu S0 [1, 2]. 

Všechny přechody jsou velmi rychlé. Absorpce je nejrychlejší, čas přechodu se pohybuje 

v řádech femtosekund. Vibrační relaxace trvá přibližně jednotky až stovky pikosekund. 

Po tomto ději následuje většinou fluorescence, která má čas přechodu desítky nanosekund až 

desítky mikrosekund. Přibližně stejnou dobu trvá i mezisystémový přechod do tripletního 

stavu [2]. 

Obr. 1: Jabłońskiho diagram zobrazující excitaci a emisi fluoroforu. Znázorněny tu jsou 

energetické přechody při vzniku fluorescence a fosforescence. Nezářivé přechody jsou VR – 

vibrační relaxace, VK – vnitřní konverze a mezisystémový přechod. 
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2.1.1 Fluorescenční sondy 

Pokud zkoumaný vzorek nemá dostatečně silnou vnitřní fluorescenci, nebo autofluorescenci 

nelze pro daný typ měření použít, musí se do systému přidat fluorofor. Pro tento účel se 

používají buď fluorescenční značky, které jsou vázané kovalentně, nebo asociační 

fluorescenční sondy. Ty se využívají častěji, protože fluorescenční značky se syntetizují 

mnohem obtížněji [3]. 

Je několik typů chování fluorescenčních sond ve vzorku. Jedním z nich je, že se fluorofor 

ke struktuře zkoumané látky poutá chemickou vazbou, kdy pak po navázání mění velmi často 

svoje fotofyzikální vlastnosti. Další možností je štěpná reakce, kdy je sonda štěpena například 

přítomným enzymem. Při výběru fluoroforu se musí přihlížet k parametrům, které jsou 

pro každou látku specifické. Je to především absorpční a emisní maximum, kvantový výtěžek, 

délka života fluorescence nebo molární extinkční koeficient [1, 2]. Díky výběru vhodného 

fluoroforu jsme schopni popsat jak fyzikálně-chemické vlastnosti vzorku, tak i fyziologický 

stav živé buňky. 

Hlavním důvodem, proč se fluorescence velmi často využívá při analýze buněk, 

je vysoká citlivost měření (lze používat koncentrace v řádech nanomolů). Dalším důvodem je 

velký výběr fluoroforů, které mají různé možnosti využití. Tyto fluorofory se můžou dál 

modifikovat přidáním odlišných funkčních skupin, které ovlivňují a více specifikují vlastnosti 

daného fluoroforu. Ty lze ovlivnit i změnou okolí, například výběrem rozpouštědla [4]. 

V živých systémech se nejčastěji značí nukleové kyseliny, aminokyseliny nebo proteiny. 

Většina sond je netoxických pro danou buňku, proto je možné sledovat živý vzorek v reálném 

čase. Díky této neinvazivní metodě je organismus pořád ve svém přirozeném prostředí, proto 

je studium sytému velmi přesné, protože se nemění chování zkoumané buňky [3]. 

Jak bylo zmíněno výše, fluorofory mají různá využití v závislosti na svých vlastnostech. 

V následujících kapitolách jsou popsány ty, které se pro danou analýzu používají nejčastěji. 

2.1.1.1 Propidium jodid 

Tato sonda patří mezi nejvíce využívané pro detekci viability mikroorganismů díky své 

jednoduchosti použití a přesnosti získaných výsledků. Jestli se buňka odbarví, záleží 

na integritě buněčné membrány. Zpravidla platí, že živé buňky sondu exkludují ven, zatímco 

mrtvé buňky tuto schopnost kvůli porušené buněčné stěně nemají. Proto se snadno vybarví, 

ovšem takto se mohou jevit i živé buňky s porušenou buněčnou membránou. Sonda se dá 

využít pro většinu prokaryot i eukaryot a není potřeba žádná fixace. Nevýhodou této sondy je 

možná karcinogenita kvůli pravděpodobné inkorporaci sondy do DNA buňky po průchodu. 

Zařazení mezi báze je náhodné, ale odhaduje se, že jedna molekula PI se řadí přibližně 

každých 4–5 bází [4]. 

Obr. 2: Chemický vzorec propidium jodidu 
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2.1.1.2 BODIPY 493/503 

BODIPY je zeleně fluoreskující barvivo, které má podobnou excitaci a emisi jako fluorescein. 

Má vysoký extinkční koeficient (větší než 80 000 cm-1∙M-1) a je relativně nezávislý 

na polaritě rozpouštědla a změně pH prostředí. Na rozdíl od hydrofilního fluoresceinu má 

sonda BODIPY hydrofobní vlastnosti, které jsou ideální pro barvení lipidů a jiných lipofilních 

sloučenin, například fosfolipidové membrány. V současné době se hodně využívá v kitech 

pro duální barvení. Doba života fluorescence je okolo 5 ns a vyšší, což umožňuje testy 

založené na polarizaci fluorescence nebo multifotonovou excitaci [5]. 

2.1.2 Fluorescenční filtry 

Primárními filtračními prvky pro metody založené na fluorescenci vzorku je sada tří filtrů 

umístěných ve filtrační kostce. Jedná se o excitační a emisní filtr a dichroický dělič paprsku 

(dichroické zrcadlo) [6]. 

Podle toho, které vlnové délky odráží a které propouští, se filtry dělí na další tři typy. 

Jedná se o band-pass, short-pass a long-pass filtry. Band-pass filtr je jako jediný ohraničený 

z obou stran a propouští světlo pouze v určitém rozmezí vlnových délek.  

Obr. 4: Soustava filtrů zahrnující excitační filtr, dichroické zrcadlo a emisní filtr. Zobrazeno 

je zde i absorpční (modré) a emisní (zelené) spektrum. Na ose x se nachází vlnová délka 

záření (ve většině případů v nm) a na ose y transmise záření (v %) [7]. 

Obr. 3: Chemický vzorec sondy BODIPY 493/503 
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Short-pass i long-pass filtry jsou limitované pouze z jedné strany. Jediný rozdíl je v tom, 

že short-pass filtry propouští specifikovanou a nižší vlnovou délku, zatímco long-pass 

propouští danou a vyšší vlnovou délku [8]. Filtry jsou zobrazené na Obr. 5. 

 

Excitační filtr propouští pouze vlnové délky budicího paprsku, které excituje daný 

fluorofor. Dříve se využívaly tzv. short-pass filtry, ovšem dnes jsou mnohem více používané 

tzv. band-pass filtry. Emisní filtr tlumí veškeré vlnové délky, které prošly přes excitační filtr, 

a propouští jakoukoli fluorescenci emitovanou vzorkem. Fluorescence pocházející ze vzorku 

má vždy vyšší vlnovou délku (červený posun) než je excitace. Zde se mohou použít buď 

band-pass, nebo long-pass filtry. Dichroické zrcadlo (jinak také dichroický nebo 

dichromatický dělič paprsku) je tenké potažené sklíčko, většinou obdélníkového tvaru, které 

je nastaveno pod úhlem 45 ° do optické dráhy mikroskopu. Povlak na sklíčku má schopnost 

odrážet barvu excitačního paprsku do 90° a v přímém směru propouštět barvu fluorescence. 

Účinnost používaných dichroických zrcadel se v současnosti pohybuje okolo 80–90 % jak 

u odrazu excitačního záření, tak i u propustnosti emisního. Jedná se o velké zlepšení oproti 

dříve používanému stříbrnému polopropustnému zrcadlu, které odráželo i propouštělo 50 % 

dopadajícího záření, což dělalo pouze 25% účinnost [6]. 

2.2 Metody a analýzy založené na fluorescenci 

2.2.1 Průtoková cytometrie 

Jedná se o moderní analytickou metodu, která umožňuje analýzu prokaryotických 

i eukaryotických buněk, případně i jiných biologických částic, kdy vzorek prochází paprskem 

světla. Výhodou je analýza velkého množství buněk za jednotku času, kde přístrojové 

uspořádání je optimalizováno pro analýzu na úrovni jedné buňky (single-cell analysis). 

Zařízení je složeno z fluidního, detekčního a elektronického zařízení. Nosná kapalina dopraví 

buněčnou suspenzi do průtokové cely, kde jsou buňky rozmístěny náhodně. Pro následnou 

detekci je potřeba, aby byly seřazeny za sebou, což je řízeno fluidním systémem. Jev, který se 

k tomuto využívá, se nazývá hydrodynamická fokusace (Obr. 6). Buněčná suspenze se přivádí 

do centrálního jádra, které je ohraničeno vnějším pláštěm. Ním protéká nosná kapalina, která 

díky své vysoké rychlosti strhává jednotlivé buňky z centrálního jádra a mění tok 

na parabolický. Tento typ proudění je laminární, tedy buňky se nepromíchávají. Nejvyšší 

rychlost toku je uprostřed, což je v tomto případě zúžené ústí kapiláry, díky čemuž se buněčná 

Obr. 5: Čtyři základní typy filtrů: band-pass (BP), long-pass (LP), short-pass (SP) a 

dichroické zrcadlo [7] 
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suspenze rozpohybuje tak, že vytváří řetěz jednotlivých buněk. Buňky jsou následně ozářeny 

paprskem laseru o dané vlnové délce a detekuje se rozptyl světla v přímém a bočním směru. 

Přímý směr, který svírá úhel s dopadajícím paprskem maximálně 20 °, poskytuje signál 

s informacemi o velikosti částic. Při detekci signálu v bočním (kolmém) směru se získávají 

informace o vnitřní struktuře buněk [7]. 

Na detektor dopadne proud fotonů ze vzorku, který je úměrný vygenerovanému proudu. 

Protože je ale proud pouze několik mikroampérů silný, je potřeba ho zvýšit pomocí lineárních 

a logaritmických zesilovačů a analogově zesilovacích konvertorů (ACD) [8, 9]. 

2.2.2 Fluorescenční mikroskopie 

Tuto metodu můžeme považovat za komplementární k průtokové cytometrii. Zatímco 

průtoková cytometrie zpracovává informace z velkého počtu buněk, u mikroskopie jako 

takové je možnost získávání dat omezené na malý počet buněk. Výhodou této metody je 

vizuální zobrazení zkoumaného vzorku, zatímco u průtokové cytometrie byl výstupem 1D 

histogram, popřípadě 2D cytogram (scattergram). 

Oproti optickému mikroskopu fluorescenční umožňuje detailnější popis zkoumaného 

vzorku díky používání různých fluorescenčních sond. Ty se liší citlivostí na různé biologické 

i fyzikální podněty, jako je například pH, viskozita nebo enzymatická aktivita. Problémem 

v analýze je různorodost mikroorganismů, proto se musí vybrat fluorofor, který je 

kompatibilní se vzorkem. Některé fluorofory lze použít bez komplikací, další je potřeba 

v buňce fixovat pomocí různých činidel, popřípadě upravit prostředí nebo koncentraci sondy. 

Vše záleží na vlastnostech sledované mikrobiální kultury [10]. 

U klasické fluorescenční mikroskopie (Obr. 7) je vzorek ozářen světlem o určité vlnové 

délce, molekuly fluoroforu jsou excitovány a následně je detekováno emisní záření. Signál 

pocházející ze vzorku je snímán stejným objektivem, kterým prochází excitační záření. 

Ve fluorescenční kostce se nachází dva takzvané cut-off filtry, tedy excitační a emisní 

a dichroické zrcadlo. Excitační filtr je short-pass, tedy propouští vybranou a nižší vlnovou 

délku paprsku, který následně dopadá na dichroické zrcadlo. To odráží excitační záření 

do pravého úhlu směrem ke vzorku a v přímém směru propouští emisní záření z fokusované 

Obr. 6: Schéma fluidního systému průtokového cytometru [9] 
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roviny. Celková účinnost oddělení excitačního a emitovaného záření dichroickým zrcadlem je 

více než 80 % [11].  

Světlo ze vzorku má vyšší vlnovou délku díky tzv. red-shift efektu, proto dichroickým 

zrcadlem prochází. Emisní filtr bývá buď band-pass, tedy že vybírá pouze určitý rozsah 

vlnových délek, nebo long-pass pro vybranou a vyšší vlnovou délku. Poté paprsek teprve 

dopadá buď na detektor, který je připojený na počítač, nebo lze záření ze vzorku pozorovat 

přes okulár jako u klasického optického mikroskopu [12]. 

Nevýhodu této metody je, že signál nepochází pouze z ohniskové roviny, ale i z jejího 

okolí, proto obraz není úplně čistý a data mohou být zkreslená. Z toho důvodu se využívá spíš 

konfokální fluorescenční mikroskop, který by měl tuto chybu minimalizovat [12]. 

U konfokální mikroskopie (Obr. 8) je princip vedení paprsku a systém filtrů podobný 

jako u klasické fluorescenční mikroskopie. Na rozdíl od ní se zde ale využívá laserový 

paprsek místo výbojky a zdrojem emise je v ideálním případě pouze jeden měřící bod. Emisní 

záření je vedeno zpět objektivem na dichroické zrcadlo, kde je odděleno od excitačního záření 

a emisním filtrem se vybere požadovaný rozsah vlnových délek, které se mohou dostat 

na detektor. Paprsek světla dopadá na fokusační čočku, kde se láme do svého ohniska. To je 

umístěno ve cloně (pinhole), kde bod pro průchod paprsku má průměr 30–150 m. Z tohoto 

upořádání plyne, že pokud světlo pochází z jiné než ohniskové roviny, na detektor buď 

nedopadne, nebo ho dopadne pouze zanedbatelná část. Tímto způsobem lze odfiltrovat 

nežádoucí záření nepocházející z vybrané části vzorku [14]. 

Při této metodě se využívá konfokální objem, který se v závislosti na teplotě 

a hardwarovém nastavení přístroje pohybuje v rozmezí 0,3–1 fl, kde šířka laserového paprsku 

je daná a mění se pouze výška. Objem je velmi důležitým parametrem při dalších analýzách, 

především FCS. Pokud se fluoreskující molekula nenachází v konfokálním objemu, intenzita 

záření zůstává nízká. Když se fluorofor dostane do tohoto objemu, vzroste intenzita 

fluorescence, kterou pak zaznamená detektor. Ze změny nárůstu a poklesu intenzity lze 

statistickou analýzou určit například počet molekul v konfokálním objemu, nebo jak dlouho 

molekula byla v excitovaném stavu [2]. 

Obr. 7: Schéma klasického epifluorescenčního mikroskopu [13] 
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2.2.2.1 FLIM 

Fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) je metoda, která poskytuje informace 

o rozložení dob života fluorescence ve zkoumaném vzorku. Intenzita fluorescence závisí 

na koncentraci fluoroforu na rozdíl od doby života fluorescence. Ta reaguje ovšem na změnu 

okolního prostředí, jako je například pH, viskozita nebo polarita rozpouštědla, ale vše závisí 

na vybrané fluorescenční sondě.  

Existují dvě metody, jak mikroskopem získat obraz a informace o dobách života. První, 

méně přesnou, představuje tzv. wide-field metoda, která je založena na klasické fluorescenční 

mikroskopii. Zde se snímá relativně velká oblast vzorku za současného použití detektoru 

pro zobrazení časově rozlišené fluorescence (time-resolved imaging detector). Citlivější 

metodou je laserová skenovací mikroskopie (konfokální), která měří dobu života na velmi 

malé oblasti. Při použití této metody je obraz vytvořen tak, že se v každém bodě obrázku 

změřila doba života fluorescence [16]. 

Díky citlivosti fluoroforů na různé podněty je možné tuto metodu použít i pro mapování 

reakce buňky na změnu vnějších i vnitřních podmínek. Z této metody lze získat dvě zásadní 

informace. Jednou z nich je zjištění intenzity v konkrétním bodě buňky. Ta je definována 

rozlišením sytému, např. difrakční limit, instrumentální korekce apod. Významnější informací 

je ovšem distribuce doby života v dané části buňky nebo průměrná hodnota doby života. 

Ta umožňuje poměrně citlivě rozlišit jednotlivé fluorofory a stanovit jejich distribuci. Buď se 

může jednat o fluorofory s různou chemickou podstatou v jednom prostředí, nebo o jeden 

fluorofor v prostředí o různých vlastnostech [17]. 

Obr. 8: Schéma konfokálního epifluorescenčního mikroskopu. Excitační záření je znázorněno 

zeleně, emisní záření je červené [15]. 
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2.2.2.2 Time-correlated single-photon counting 

Tato statistická metoda, která je zobrazena na Obr. 10, je založena na sčítání jednotlivých 

fotonů dopadajících na detektory od začátku signálu, kterým je v tomto případě světelný 

impulz. Pro kvalitní statistickou analýzu je nutné, aby počáteční signál opakoval ve vysoké 

frekvenci a zároveň dokázal emitovat dostatek fotonů [18]. 

Jako zdroj záření se používá laser, který excituje fluorofor ve vzorku a zároveň vyšle 

signál do elektroniky, kde se upraví intenzita pomocí CFD (constant function discriminator). 

Ten zaznamená čas příchodu pulzu, v detekční elektronice se vygeneruje signál START a tím 

se spustí vkládání lineárního napětí na kondenzátor (TAC). Ve druhém, emisním kanálu se 

sleduje proud fotonů, který dopadl na detektor s citlivostí na jeden foton. Detektor vyšle 

signál, který vstoupí do detekční elektroniky jako STOP signál, čímž dojde k zastavení 

zvyšování napětí. Informace se pak získá z rozdílu napětí mezi START a STOP signálem, 

tedy mezi excitačním pulzem a dopadem fotonu na detektor. Pokud je výsledné napětí nižší, 

lze ho zesílit pomocí PGA (programmable gain amplifier). Odsud se zesílený signál předá 

ADC (analog to digital converter), aby výsledná informace měla numerickou hodnotu [19]. 

Obr. 9: Porovnání wide-field (A) a konfokální (B) metody [16] 
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Pro statistickou analýzu je potřeba mít dostatečný počet dat, který se v tomto případě 

stanovil na 104 fotonů v kanálu s nejvyšším počtem fotonů. Z toho vyplývá, že se tento proces 

musí zopakovat několikrát, aby se dosáhlo požadovaného množství fotonů. Výsledkem z této 

analýzy je histogram, kde na ose x je interval mezi jednotlivými excitačními pulzy a na ose y 

se zobrazuje intenzita fluorescence. Díky použití laseru, který umožňuje vysokou opakovací 

frekvenci, je možné získat dostatečný počet dat za relativně krátkou dobu [20]. 

2.2.3 Spektrofluorimetrie 

Pro měření stacionárních spekter se využívají spektrofluorimetry. Vlnová délka budícího 

záření se pohybuje v oblasti ultrafialového a viditelného záření. Pro měření stacionární 

fluorescence se používají vysokotlaké výbojky, zatímco pro měření časově rozlišené 

fluorescence se využívá pulzní laser. Excitační záření prochází monochromátorem, který 

vybírá pouze danou vlnovou délku a dopadá na vzorek v kyvetě. Emitované světlo ze vzorku 

se snímá v kolmém směru na excitační paprsek, kde je opět filtrováno emisním 

monochromátorem a následně detekováno fotonásobičem. Většina fluorimetrů používá jako 

excitační i emisní monochromátory interferenční filtry. Spektrofluorimetrie je specifická tím, 

že přístroj je vybavený optickými mřížkami, pomocí kterých lze plynule nastavit excitační 

a emisní vlnovou délku [21]. 

Pro odfiltrování nežádoucích jevů (například Ramanův pík při měření vodných vzorků) 

se fluorescence snímá s otočeným emisním polarizátorem o 90° stupňů vůči excitačnímu. 

Tím je potlačena část rozptýleného světla při současném zachování roviny polarizace 

excitačního paprsku. 

2.3 Bakterie Cupriavidus necator 

2.3.1 Taxonomie 

Tento typ bakterie byl známý už v první polovině 20. století, v té době ovšem pod názvem 

Hydrogenomonas eutrophus, protože spadal do kategorie Hydrogenomonas, která zahrnovala 

chemolitotrofní organismy metabolizující vodík [22]. V roce 1964 byla bakterie 

přejmenována na Alcaligenes eutropha, protože se zjistilo, že mikroorganismus má 

degenerované peritrichální bičíky. Po dalších genetických testech se ukázalo, že A. eutropha 

patří do rodu Ralstonia, kdy získala druhové jméno eutropha. Toto označení, ačkoli je 

v literatuře pořád velmi často používané, nevydrželo dlouho. Další studium zjistilo, 

že Ralstonia obsahuje dva fenotypově odlišné klastry, kdy Ralstonia eutropha patří do nově 

Obr. 10: Hlavní komponenty pro zpracovávání signálu – constant fraction discriminators 

(CFD), electrical delays (DEL), time to amplitude converter (TAC), amplitude to digital 

convertor (ADC), zesilovač umístěný mezi TAC a ADC a digital memory (MEM) [18]. 
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vytvořeného druhu Wautersia. Po srovnání fenotypu v roce 2004 byla objevena shoda s již 

dříve pojmenovanou bakterií Cupriavidus necator, bylo označení Wautersia eutropha 

změněno podle Mezinárodního kodexu nomenklatury bakterií právě na C. necator [23, 24]. 

2.3.2 Vlastnosti a metabolismus 

Cupriavidus necator H16 je gram-negativní bakterie patřící do β-podtřídy proteobakterií. 

Je všudypřítomným obyvatelem půdních a sladkovodních biotopů a je dobře přizpůsoben 

životu v stanovištích podléhajících přechodné anoxii. Pro její schopnost akumulace granulí 

PHA se využívá jako modelový organismus jak pro syntézu, tak i vnitřní degradaci polymeru 

[25, 27]. Existuje ještě mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4, který nemá schopnost 

syntetizovat PHB granule. Tento kmen se přírodně nevyskytuje, ale byl připraven 

v laboratoři. 

Jedná se o fakultativně chemolitotrofní mikroorganismus, tedy takový, který je schopný 

využívat i organickou látku jako zdroj energie. Jednou z klíčových vlastností přežití je 

schopnost přepínat mezi autotrofní fixací oxidu uhličitého a heterotrofním růstem [25]. 

V nepřítomnosti organických substrátů dojde ke změně metabolismu na autotrofní, kdy se 

CO2 zpracovává v Calvin-Benson-Basshamově cyklu a vodík je oxidován pomocí dvou 

hydrogenáz, konkrétně NiFe metaloproteinů [27]. Pokud uhlík pochází z organické hmoty, 

pak se fixuje jako poly(3-hydroxybutyrát) v podobě granulí. Tento způsob fixace představuje 

přizpůsobení bakterie na kolísání hladiny kyslíku v okolí. Granule polymeru se tvoří, pokud 

Obr. 11: Srovnání litoautotrofního a heterotrofního metabolismu bakterie C. necator. Žluté 

kruhy představují procesy centrálního metabolismu, žluto-zelený kruh znázorňuje 

Calvin-Benson-Basshamův cyklus. Červené čtverce symbolizují NiFe metaloproteiny 

(hydrogenázy). Šedé kruhy naznačují skladování granulí polyhydroxyalkanoátu (PHA) [26]. 
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má bakterie k dispozici přebytek uhlíku, ovšem kyslík, vázaný dusík nebo fosfát růst omezují. 

Kvůli absenci enzymu fruktóza-1,6-bisfosfátaldolázy jsou cukerné látky, jako je fruktóza 

nebo glukóza, katabolyzovány v Entner-Doudoroffově dráze [26]. 

Při absenci kyslíku v okolním prostředí může C. necator přejít na anaerobní dýchání. 

Bakterie přepne na proces kompletní denitrifikace, kde se NO2
- a NO3

- využívají jako 

alternativní akceptory elektronů [26]. 

2.3.3 Polyhydroxyalkanoáty 

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou přirozeně se vyskytující organické polyestery, které jsou 

zajímavé pro průmyslové a biomedicínské aplikace. Tyto polymery jsou syntetizovány 

bakteriemi při podmínkách, kdy je přítomen nadbytek uhlíku a následně se intracelulárně 

ukládají jako nerozpustné sférické inkluze nebo PHA granule.  

Granule se skládají z polyesterového jádra obklopeného hraniční vrstvou s integrovanými 

nebo připojenými bílkovinami, které zahrnují PHA syntázu, faziny, depolymerizační enzymy 

a regulační proteiny [28]. Na rozdíl od depolymerizačních enzymů je PHA syntáza volně 

vázaná na řetězce polymeru. Polyhydroxyalkanoáty mají obecně hydrofobní charakter, což je 

pro buňku výhodné, protože fixace PHA v cytoplasmě nezvyšuje osmotický tlak [29]. 

PHA jsou polyestery příslušné hydroxyalkanové kyseliny, které mohou být produkovány 

mnoha druhy bakterií jako zásoba energie. Tyto polymery mají schopnost rychlé 

biodegradace [31]. Hlavní monomerní jednotkou poly(3-hydroxyalkanoátu) je 

(R)-3-hydroxyalkanová kyselina, tedy se strukturně jedná o polyhydroxykyseliny [32]. 

Obecná struktura polymeru je znázorněna na Obr. 13 a postranní řetězec R je uveden 

v Tab. 1. 

  

Obr. 13: Obecná struktura poly(3-hydroxyalkanoátu) 

Obr. 12: Struktura PHA granule. Granule se skládá z PHA polymerů, které jsou obaleny 

vrstvou, která směřuje hydrofobní částí do jádra. V obalové vrstvě jsou integrované proteiny, 

které se skládají z PHA polymerázy, PHA depolymerázy, strukturálních proteinů (faziny) 

a proteinů s neznámou funkcí [30]. 
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Tab. 1: Přehled typů polyhydroxyalkanoátů [33] 

n R polymer zkratka 

1 vodík poly(3-hydroxypropionát) P(3HP) 

metyl poly(3-hydroxybutyrát) P(3HB) 

etyl poly(3-hydroxyvalerát) P(3HV) 

propyl poly(3-hydroxykaproát) P(3HC) 

butyl poly(3-hydroxyheptanoát) P(3HH) 

pentyl poly(3-hydroxyoktanoát) P(3HO) 

hexyl poly(3-hydroxynonanoát) P(3HN) 

heptyl poly(3-hydroxydekanoát) P(3HD) 

oktyl poly(3-hydroxyundekanoát) P(3HUD) 

nonyl poly(3-hydroxydodekanoát) P(3HDD) 

2 vodík poly(4-hydroxybutyrát) P(4HB) 

3 vodík poly(5-hydroxyvalerát) P(5HV) 

2.3.3.1 Protektivní vlastnosti PHA 

Aby mikroorganismus dokázal odolat různým stresovým faktorům, vyvinul si mechanismus, 

který mu pomáhá přežít i v neideálních podmínkách [34]. 

Na toto téma proběhla řada studií, z nichž většina označila zvýšenou produkci PHA jako 

stresovou odpověď mikroorganismu na změnu prostředí. Bylo prokázáno, že při zvyšování 

koncentrace NaCl v okolí bakterie Cupriavidus necator začne přibývat i množství 

polyhydroxyalkanoátů až na 130 % původního množství [35]. Při hladovění dokázal 

rekombinantní kmen bakterie Escherichia coli přežít mnohem lépe než kmen, který gen pro 

syntézu PHA neměl. Stejně tak rekombinantní kmen E. coli vykazoval vyšší rezistenci k UV 

záření a vyšším teplotám oproti E. coli bez produkce granulí polymeru. Při této studii bylo 

prokázáno, že se na granule PHA váže specifický protein, který pomáhá bakterii snižovat 

teplotní stres [36]. 

2.4 Autofluorescence v gram-negativních buňkách 

Obecné dělení fluoroforů je do dvou skupin – vnitřní a vnější. Vnitřní fluorofory se vyskytují 

v živých organismech přirozeně, protože jsou součástí jejich struktury nebo metabolismu. 

Patří sem látky jako chlorofyl, karotenoidy, kofaktory nebo proteiny. Fluorescence je zde 

daná buď systémem dvojných vazeb (karotenoidy) nebo aromatickým jádrem (proteiny) [21]. 

Autofluorescence je nedestruktivní, bezkontaktní a poměrně rychlá technika identifikace 

fluoroforu v buňkách. Na druhou stranu výsledný signál bývá velmi slabý, někdy může být 

i zkreslen emisí okolního média. Na základě autofluorescence je možné rozhodnout, zda se 

jedná o gram-pozitivní nebo gram-negativní bakterii. Pro tuto studii je ale důležité znát stáří 

kultury, neboť spektra autofluorescence se v průběhu růstu mohou měnit [37]. 

2.4.1 Fluorescence a analýza buněk 

V současné době je k dispozici široká škála fluorescenčních sond pro zjišťování 

fyziologického stavu mikroorganismů. S rostoucí citlivostí fluorescenčních metod a nových 

multiparametrických přístupů kombinujících taxonomické a fyziologické sondy se zlepšila 

i účinnost přímých metod v mikrobiologii a průmyslu [38]. 
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Pokud je nutné využít fluorescenční sondu pro analýzu dané buňky, je potřeba brát 

v potaz i její charakteristiku, jako je například excitační a emisní vlnová délka nebo pKa. 

Důležitým faktorem je i to, aby byla sonda ve správné koncentraci a kompatibilní 

s přístrojem, na kterém se provádí analýza. Dále je vhodné, aby sonda byla v rozpouštědle 

bezbarvá, tedy v leukoformě, a fluoreskovat začala až v buňce jako odpověď na specifickou 

biologickou aktivitu, popřípadě změnu prostředí. 

Další důležitou vlastností pro výběr sondy je i autofluorescence dané buňky. Pokud se 

excitační a emisní vlnová délka vnitřní fluorescence buňky alespoň částečně shoduje 

s odpovídající vlnovou délkou sondy, pak je riziko zkreslení analýzy a nepřesnosti výsledků. 

Kapitola 2.4.3 popisuje vybrané vnitřní fluorofory buňky, které mají podobnou excitační 

a emisní vlnovou délku jako využívané fluorescenční sondy. 

2.4.2 Současný výzkum a využití autofluorescence 

Většina současné literatury, která se zabývá autofluorescencí, se věnuje excitaci a emisi 

v ultrafialové oblasti. V těchto publikacích se zaměřili především na fluorescenci DNA, 

proteinů a elektronových přenašečů, jako je NADH. Ovšem autofluorescence ve viditelné 

oblasti ovlivňuje vlastnosti (například dobu života, kvantový výtěžek…) přidaných 

fluoroforů. 

Zelená autofluorescence je překážkou pro výzkum monitorující činnost jakýchkoli 

markerů s podobnou vlnovou délkou. S tímto problémem se setkali i vědci pracující s GFP ve 

skupině okolo Iriny Mihalcescu z francouzské univerzity Grenoble Alpes. Ve článku se 

zabývali původem nežádoucí autofluorescence a pomocí fluorescenční analýzy a HPLC 

dokázali, že záření o vlnové délce 525 nm je emitované z 80 % FMN, FAD a riboflavinem. 

Zbylých 20 % by mohly být pravděpodobně jiné flavinové deriváty. Základní metodou 

pro odstranění autofluorescence bylo použití spektrálních rozdílů mezi dvěma fluorofory. 

Escherichia coli spolu s GFP byla excitována při jedné vlnové délce (470 nm), zatímco emise 

byla snímána při dvou vlnových délkách (525 a 585 nm). Rozdílný kvantový výtěžek mezi 

Obr. 14: Nejčastěji využívané fluorofory pro analýzu a charakterizaci buňky [38]. 
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dvěma detekčními hodnotami umožňuje oddělit různé příspěvky fluorescence, tedy flaviny 

od GFP. Na druhou stranu fluorescence sekretovaných flavinů může být používaná jako 

komplementární metoda pro stanovení koncentrace buněk [39]. 

Lingling Yang a spol. detekovali autofluorescenci u gram-negativních (Escherichia coli 

TG1, Pseudomonas aeruginosa…), i gram-pozitivních bakterií (Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus…) pomocí vysoce citlivého průtokového cytometru. Detekce velmi 

slabé bakteriální autofluorescence byla potvrzena analýzou polystyrenových kuliček stejné 

a větší velikosti než bakterie. Experimenty na redukci dithioničitanu sodného a reexpozici 

vzduchu ověřily, že zelená autofluorescence pochází převážně z endogenních flavinů. Ta byla 

následně kvantifikována kalibrací intenzity fluorescence nanosfér se známými FITC 

ekvivalenty. Bylo zjištěno, že bakteriální autofluorescence se může pohybovat v rozmezí 

80 až 1400 FITC ekvivalentů na buňku v závislosti na druhu a velikosti bakterie [40]. 

Jedním z pozorování chování samotné autofluorescence buněk se zabývala vědecká 

skupina okolo Sabine Renggli, která testovala vliv antibiotik na intenzitu fluorescence 

pomocí průtokové cytometrie. Některé z antibiotik způsobují zvýšenou tvorbu reaktivních 

kyslíkových forem, a tím zapříčiní buněčnou apoptózu narušením membrány. Ukázali, 

že E. coli po vystavení určitým druhům antibiotk (chloramfenikol, ampicilin a kanamycin) 

vykazuje zvýšenou autofluorescenci při analýze průtokovou cytometrií. Ve článku byly 

popsány změny v morfologii buňky, které způsobují tento intenzitní nárůst. Mutantní buňky, 

které byly v průběhu vystaveny norloxacinu, nevykazovaly zvýšenou autofluorescenční 

odezvu. Pro studium samotných buněk a vlivu antibiotik na produkci ROS je ovšem 

autofluorescence nežádoucí, protože intenzita z buněk může ovlivnit výsledky používaných 

fluorescenčních sond [41]. 

Další možností využití autofluorescence je rozlišování jednotlivých druhů na základě 

fluorescenčních spekter a následné separace pomocí techniky Principal Component Analysis. 

Tomuto výzkumu se věnovala skupina okolo Hectora Giany, kdy byly zjištěny rozdíly mezi 

třemi druhy bakterií – Escherichia coli, Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus. 

Nevětší rozdíly mezi těmito druhy byly při excitační vlnové délce 410 až 430 nm z celkového 

rozsahu 330 až 510 nm [42]. 

2.4.3 Flaviny 

Flaviny jsou žluté až oranžovo-žluté sloučeniny, jejichž základní strukturou je 

7,8-dimethyl-10-alkylisoalloxazin. Mají významné redoxní vlastnosti, účastní se jako 

přenašeče elektronů v jednoelektronových a dvouelektronových přenosových procesech 

v biologických systémech.  

Diskutovány jsou také fotofyzikální a fotochemické vlastnosti flavinů. Všechny 

oxidované flaviny vykazují silnou absorpci v ultrafialové a, vzhledem ke svému zbarvení, 

i ve viditelné oblasti a intenzivní žlutozelenou fluorescenci v neutrální oxidované formě. 

Jedná se o termostabilní, ale fotosenzitivní sloučeniny. V nepřítomnosti externího redukčního 

činidla dochází k intramolekulární fotoredukci izoalloxazinového kruhového systému. 

Některé flaviny mohou vyvolat fotomodifikaci sloučenin, které nejsou přímo modifikovány 

viditelným světlem [43]. 
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2.4.3.1 Riboflavin 

Derivát flavinu riboflavin, známý jako vitamín B2, je oranžovo-žlutá termostabilní sloučenina 

obsahující D-ribitol (α-ribózový alkohol) a heterocyklickou látku isoalloxazin (flavin). V živé 

buňce se kombinuje s kyselinou fosforečnou a specifickým proteinovým radikálem. Jako 

prostetická skupina řady enzymů působí riboflavin buď jako mono- nebo dinukleotid.  

Je rozpustný ve vodě a nerozpustný v tucích, stabilní v neutrálních a kyselých 

prostředích, ale nestabilní v alkalických. Tento vitamín vytváří žlutý roztok, který má 

žlutozelenou fluorescenci. Působením světla se nevratně odděluje ribitol a vytvoří se 

sloučenina lumiflavin v alkalickém roztoku a lumichrom v kyselém nebo neutrálním 

roztoku [44]. 

Bylo zjištěno, že pro různé hodnoty pH je jiné fluorescenční chování riboflavinu. 

Riboflavin existuje ve třech formách v závislosti na pH roztoku – rovnováha mezi kationovou 

a neutrální formou existuje při nízké hodnotě pH (pKc = 0,4) a mezi neutrální a anionovou 

formou při vysokém pH (pKa = 9,75). Všechny tyto typy mají rozdílné absorpční spektrum 

i kvantový výtěžek. Kationovou formu riboflavinu lze považovat za nefluorescenční 

vzhledem ke kvantovému výtěžku 5105 F , stejně tak anionovou formu s kvantovým 

výtěžkem 
3102,1 F . Fluorescenční kvantový výtěžek neutrální formy je kolem hodnoty 

26,0F nad hodnotou pH 4 a výrazně klesá při dosažení pH < 4 kvůli změně koncentrace 

H+ ionů. Při nižším pH je vyhasínací křivka fluorescence monoexponencionální, protože 

emituje pouze neutrální forma, zatímco při vyšším pH emituje anionová forma fluorescenci 

s jinou dobou života, proto má vyhasínací křivka biexponenciální charakter [45]. 

Obr. 15: Chemická struktura oxidované a redukované formy flavinu 

Obr. 16: Chemická struktura riboflavinu 
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Tab. 2: Závislost kvantového výtěžku a doby života fluorescence riboflavinu na pH 

prostředí [45] 

pH c [10−5mol∙dm−3] F  F [ns] 

monoexponenciální biexponenciální 

0,85 6,3 0,013 0,20 ± 0,05  

1,20 9,8 0,029 0,6 ± 0,05  

2,40 6,2 0,124 2,36 ± 0,05  

4,10 5,7 0,226   

4,35 5,9 0,255 5,11 ± 0,05  

5,00 8,5  5,03 ± 0,05  

7,00 5,9 0,267 5,06 ± 0,08  

9,35 7,8 0,201 5,02 ± 0,08  

10,25 10,1 0,062 5,00 ± 0,05  

11,35 7,9 0,013 4,95 ± 0,15  

11,55 5,3   < 0,35 a ≈5,0 

11,70 6,6 0,007  < 0,35 a ≈5,0 

12,65 7,0 0,003  < 0,35 a ≈5,0 

13,35 9,2 0,002  < 0,35 a ≈5,0 

V rozmezí vlnových délek 300–600 nm vykazuje absorpční spektrum riboflavinu 

absorpční maxima při 371 a 442 nm. Skenování rozsahu excitačních vlnových délek 

od 490 do 800 nm ukázalo emisní maximum při 533 nm pro fluorescenční emisní spektrum 

riboflavinu při excitaci při 442, 458 a 488 nm. Nejvyšší intenzita fluorescence emisí 0,1% RF 

v BSS byla získána při excitaci při 488 nm. 

2.4.3.2 Flavinmononukleotid 

Flavinmononukleotid patří mezi prostetické skupiny, který přechází z oxidované 

do redukované formy přes semichinonovou formu. Jedná se o termostabilní oranžový prášek, 

který se v přírodě vyskytuje například v elektronovém transportním řetězci v komplexu I. 

Zde přeměňuje NADH + H+ na NAD+ za vzniku FMNH2. Z riboflavinu vzniká přidáním 

jedné molekuly ATP za vzniku FMN a ADP [47].  

Obr. 17: Absorpční (vlevo) a emisní spektrum (vpravo) 0,1% riboflavinu v BSS [46]. 

Obr. 18: Přechod riboflavinu na flavinmononukleotid pomocí flavokinázy. 
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Ačkoli má FMN v názvu nukleotid, isoalloxazinová jádra nejsou spojená glykosidickou 

vazbou s ribózou, ale na poslední hydroxylovou skupinu ribitolu je navázaný fosfát. 

Vzorek byl excitován zářením o vlnové délce 440 nm a emise byla měřena při vlnové 

délce 535 nm. Absorpční spektrum FMN ukázalo dva výrazné píky ve viditelné oblasti. První 

pík okolo 375 nm odpovídá přechodu S0 → S2 a druhý pík 448 nm koresponduje s S0 → S1 

přechodem. Obr. 20 odpovídá fluorescenci při excitaci vlnovou délkou 444 nm [48]. 

Kvantový výtěžek, stejně jako u riboflavinu, je nejvyšší okolo pH 4, kdy se až 

do přibližně pH 10 nemění na rozdíl od FAD, kdy je nejvyšší kvantový výtěžek při pH 2,5 

a až do pH 5 výrazně klesá. Doba života fluorescence má přibližně stejnou hodnotu od pH 4 

do pH 8, a to okolo 4,1 ns. Druhý čas se objevuje až od pH 10, kdy dojde k prudkému klesání 

z důvodu průměrování obou dob života přes jejich relativní amplitudy [48]. 

Obr. 19: Chemická struktura FMN 

Obr. 20: Spektra FMN při různých pH. Maximum emise je při vlnové délce 530 nm. 

V zásaditém prostředí je modrý posun přibližně o 2 nm [48]. 
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2.4.3.3 Flavinadenindinukleotid 

Flavinadenindinukleotid, zkráceně FAD, má v čistém stavu podobu oranžového prášku. 

Celá molekula se skládá z riboflavinové skupiny, která je navázaná na ADP. Když se k FMN 

naváže ATP pomocí flavinnukleotidpyrofosforylázy za přítomnosti hořečnatých ionů, dojde 

ke vzniku FAD a dvou zbytků kyseliny fosforečné [47]. 

Existují dvě formy – oxidovaná FAD a redukovaná FADH2. Redukovaná forma vzniká 

především v citrátovém cyklu, kdy se ze sukcinátu stává dehydrogenací fumarát. Odtud 

přenáší elektrony a protony do elektronového transportního řetězce. Samotná sukcinát 

dehydrogenáza je součástí jak Krebsova cyklu, tak i komplexu II v elektrontransportním 

řetězci. Kromě citrátového cyklu se sem elektrony získané z oxidace FADH2 dostanou 

i z β-oxidace a metabolismu prolinu [47]. 

Obr. 23: Chemická struktura FAD. FADH2 vznikne adicí vodíků na dvojnou vazbu 

na isoalloxazinových jádrech, čímž dojde ke hydrogenaci dvou heterocyklicky vázaných 

dusíků.  

Obr. 22: Přechod flavinmononukleotidu na flavinadenindinukleotid 

Obr. 21: Srovnání kvantového výtěžku (vlevo) a průměrné doby života fluorescence (vpravo) 

pro FMN a FAD. Jako excitační záření se použila vlnová délka 444 nm a měřilo se v maximu 

emise při 535 nm. Doba života byla průměrována přes relativní zastoupení [48]. 
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Protože se jedná o derivát riboflavinu, intenzita fluorescence se mění v závislosti na pH 

prostředí. Na Obr. 24 jsou zobrazena absorpční spektra měřená pomocí stacionární 

fluorescence a CD spektra. Absorpční maxima byla změřena při vlnových délkách 265, 375 

a 450 nm, kdy pík při 375 nm koresponduje s S0 → S2 přechodem a pík při 450 nm je spojený 

s S0 → S1 přechodem [49]. 

Na Obr. 25 jsou zobrazena emisní spektra FAD ve vodném roztoku o pH 3 a 5 

při excitaci laserem o vlnové délce 375 a 450 nm. Emisní maximum je ve všech případech 

přibližně 520 nm. Intenzita fluorescence se při pH 5 nemění se změnou excitační vlnové 

délky, zatímco při pH 3 je změna intenzity výraznější. Tento stav je dán konformací 

molekuly, kdy flavinová část tvoří intramolekulární komplex s adeninem, který je pak téměř 

nefluorescenční kvůli přenosu elektronů v excitovaném stavu mezi adeninem a flavinovou 

skupinou [49]. 

Obr. 25: Emisní spektrum volného FAD. Černé čáry, označené jako 1 a 2 představují 

spektrum pro FAD v roztoku o pH 3, červené čáry 3 a 4 jsou pro roztok o pH 5. Spojité 

čáry 1 a 3 ukazují spektra pro excitační vlnovou délku 375 nm, zatímco přerušované čáry 

2 a 4 ukazují spektrum pro excitaci laserem o vlnové délce 450 nm [49]. 

Obr. 24: Absorpční spektrum FAD při pH 3 (černá přerušovaná čára) a při pH 5 (červená 

spojitá čára) [49]. 
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Pro obě hodnoty pH byla doba života vyhodnocena na tři časy pro budící záření o vlnové 

délce 405 nm (Tab. 3). Nejkratší čas by měl odpovídat sbalené konformaci, zatímco nejdelší 

představuje pravděpodobně nataženou konformaci [49]. 

Tab. 3: Doba života fluorescence pro různá pH s jejich relativním zastoupením [49, 50]. 

 pH 3 [ns] Arel [%] pH 5 [ns] Arel [%] pH 7 [ns] Arel [%] 

τ1 0,080 ± 0,004 0,2 0,096 ± 0,009 0,4 - - 

τ2 1,8 ± 0,2 8,1 2,6 ± 0,2 59,4 2,5 ± 0,2 69,8 

τ3 3,8 ± 0,6 91,7 4,8 ± 0,2 40,2 4,7 ± 0,3 30,2 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité bakterie, chemikálie a přístroje 

3.1.1 Použité bakterie 

Cupriavidus necator H16 Česká sbírka mikroorganismů Masarykovy univerzity 

v Brně 

Cupriavidus necator PHB-4 Leibnitz Institute DSMZ – German Collection of 

Microorganism and Cell Cultures GmbH, Braunschweig, 

Německo 

3.1.2 Použité chemikálie 

Kultivace bakterií: Agar powder HiMedia 

  CAS: 9002-18-0 

 Nutrient Broth HiMedia 

Fluorescenční sondy: BODIPY 493/503 Thermo Fisher Scientific 

  CAS: 121207-31-6 

 Propidium jodid Thermo Fisher Scientific 

  CAS: 25535-16-4 

Fixace vzorku: Agaróza Sigma Aldrich 

  CAS: 9012-36-6 

Stresové faktory: Azid sodný CAS: 26628-22-8 

 Peroxid vodíku Sigma Aldrich 

  CAS: 7722-84-1 

 Síran železnato-amonný lach:ner 

  CAS: 7783-85-9 

 Antimycin A Sigma Aldrich 

  CAS: 642-15-9 

Flavinové standardy: Riboflavin Sigma Aldrich 

  CAS: 83-88-5 

 FAD Sigma Aldrich 

  CAS: 84366-81-4 

 FMN Sigma Aldrich 

  CAS: 130-40-5 

3.1.3 Použité přístroje 

Fluorescenční mikroskop: MicroTime 200 PicoQuant GmbH 

Průtokový cytometr: Apogee A50 ApogeeFlow Systems 

Spektrofluorimetr: Fluorolog HORIBA Scientific  
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3.2 Kultivace bakterií 

3.2.1 Agarové misky 

Pro přípravu bakteriálního kmenu na Petriho miskách křížovým roztěrem bylo použito pevné 

médium Nutrient Broth. Kultivace baterií probíhala 24 hodin v termostatu při 30 °C. Následně 

se bakteriální kmen uchovával při teplotě 4 °C. Po 30 dnech se bakterie stejným postupem 

sterilně přeočkovaly na nové médium. 

3.2.2 Příprava bakteriálního inokula 

Všechny kultivace probíhaly v Erlenmayerových baňkách o objemu 100 ml, kdy médium 

tvořilo 50 ml. Inokulační médium bylo sterilováno 60 minut v tlakovém hrnci s uzavřeným 

ventilem pro odvod páry. Do vychladlého média na laboratorní teplotu byly v laminárním 

boxu zaočkovány z agarové plotny bakterie vybraného kmene. Takto připravená buněčná 

suspenze byla kultivovaná 24 hodin na třepačce při 180 rpm a 30 °C. 

Po uplynutí této doby bylo připraveno produkční médium. Médium bylo sterilováno opět 

60 minut v tlakovém hrnci a po vychladnutí do něj bylo sterilně přidáno inokulum tak, 

aby vznikla 10% suspenze. Roztok fruktózy a stopových prvků se do média přidal až 

po vychladnutí roztoku. Tyto dvě složky se sterilovaly zvlášť, před každým použitím pak byly 

ještě po dobu 60 minut ozařovány UV světlem v laminárním boxu. Kultivace v produkčním 

médiu probíhala 72 hodin na třepačce při 160 rpm a teplotě 30 °C. 

3.2.3 Složení živných médií 

Pro přípravu agarových misek byl použit Nutrient Broth s obsahem agaru 20 g ∙ dm-3. 

Složení Nutrient Broth: 

 Pepton 10 g ∙ dm-3 

 Beef extract 10 g ∙ dm-3 

 Chlorid sodný   5 g ∙ dm-3 

 

Pro přípravu inokulačního média bylo použito: 

 Destilovaná voda 1000 ml 

 Nutrient Broth     25 g ∙ dm-3 

 

Pro produkční médium bylo použito: 

 (NH4)2SO4   3,00 g 

 KH2PO4   1,02 g 

 Na2HPO4 11,10 g 

 MgSO4   0,20 g 

 Fruktóza 20,00 g 

 Roztok stopových prvků*        1 ml 

 Destilovaná voda 1 000 ml 

 

 
*Složení roztoku stopových prvků: 

 FeCl3 9,700 g 

 CaCl2 7,800 g 

 CuSO4 0,156 g 

 CoCl2 0,119 g 

 NiCl2 0,118 g 

 CrCl2 0,062 g 

 0,1 M HCl 1 000 ml 
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3.3 Měření fluorescenčních spekter 

Při měření emisních spekter fluorescence se excitační monochromátor nastaví na pevnou 

vlnovou délku excitačního paprsku. Pro měření byla použita excitační vlnová délka 467 nm, 

tedy taková, kterou nejlépe absorbuje většina zelených fluorescenčních sond. Pro měření 

absorpčních spekter bylo třeba nastavit pevnou vlnovou délku na emisním monochromátoru. 

Pro měření zelené autofluorescence byl monochromátor nastaven na 525 nm. 

Kromě vlnových délek absorpce a emise je nutné nastavit šířku štěrbin u obou 

monochromátorů, které ovlivňují citlivost a spektrální rozlišení jednotlivých měření. Šířka 

štěrbiny při měření autofluorescence byla nastavena na 8 nm, při měření standardů na 5 nm. 

Pro měření spekter bylo potřeba upravit koncentraci vzorku s bakteriemi. Pro měření 

na průtokovém cytometru, popřípadě fluorescenčním mikroskopu, je standardní počet buněk 

v jednom mililitru vzorku 106 dostačující. Ovšem v případě měření stacionární fluorescence 

musela být koncentrace snížena z důvodu vysokého zákalu a s tím související nepřesnost 

měření. Konečná suspenze byla přibližně 3%. 

Pro klasické měření je potřeba dosáhnout co nejvyšší intenzity fluorescence při co 

nejmenším zákalu. Flavinové standardy byly připraveny o koncentraci 10-6 mol∙dm-3 

do odměrných baněk o objemu 25 ml a skladovaly se ve tmě při teplotě 4 °C. 

Odečítání blanků, korekce nehomogenity přístroje nebo detektorů (Obr. 26) a intenzity 

lampy (Obr. 27), popřípadě odstranění tmavého šumu poskytují mnohem přesnější tvar 

spekter. Proto je výhodné používat signál detektoru s korekcí, který tyto nedokonalosti dokáže 

kompenzovat. Přesnější tvar spektra se dostane ještě v případě, kdy se korigovaný signál 

z detektoru vztáhne na korigovaný referenční signál (Obr. 28). 
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Obr. 27: Nekorigovaný referenční signál (pouze signál z lampy) 
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3.4 Příprava fluorescenčních sond 

3.4.1 Použití propidium jodidu 

Byl připraven zásobní roztok o koncentraci 1 mg ∙ cm-3 s destilovanou vodou jako 

rozpouštědlem, který byl skladován při teplotě 4 °C. Pro 1 ml buněčné suspenze se použilo 

5 µl propidium jodidu, tedy koncentrace ve vzorku byla 5 µg ∙ cm-3. Po přidání fluoroforu se 

vzorek nechal 15 minut inkubovat ve tmě při laboratorní teplotě. Po skončení inkubace se 

vzorek zcentrifugoval a promyl médiem použitým v daném experimentu. 

Při měření na průtokovém cytometru byla excitační vlnová délka laseru 488 nm, kdy se 

signál detektoval v červeném kanálu, tedy při vlnové délce 690 ± 35 nm. Při měření 

na fluorescenčním mikroskopu byl použitý laser o vlnové délce 467 nm a pro detekci byl 

zvolen emisní filtr 690 ± 35 nm. 

Kvůli možné toxicitě a mutagenitě fluoroforu bylo nutné dbát na zvýšenou bezpečnost při 

manipulaci se vzorky. 

3.4.2 Použití BODIPY 493/503 

Byl připraven zásobní roztok BODIPY o koncentraci 1 mg ∙ cm-3, kdy se jako rozpouštědlo 

použila destilovaná voda. Takto připravený roztok byl skladován ve tmě a při teplotě 4 °C. 

Optimální objem pro obarvení 1 ml buněčné suspenze je 10 µl. Vzorek se nechal inkubovat 

30 minut ve tmě při laboratorní teplotě. Po skončení inkubace se vzorek zcentrifugoval 

a promyl pufrem použitým v daném experimentu. 

Při měření na průtokovém cytometru byla excitační vlnová délka laseru 488 nm, kdy se 

signál detektoval v zeleném kanálu, tedy při vlnové délce 535 ± 35 nm. Při měření 

na fluorescenčním mikroskopu byl použitý laser o vlnové délce 467 nm a pro detekci byl 

zvolen emisní filtr 520 ± 17,5 nm. 

3.5 Měření stresové odpovědi 

Pro měření změny autofluorescence se použil peroxid vodíku pro změnu koncentrace ROS 

v buňce, azid sodný jako anorganická chemikálie pro zastavení dýchacího řetězce 

a antimycin A jako zástupce antibiotik inhibující komplex II v dýchacím řetězci. Kvůli 

toxickým, žíravým apod. vlastnostem bylo potřeba dbát bezpečnosti práce při manipulaci se 
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Obr. 28: Poměr korigovaného signálu z detektoru a referenčního signálu 
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vzorkem. Všechny vzorky byly excitovány laserem o vlnové délce 467 nm v případě 

fluorescenčního mikroskopu a 488 nm při měření na průtokovém cytometru. 

3.5.1 Použití peroxidu vodíku 

Pro optimalizaci byl připraven peroxid vodíku o koncentraci ve vzorku 10 mM, 100 mM 

a 1 M. Při vyšších koncentracích je nutné kvůli zvýšené produkci volného kyslíku pracovat 

nad umyvadlem. Pro časové měření se odebíral 1 ml buněčné suspenze s peroxidem 

v intervalech 0,5–24 hodin. Byla zjišťována autofluorescence v zelené oblasti, tedy s použitím 

emisního filtru 520 ± 17,5 nm. 

3.5.2 Použití azidu sodného 

Pro přípravu vzorků se použil azid sodný o hmotnostním podílu 0,02 %. Buněčná suspenze 

byla několikrát promyta PBS pufrem, a nakonec se rozsuspendovala v 1 ml azidu sodného. 

Tento objem byl kvantitativně převedený do 9 ml roztoku azidu sodného a směs se důkladně 

protřepala. V intervalu 0,5–24 hodin od přidání azidu bylo odebíráno vždy 0,5 ml vzorku, 

ke kterému se přidalo odpovídající množství propidium jodidu. Vzorek byl inkubován 

15 minut ve tmě při laboratorní teplotě.  

Fluorescence propidium jodidu byla detekována na fluorescenčním mikroskopu 

i průtokovém cytometru v červené oblasti při vlnové délce 680 ± 35 nm. Autofluorescence se 

snímala na průtokovém cytometru v zeleném kanálu 535 ± 35 nm a na fluorescenčním 

mikroskopu při 520 ± 17,5 nm. 

3.5.3 Použití antimycinu A 

Byl připraven zásobní roztok o koncentraci 1 mg∙ml-1, který se skladoval při teplotě 4 °C. 

Jako rozpouštědlo byl použitý 95% ethanol, ve kterém má antimycin A nejvyšší rozpustnost 

(50 mg∙ml-1). Ze zásobního roztoku bylo odebrané takové množství, aby výsledná 

koncentrace ve vzorku byla 10 µg∙ml-1. Po odebrání vzorku v časovém intervalu 1–24 hodin 

byla suspenze obarvena propidium jodidem a nechala se inkubovat ve tmě při laboratorní 

teplotě po dobu 15 minut. 

3.6 Postup měření autofluorescence pomocí průtokové cytometrie 

Na začátku měření je potřeba nastavit pracovní plochu podle typu měření. Musí zde být 

přítomny cytogram SALS (pík)/SALS (area). Scattergram SALS/LALS není nutný, 

ale pro výběr populace je jeho přítomnost vhodná. Dále se nastavil měřicí kanál podle typu 

vzorku a vybral se buď histogram vytvořený z výšky píků fluorescence zaznamenaných 

detektorem, nebo plocha pod píkem. 

Pro promývání vodou na začátku každého měření se nastavil průtok 69 µl∙s-1 a odběr 

300 µl. Pro průtok vzorku byla hodnota nastavena na 19 µl∙s-1 a nasátí 100 µl. Pro všechny 

vzorky, které se mezi sebou porovnávají, je důležité, aby hodnota PMT byla stejná. Tato 

hodnota se upravuje, například pokud vzorek nevykazuje dostatečnou intenzitu fluorescence. 

Pro excitaci se použil laser o vlnové délce 488 nm. Autofluorescence a fluorescence zelených 

sond se detekovala v zeleném kanálu při vlnové délce 535 ± 35 nm. Fluorescence propidium 

jodidu byla z červeného kanálu o vlnové délce 680 ± 35 nm. 

Výsledné informace se získávaly pomocí ROI, kde se histogramu/cytogramu vybrala 

populace/subpopulace, která byla pro měření klíčová. Po skončení měření bylo nutné promýt 

přístroj antibakteriální látkou (např. SAVO) a destilovanou vodou. 
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3.6.1 Příprava vzorku pro měření 

Buněčná suspenze odebraná z produkčního se zcentrifugovala a rozsuspendovala v PBS 

pufru. Dále se provedla kontrola, že je ve vzorku řádově 106 buněk, popřípadě se následně 

upravila koncentrace. Taková suspenze byla připravena k měření samotné autofluorescence.  

3.7 Nastavení fluorescenčního mikroskopu 

Pro excitaci vzorku se využíval pulsní pikosekundový laser o frekvenci do 80 MHz. 

Frekvence laseru se odvíjí od doby života fluoroforu. Pro excitaci vzorků se využíval laser 

o vlnové délce 467 nm s horizontálně polarizovaným světlem při průchodu hlavní optickou 

jednotkou. Frekvence byla nastavena na 40 MHz, což odpovídá pulsu laseru po 25 ns. 

Vzhledem k povaze vzorku byl zvolen objektiv s vodní imerzí, přesněji ultraplanární 

superapochormatický objektiv UPLanSApo 60x/W. Pro odfiltrování přebytečných vlnových 

délek se využilo dichroické zrcadlo 470/635 a emisní filtr podle typu vzorku. Pro samotnou 

autofluorescenci a zelené sondy se používá emisní filtr typu band-pass 520/35 a pro červené 

sondy pak 690/70. 

Měřicí soustava obsahuje čtyři nezávislé detektorové kanály. Dva z nich jsou typu 

MPD-SPAD se šumem pod 250 Cnts∙s-1 a využívají se především pro polarizačně rozdělenou 

detekci signálu. Druhé dva, typu τ-SPAD se šumem nepřekračujícím 100 Cnts∙s-1, 

jsou citlivější a používaly se při měření této práce. 

3.7.1 Příprava vzorku pro měření 

Z buněčné suspenze byl odebrán objem 25 µl, který se umístil na krycí sklíčko o tloušťce 

25 µm. Vzorek byl následně zafixován přibližně 250 µl 2% roztoku agarózy. Teplota agarózy 

musela být mezi 35 a 40 °C, aby nedošlo ke znehodnocení vzorku vysokou teplotou, ale aby 

agaróza byla pořád v kapalném stavu. Při aplikaci gelu je potřeba buněčnou suspenzi 

na sklíčku promíchávat, aby došlo k rovnoměrné fixaci celého vzorku. 

Pro měření byla na optickém mikroskopu vybrána ideálně nasměrovaná bakterie, která 

měla největší celkovou délku. Tato vlastnost byla důležitá pro časová měření, kdy se 

zastoupení různě velkých bakterií ve vzorku měnilo. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Měření excitačních a emisních spekter 

Jednou z doplňkových metod, kterou lze určit typ fluoroforu, je excitační a emisní spektrum, 

která jsou specifická pro každou látku vykazující fluorescenci. Dále je nutná znalost 

excitačních a emisních spekter v případě, že vzorky budou analyzovány na přístroji, který 

neumožňuje nastavit libovolných rozsah excitačních a emisních vlnových délek. 

Takovým příkladem je konfokální fluorescenční mikroskop, který bývá vybaven 

diskrétními laserovými zdroji a konečnou sadou filtrů. Stanovaní excitačně-emisních spekter 

tak umožní vybrat vhodnou oblast excitace a detekce při zahrnutí další nežádoucích efektů, 

jako jsou Rayleighův a Ramanův rozptyl. Následující kapitoly shrnují excitačně-emisní 

vlastnosti studovaných fluoroforů. 

4.1.1 Standardy 

Excitační a emisní spektra byla měřena pro tři typy flavinů – riboflavin, FAD a FMN. Obr. 29 

ukazuje 3D spektrum a obrysový graf (contour plot) vybrané látky riboflavinu. Z 3D grafu 

bylo zjištěno, že excitační maxima jsou dvě. Jedno se nachází v blízké ultrafialové oblasti 

přibližně u 375 nm a druhé v modré oblasti okolo 450 nm.  

Pro účely měření se kvůli excitaci zelených fluorescenčních sond použila excitační 

vlnová délka 467 nm a zelená emise 525 nm. Následující graf zobrazuje normalizovaná 

excitační a emisní spektra při vybraných vlnových délkách. 

Ostatní látky vykazovaly shodné chování a ukazují tak, že se jedná o stejnou základní 

strukturu, fluorofor, a liší se pouze v postranních řetězcích. Srovnání emisních spekter 

při excitaci vlnovou délkou 467 nm obsahuje Obr. 31. 

Obr. 29: 3D spektrum riboflavinu. Na obrázku vlevo je vidět samotné spektrum, na obrázku 

vpravo lze pak vybrat libovolnou emisní a excitační délku pro vytvoření spektra. Z grafu 

vpravo je možné z intenzity fluorescence zjistit, jestli se v grafu nevyskytují odchylky, 

popřípadě jestli jsou přechody z maxim plynulé. 



35 

 

Podle excitačního spektra FAD, které vykazovalo nejvyšší intenzitu fluorescence, bylo 

určeno excitační maximum při vlnové délce při 446 nm. Poměrná intenzita fluorescence při 

excitaci laserem o vlnové délce 467 nm je přibližně 81 % a při vlnové délce 488 nm 31 % 

oproti maximu. 

 

Jak je vidět z naměřených spekter, tak nedošlo ke změně tvaru ani ke spektrálnímu 

posunu při dané vlnové délce. Z naměřených spekter bakteriální suspenze tedy potom není 

možné touto metodou určit, o který typ flavinu se jedná. 
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Obr. 30: Excitační spektrum FAD při emisní vlnové délce 525 nm. 
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Obr. 31: Porovnání emisních spekter standardů při excitační vlnové délce 467 nm. 
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4.1.2 Autofluorescence bakteriální suspenze 

Kvůli zakalení vzorku zde došlo k rozptylu na částicích, tedy je vidět Ramanovský pík. 

V případě excitačních spekter při emisní vlnové délce 525 nm je tento pík při 442 nm 

a pro excitační spektra je při vlnové délce 558 nm. Tyto hodnoty neodpovídají přesně 

definované vlnové délce pro Ramanovský pík vody kvůli použití PBS pufru jako média. PBS 

pufr byl použitý z důvodu co největšímu snížení bakteriálního stresu, aby se spektra měřila 

v přirozeném prostředí pro bakteriální kmeny. 

Tento jev se nepodařilo odfiltrovat, proto je součástí následujících spekter. Plná čára 

zobrazuje naměřená data a přerušovaná čára pravděpodobný průběh spekter bez rozptylu. 

 

Z excitačního spektra je patrné, že v bakterii je obsaženo buď více fluoroforů, nebo jeden 

fluorofor s více excitačními maximy. První excitační maximum je v blízké ultrafialové oblasti 

okolo 370 nm a druhé v modré oblasti okolo 445 nm. V případě Cupriavidus necator PHB-4 

se objevilo ještě třetí maximum při 485 nm. 
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Obr. 32: Excitační spektra C. necator H16 a C. necator PHB-4 při emisní vlnové délce 525 nm 
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Emisní spektrum bakteriálních kmenů zobrazuje pouze jedno emisní maximum 

při vlnové délce přibližně 515 nm. Fluorofor má velké rozmezí emise, které se pohybuje 

od modré oblasti až po červenou, tedy spektrálně odpovídá spektru flavinů při excitaci 

stejným laserem. 

4.2 Měření autofluorescence obarvených a neobarvených bakterií bez stresové 

odpovědi 

Dle vyhodnocení na fluorescenčním mikroskopu metodou TCSPC byly určeny dvě doby 

života autofluorescence. Pokud buňka je ve svém optimálním prostředí, pak se první doba 

života pohybuje v rozmezí 3,8–4,2 ns. Druhá doba života má hodnotu 0,8–1,2 ns. Vše záleží 

na velikosti bakterie, jejím stáří, kvalitě rozpouštědla, ale také době měření (fotostres). 

Pro odfiltrování delší doby života, která koliduje s dobou života vybraných 

fluorescenčních sond, nebylo možné použít funkci „Time Gate“ v programu SymPhoTime 64. 

Tato funkce lze využít pro odstranění kratší doby života. Tento krok ale není nutný, pokud se 

následnou TCSPC analýzou rozdělí jednotlivé doby života v záložce „RGB“. 

Bylo zjištěno, že jednotlivé doby života mají mezi sebou přibližně stejné poměry 

relativního zastoupení. V případě Cupriavidus necator H16 se jedná o poměr τ1 : τ2 přibližně 

1:2–2,5 a v případě Cupriavidus necator PHB-4 1:3–4 (Tab. 4). Poměry intenzit fluorescence 

nemá smysl vyhodnocovat vzhledem k různé velikosti bakterií. 

Po obarvení bakterie vzroste několikanásobně intenzita fluorescence, i relativní 

zastoupení delší doby života. Poměr delší a kratší doby života fluorescence závisí na typu 

a koncentraci přidaného fluoroforu. Pro testování bylo vyzkoušeno barvivo BODIPY 

493/503, které má podobnou dobu života jako autofluorescence flavinů. Toto lipofilní barvivo 

se váže na lipofilní části PHB granulí, tedy bude výrazněji viditelný u kmene Cupriavidus 

necator H16. V případě kmene Cupriavidus necator PHB-4 je barvivo navázáno velmi slabě 

do membrány, proto obarvené bakterie nejsou metodou FLIM odlišitelné od autofluorescence 
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Obr. 33: Emisní spektra C. necator H16 a C. necator PHB-4 při excitační vlnové délce 

467 nm 
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a musí se provést následná analýza TCSPC. Poměry fluorescenční sondy a kratší doby 

autofluorescence jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 4: Doby života autofluorescence, jejich relativní zastoupení a poměry zastoupení 

 vzorek A1 [kCnts] A2 [kCnts] τ1 [ns] τ2 [ns] A2/A1 

C
u
p
ri

a
vi

d
u
s 

n
ec

a
to

r 
H

1
6
 1 0,105 ± 0,004 0,197 ± 0,007 4,17 ± 0,02 1,29 ± 0,06 1,9 

2 0,452 ± 0,008 0,775 ± 0,023 5,04 ± 0,04 1,13 ± 0,04 1,7 

3 0,262 ± 0,009 0,578 ± 0,016 4,54 ± 0,05 1,22 ± 0,03 2,2 

4 0,279 ± 0,015 0,700 ± 0,008 4,60 ± 0,12 1,22 ± 0,04 2,5 

5 0,320 ± 0,020 0,751 ± 0,012 4,30 ± 0,11 1,15 ± 0,05 2,3 

6 0,034 ± 0,003 0,082 ± 0,004 3,80 ± 0,11 0,92 ± 0,05 2,4 

7 0,061 ± 0,005 0,103 ± 0,003 4,10 ± 0,13 1,14 ± 0,07 1,7 

C
u
p
ri

a
vi

d
u
s 

n
ec

a
to

r 
P

H
B

-4
 

1 0,359 ± 0,008 1,270 ± 0,015 4,09 ± 0,04 1,12 ± 0,02 3,5 

2 0,147 ± 0,006 0,479 ± 0,012 3,80 ± 0,06 1,11 ± 0,03 3,3 

3 0,594 ± 0,012 2,420 ± 0,027 3,61 ± 0,05 1,07 ± 0,01 4,1 

4 0,740 ± 0,020 3,210 ± 0,037 3,38 ± 0,03 1,06 ± 0,02 4,3 

5 0,072 ± 0,003 0,220 ± 0,007 3,65 ± 0,07 0,88 ± 0,03 3,1 

6 0,052 ± 0,006 0,161 ± 0,006 4,00 ± 0,22 0,90 ± 0,06 3,1 

 7 0,288 ± 0,015 0,979 ± 0,008 4,33 ± 0,06 1,18 ± 0,03 3,4 

 

Tab. 5: Doba života autofluorescence a fluorescenční sondy, jejich relativní zastoupení 

a poměry zastoupení 

 vzorek A1 [kCnts] A2 [kCnts] τ1 [ns] τ2 [ns] A2/A1 

C
N

  
H

1
6
 1 6,000 ± 0,018 0,549 ± 0,023 5,06 ± 0,01 1,50 ± 0,15 0,09 

2 5,240 ± 0,022 0,571 ± 0,017 5,11 ± 0,01 1,22 ± 0,10 0,11 

3 6,470 ± 0,028 0,596 ± 0,022 5,19 ± 0,01 1,22 ± 0,09 0,09 

C
N

  
P

H
B

-4
 

1 0,412 ± 0,019 0,476 ± 0,008 5,08 ± 0,08 1,40 ± 0,11 1,15 

2 0,273 ± 0,005 0,339 ± 0,007 5,07 ± 0,07 1,29 ± 0,03 1,24 

3 0,295 ± 0,016 0,364 ± 0,016 5,10 ± 0,03 1,18 ± 0,08 1,23 

 

Rozmístění dob života autofluorescence je v případě Cupriavidus necator H16 náhodné, 

respektive se objevuje v celé bakterii. Oproti tomu po obarvení bakterie se delší doba života 

vyskytuje pouze na povrchu granulí PHB, tedy v místech, kam se navázala lipofilní sonda 

a kratší doba života je lokalizovaná všude jinde, viz Obr. 34. 
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Jak bylo zmíněno výše, kmen Cupriavidus necator PHB-4 nemá schopnost akumulace 

PHB granulí, proto se lipofilní sonda dokáže vázat pouze do fosfolipidové membrány. 

Rozmístění autofluorescence zde není náhodné, ale převažuje v koncích bakterie, pokud se 

jedná o kratší bakterii (do cca 10 µm). V případě delší bakterie je těchto míst více (Obr. 35). 
 

Při využití fluorescenční sondy především u Cupriavidus necator H16 došlo 

k několikanásobnému nárůstu relativního zastoupení na poměr τ1 : τ2 přibližně 10–15 : 1. 

U neprodukujícího kmene je tato hodnota nižší, kdy se poměr snížil na přibližně 1 : 1. 

Dále byla měřena intenzita autofluorescence i v červeném kanálu 690 ± 35 nm. 

Pro viabilní buňky byla změřena autofluorescence flavinů, u obarvených buněk odpovídá 

delší doba života propidium jodidu. Data jsou uvedeny v Tab. 6. 

Obr. 34: Doby života fluorescence bakterie Cupriavidus necator H16. Vlevo je zobrazena 

autofluorescence, kdy červeně je znázorněna delší doba života (přibližně 4 ns) a zeleně kratší 

doba života (okolo 1 ns). Vpravo je obarvená bakterie, kdy jsou viditelné obarvené granule 

červenou barvou (doba života okolo 5 ns) a autofluorescence kratší doby života (1 ns). 

Obr. 35: Doby života autofluorescence bakterie Cupriavidus necator PHB-4. Vlevo je 

zobrazena kratší bakterie s dvěma místy s vyšší intenzitou autofluorescence. Vpravo je delší 

bakterie, kdy je viditelných více oblastí s vyšší intenzitou autofluorescence. 
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Tab. 6: Porovnání obou dob života v jednotlivých kanálech a poměr jejich zastoupení 

 
vybraný kanál τ1 [ns] τ2 [ns] A2/A1 

Cupriavidus necator 

H16 živá 

zelený 4,10 ± 0,06 0,99 ± 0,07 2,25 

červený 4,10 ± 0,21 0,95 ± 0,04 2,89 

Cupriavidus necator 

H16 mrtvá 

zelený 4,68 ± 0,07 1,30 ± 0,02 1,92 

červený 10,00 ± 0,42 2,08 ± 0,09 0,69 

Cupriavidus necator 

PHB-4 živá 

zelený 4,10 ± 0,29 1,02 ± 0,08 3,91 

červený 4,30 ± 0,51 0,91 ± 0,08 4,52 

Cupriavidus necator 

PHB-4 mrtvá 

zelený 4,67 ± 0,04 1,15 ± 0,02 2,05 

červený 9,80 ± 0,13 1,86 ± 0,06 0,79 

Poměr relativních zastoupení jednotlivých dob život u viabilních bakterií vždy 

v červeném kanálu vzrostl. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že delší doba života 

autofluorescence už nemá v červeném kanálu takové zastoupení. Pro obarvené bakterie je 

v zeleném kanálu poměr zastoupení dob života nižší než u viabilních, tedy došlo k nárůstu 

zastoupení kratší doby života. Zajímavý je nárůst obou dob života u obarvených buněk 

na hodnotu τ1 přibližně 4,7 ns a 2 ns pro τ2. Tento nárůst může být z části způsobený 

například mírnou změnou intracelulárního pH, protože flaviny obecně reagují velmi citlivě 

na změnu pH okolí změnou své doby života. 

4.2.1 Autofluorescence supernatantu 

Byla měřena i autofluorescence samotného supernatantu. Bylo zjištěno, že poměr zastoupení 

dob života fluorescence sekretovaných flavinů je pro oba kmeny téměř totožný. Protože pH 

okolí nemusí nutně být stejné, jako intracelulární, jednotlivé časy ze supernatantu nelze 

porovnávat s časy uvnitř buňky.  

Zatímco v buňce by vyhodnocení intenzity jednotlivých časů vedlo ke špatné interpretaci 

výsledků, zde by to mohla být jedna z možností vyhodnocení. Následující tabulka uvádí 

relativní zastoupení a intenzity jednotlivých dob života. 

Tab. 7: Informace o jednotlivých dobách života fluorescence sekretovaných flavinů 

v supernatantu. 

 
 

Doba života 

fluorescence [ns] 

Relativní 

zastoupení [kCnts] 

Intenzita 

fluorescence [kCnts] 

Cupriavidus 

necator 

PHB-4 

τ1 4,89 ± 0,03 2,47 ± 0,04 1508 ± 14 

τ2 1,60 ± 0,10 0,58 ± 0,02 117 ± 12 

poměr τ2 / τ1  0,24 0,08 

Cupriavidus 

necator 

H16 

τ1 4,83 ± 0,05 1,79 ± 0,04 1078 ± 11 

τ2 1,60 ± 0,14 0,29 ± 0,02 56 ± 9,5 

poměr τ2 / τ1  0,16 0,05 
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4.2.2 Porovnání rozložení autofluorescence živých a mrtvých buněk 

Pro zjištění rozdílu v autofluorescenci živé a mrtvé bakterie bylo provedeno měření 

na fluorescenčním mikroskopu. Bylo zjištěno, že poměry relativních zastoupení jednotlivých 

dob života se u obou bakteriálních kmenů nijak výrazně neliší, i doby života zůstávají stejné. 

Mrtvá bakterie pravděpodobně vykazuje celou dobu měření stejnou autofluorescenci, kterou 

měla v době buněčné smrti, pokud je pořád ve stejném prostředí. Vizuální porovnání je 

na Obr. 36. 

Rozdíl rozložení autofluorescence je v případě obou bakteriálních kmenů poměrné velký. 

Občas při buněčné smrti došlo k mírnému nárůstu doby života (bakterie je díky nastavené 

barevné škále více zelená než modrá). Hlavním rozdílem je ale samotné rozložení míst se 

zvýšenou intenzitou. V případě C. necator H16 není tento rozdíl tak velký – u živé jsou tato 

místa v celé bakterii, zatímco u mrtvé jsou místa situovaná více u membrány. 

V případě C. necator PHB-4 se v živé buňce vyskytují typická místa se zvýšenou 

intenzitou především v koncích bakterie, v delší než cca 10 µm jsou i uvnitř. Oproti tomu 

v mrtvé baterii tato místa zcela zmizela a autofluorescence je přibližně stejně intenzivní 

v celé délce. 

 

C. necator H16 živá C. necator H16 mrtvá 

C. necator PHB-4 živá C. necator PHB-4 mrtvá 

Obr. 36: Vizuální porovnání živé a mrtvé bakterie Cupriavidus necator 
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4.3 Měření autofluorescence v závislosti na objemu rozpuštěného kyslíku 

v médiu 

Dalším faktorem, který by mohl ovlivnit autofluorescenci, je množství rozpuštěného kyslíku 

v médiu. V tomto případě byla připravena buněčná suspenze o objemu 100, 150 a 250 ml 

v 500ml Erlenmeyerových baňkách.  

Pro získání průměrných hodnot poměrů relativního zastoupení dob života 

autofluorescence na začátku měření se využil fluorescenční mikroskop (Obr. 37). Hodnota 

pro 250 ml média odpovídá poměrnému množství média, pro která probíhala veškerá měření. 

Z grafu je patrný pokles relativního zastoupení delší doby života autofluorescence 

pro bakterii Cupriavidus necator PHB-4 a mírný nárůst pro Cupriavidus necator H16. Nárůst 

není tak výrazný, všechny naměřené hodnoty jsou v přibližném rozmezí uvedeném v Tab. 4. 

Proto se z těchto dat pro Cupriavidus necator H16 nedá s jistotou určit, že množství 

rozpuštěného kyslíku zásadně ovlivňuje poměr zastoupení dob života autofluorescence 

pro tento kmen. 

Pro celkovou autofluorescenci vzorku v závislosti na čase probíhalo měření 

na průtokovém cytometru (Obr. 38 a 39). První tři Erlenmeyerovy baňky se umístily 

pro kultivaci na temperovanou třepačku, poslední se umístila do termostatu. Na začátku 

experimentu se jejich místa vyměnila a zůstala stejná po celou dobu experimentu. 

  

Obr. 37: Histogram znázorňující poměr jednotlivých dob života v závislosti na celkovém 

objemu suspenze. Data jsou výsledkem TCSPC analýzy a jsou průměrem ze šesti hodnot. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Cupriavidus necator PHB-4 Cupriavidus necator H16

p
o
m

ěr
 A

2
/A

1
 [

-]

100 ml média

150 ml média

250 ml média



43 

 

 

 

Z grafu je patrný pokles autofluorescence u všech vzorků, které byly v průběhu měření 

umístěné v termostatu. Pro Cupriavidus necator PHB-4 došlo k nárůstu autofluorescence 

po provzdušnění vzorku původně kultivovaného v termostatu. Po 24 hodinách došlo 

k ustálení autofluorescence, v některých případech se autofluorescence vrátila na původní 

hodnotu, takže lze předpokládat, že se metabolismus bakterií přizpůsobil nové hladině kyslíku 

v médiu. 

Obr. 38: Závislost celkové intenzity autofluorescence bakterie Cupriavidus necator H16 
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Obr. 39: Závislost celkové intenzity autofluorescence bakterie Cupriavidus necator PHB-4 
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4.4 Měření autofluorescence po vystavení oxidačnímu činidlu 

Různé typy oxidačního stresu mohou mít vliv na bakteriální dýchání, vznik ROS, a tím i na 

samotnou autofluorescenci zapojených flavinů. Zvolila se taková koncentrace, aby bylo 

patrné, jestli se autofluorescence mění, ovšem aby nedošlo k usmrcení bakterie. 

4.4.1 Peroxid vodíku 

Pro optimalizaci se použily koncentrace 2 mM, 10 mM, 100 mM a 1 M. 

Každá hodnota na Obr. 40 je průměrem ze šesti naměřených vzorků. Změna jednotlivých 

dob života v závislosti na koncentraci peroxidu není výrazná oproti změně poměru jejich 

relativního zastoupení. Bylo zjištěno, že v některých případech se tento poměr blíží hodnotě 

naměřené pro obarvené vzorky sondou BODIPY 493/503, viz Obr. 41. Proto je nutné brát 

zřetel na prostředí, aby nedošlo k záměně hodnot. 
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Obr. 41: Závislost změny dob života a jejich zastoupení v závislosti na koncentraci peroxidu 

vodíku. Pro porovnání je uvedený i samotný vzorek v PBS pufru bez přídavku peroxidu, který 

je označen jako „blank“. 
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Obr. 40: Graf zobrazující závislost jednotlivých dob života u neobarvené bakterie a poměr 

jejich zastoupení. Relativní zastoupení A1 odpovídá τ1, relativní zastoupení A2 odpovídá kratší 

době života τ2. Data bez přídavku peroxidu vodíku jsou označena jako „blank“. 
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Aby se získala závislost poměru dob života a změny doby života, která je zobrazena 

na Obr. 42, byla bakteriální suspenze s přídavkem peroxidu obarvena fluorescenční sondou 

BODIPY 493/503. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že změna doby života u kmene Cupriavidus necator H16 

je nevýznamná a vše je v rámci chyby. U mutantního kmene Cupriavidus necator PHB-4 je 

změna jak delší doby života, tak i poměrů relativních zastoupení obou časů výraznější. 

Z tohoto důvodu je potřeba brát ohled na typ měření, aby nedošlo k nežádoucímu zkreslení 

výsledků. 

Pro časovou závislost změny doby života neobarvených vzorků byla zvolena koncentrace 

100 mM z důvodu nižšího procenta mrtvých bakterií, ale podobné intenzity autofluorescence, 

viz Tab. 8. 

Tab. 8: Procentuální zastoupení mrtvých buněk ve vzorku a intenzita autofluorescence 

v závislosti na koncentraci peroxidu vodíku 

 Koncentrace 

H2O2 [mol∙dm-3] 

Počet mrtvých 

buněk [%] 

Intenzita 

autofluorescence [-] 

Cupriavidus 

necator PHB-4 

0,10 1,2 7069 

1,00 3,4 7418 

Cupriavidus 

necator H16 

0,10 2,0 7250 

1,00 6,2 9320 

Vizuální porovnání obou kmenů bylo získáno metodou FLIM. Koncentrace peroxidu 

vodíku pro měření vzorků byla 10 mM, 100 mM a 1 M, kdy byly vzorky měřeny 

po 30 minutách vystavení oxidačnímu stresu. 

Obr. 42: Porovnání dob života fluorescence a fluorescenční sondy a poměru jejich zastoupení 
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Z Obr. 43 je poznat, že rozmístění intenzity a zprůměrované doby života přes intenzitu 

fluorescence se s rostoucí koncentrací peroxidu vodíku mění u obou kmenů. V případě obou 

kmenů dochází ještě ke změně velikostí bakterií v médiu cca 15 µm na 4 µm. Tento fakt může 

být způsoben lepší viabilitou mladších bakterií, kdy starší, tedy větší, bakterie praskly. 

Následující grafy zobrazují průměrné hodnoty naměřených dat pro C. necator H16 

a C. necator PHB-4 v závislosti na době působení peroxidu vodíku na vzorek. 

Obr. 43: Porovnání rozmístění intenzity autofluorescence pro vybrané koncentrace peroxidu 

vodíku. V první řadě je zobrazena bakterie Cupriavidus necator PHB-4, ve druhé řadě 

Cupriavidus necator H16. 
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Obr. 44: Závislost jednotlivých dob života autofluorescence na době působení peroxidu 

vodíku 
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U obou kmenů je změna jednotlivých dob života přibližně stejná. Zatímco kratší doba 

života autofluorescence se mění velmi málo, v případě delší doby života dochází ke fluktuaci 

v průběhu času. 

Zatímco u C. necator H16 je změna poměru relativních dob života fluorescence 

minimální (0,4–0,55), u C. necator PHB-4 je rostoucí tendence viditelná (1,1–1,43). 
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Obr. 46: Závislost celkové autofluorescence obou bakteriálních kmenů na době působení 

peroxidu vodíku 

Obr. 45: Poměry relativních zastoupení jednotlivých dob života autofluorescence pro oba 

kmeny. Relativní zastoupení A1 odpovídá delší době života τ1, A2 patří kratší době života τ2. 
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Celková autofluorescence měřeného vzorku zůstává po dobu 6 hodin téměř lineární. 

Výsledky mohou být zkresleny tím, že autofluorescence pochází jak z živých, tak i mrtvých 

bakterií a na průtokovém cytometru ji nelze oddělit. 

V průběhu času došlo k mírnému poklesu buněk obarvených propidium jodidem stavu 

(změněný metabolismus, porušená membrána, bakterie po buněčné smrti…). Vzhledem 

k tomu, že bakterie byly po celou dobu měření umístěné v produkčním médiu s přídavkem 

peroxidu vodíku, který je navíc nestabilní, je pravděpodobné, že se množily po celou dobu 

pokusu, tedy mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 

Na Obr. 48 a 49 jsou zobrazeny oba kmeny v průběhu času. Zatímco u bakterie 

Cupriavidus necator H16 nedochází v průběhu působení peroxidu k téměř žádné viditelné 

změně, Cupriavidus necator PHB-4 má jak jinou velikost, tak i rozložení obou dob života.  

Působení peroxidu vodíku 24 hodin způsobilo změnu rozložení doby života u bakterie 

Cupriavidus necator H16, stejně tak i poměr obou dob života. Pro bakterii Cupriavidus 

necator PHB-4 toto neplatí, viz Obr. 49. Ačkoli zde došlo k výrazné změně velikosti bakterií 

i intenzity autofluorescence, je pravděpodobné, že výsledný obrázek je mladší, nově narostlá 

bakterie. Podobnou velikost jako tato bakterie měly všechny, proto bylo těžké určit, 

která bakterie je nová a která je původní po vystavení oxidačnímu stresu. 
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Obr. 47: Procentuální zastoupení mrtvých bakterií ve vzorku v závislosti na době působení 

peroxidu 
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Obr. 48: Rozmístění dob života autofluorescence u bakterie Cupriavidus necator H16. 

Červeně je znázorněna delší doba života okolo 4 ns, modrá zobrazuje kratší dobu života 

okolo 1 ns. Časový údaj na obrázcích udává dobu působení 100mM peroxidu vodíku. 

30 minut 90 minut 150 minut 

210 minut 270 minut 24 hodin 

30 minut 90 minut 150 minut 

210 minut 270 minut 24 hodin 

Obr. 49: Rozmístění dob života autofluorescence u bakterie Cupriavidus necator PHB-4. 

Červeně je znázorněna delší doba života okolo 4 ns, modrá zobrazuje kratší dobu života 

okolo 1 ns. Časový údaj na obrázcích udává dobu působení 100mM peroxidu vodíku. 

Na obrázku zobrazujícím stav po 24 hodinách působení peroxidu jsou pravděpodobně dvě 

bakterie ležící na sobě. 



50 

 

Obr. 50 a 51 z průtokového cytometru zobrazují změnu velikosti obou kmenů bakterií 

v průběhu času. 
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Obr. 51: SALS/SALS cytogram bakterie C. necator PHB-4 v závislosti na době působení 

peroxidu vodíku 
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Obr. 50: SALS/SALS cytogram bakterie C. necator H16 v závislosti na době působení 

peroxidu vodíku 
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U bakterie C. necator H16 není vidět žádná výrazná změna ve velikosti v průběhu doby 

působení peroxidu, zatímco u C. necator PHB-4 je patrný mírný pokles (posun po úhlopříčce 

doleva dolů). Po 24 hodinách, kdy už v médiu peroxid nebyl přítomný, dorostly bakterie 

do původní velikosti. Pravděpodobně větší (straší) bakterie oxidační stres 100mM peroxidem 

vodíku nepřežily a prodělaly nekrózu, proto v médiu zůstaly pouze menší bakterie. 

4.4.2 Peroxid vodíku v kombinaci se síranem železnato-amonným v pH 4 

Tato kombinace podporuje tvorbu reaktivních forem kyslíku (ROS) než samotný peroxid 

vodíku. Pro stres baterií se zvolila koncentrace peroxidu vodíku 2 mM s přídavkem 0,1mM 

(NH4)2Fe(SO4)2 ∙ 6 H2O. 1M HCl bylo upraveno pH na hodnotu 4. 

Z grafu je patrné, že po přídavku síranu železnato-amonného v kyselém prostředí mírně 

vzrostla delší doba života, ovšem poměr relativních zastoupení dob života zůstal téměř stejný. 

Na vzrůst delší doby života má pravděpodobně spíše vliv pouze změna pH prostředí, 

kdy flaviny obecně jsou na pH velmi citlivé. Tento fakt by ale byl potřeba ověřit pH sondou 

v intracelulárním prostředí. 

Tab. 9: Porovnání změny střední hodnoty autofluorescence bez stresového faktoru (blank), 

s přídavkem 2mM H2O2 a s přídavkem peroxidu v kombinaci s Mohrovou solí při pH 4 

 
Blank 2mM H2O2 Kombinace s železem 

C. necator H16 20193 22217 25886 

C. necator PHB-4 21858 22403 23610 

Jak je vidět z tabulky, po přídavku síranu železnato-amonného autofluorescence vzorků 

mírně vzrostla oproti vzorkům pouze s obsahem peroxidu vodíku. Tento nárůst ale není tak 

velký, proto nelze s jistotou říct, že přídavek tohoto činidla v kyselém prostředí významně 

ovlivňuje autofluorescenci. 
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Obr. 52: Závislost dob života a jejich zastoupení na typu oxidačního stresu pro oba kmeny 

C.  necator. Vzorek s přídavkem pouze peroxidu vodíku je označený jako „2mM“. 
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4.5 Měření autofluorescence po vystavení azidu sodného 

Buněčná suspenze byla obarvena propidium jodidem pro odlišení živých a mrtvých bakterií. 

Pro měření byla původně zvolena koncentrace azidu sodného 0,2 hm. %. Tato koncentrace 

byla testována pouze na fluorescenčním mikroskopu, aby se zjistilo, jestli bude vzorek 

měřitelný. Po 15 minutách byla intenzita autofluorescence měřitelná a FLIM obrázky byly 

po vizuální stránce podobné jako z jakýchkoli předchozích měření. Po 75 minutách klesla 

intenzita autofluorescence u obou kmenů na tak nízkou hodnotu, že by následující výsledky 

už byly nespolehlivé kvůli nedostatku fotonů pro TCSPC analýzu. 
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Obr. 53: Závislost změny doby života autofluorescence C. necator H16 a poměru jejich 

relativního zastoupení v závislosti na stavu buňky a době vystavení NaN3 o koncentraci 

0,2 hm. %. Živá bakterie bez vystavení stresu je označena jako „blank“. 
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Obr. 54: Závislost změny doby života autofluorescence C. necator PHB-4 a poměru jejich 

relativního zastoupení v závislosti na stavu buňky a době vystavení NaN3 o koncentraci 

0,2 hm. %. Živá bakterie bez vystavení stresu je označena jako „blank“. 
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Z grafů na Obr. 53 a 54 je vidět nárůst delší doby života v případě poškozených bakterií 

u obou kmenů a viabilních bakterií pro kmen C. necator PHB-4. Poměr zastoupení 

jednotlivých dob života se téměř nezměnil u bakterie C: necator H16 na rozdíl 

od neprodukujícího kmene, kde je zvýšení zastoupení kratší doby života výrazné. 

Po 75 minutách už vzorek nebyl téměř měřitelný kvůli vysokému podílu buněk 

obarvených propidium jodidem, kdy neobarvené bakterie nebylo možné najít. Na Obr. 55 a 56 

je vizuální zobrazení viabilních bakterií v obou časech. 

 

Intenzita autofluorescence u kmene H16 klesla skoro o polovinu, kdy je pozorovatelná 

i změna velikosti na základě měřítka. Neprodukující kmen PHB-4 měl intenzitu 

autofluorescence přibližně 5x nižší a také zde došlo ke zvýšení zastoupení menších bakterií. 

Aby se dosáhlo lepších výsledků, byla snížena koncentrace azidu sodného na 0,02 hm. %.  

Obr. 56: Změna rozložení intenzity autofluorescence u Cupriavidus necator H16 po vystavení 

NaN3 v době 15 minut (vlevo) a 75 minut (vpravo). 

Obr. 55: Změna rozložení intenzity autofluorescence u Cupriavidus necator PHB-4 

po vystavení NaN3 v době 15 minut (vlevo) a 75 minut (vpravo). 
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Následující grafy zobrazují průměrné hodnoty z naměřených dat pro oba kmeny 

v závislosti na době působení azidu sodného. Buněčná suspenze byla opět obarvena 

propidium jodidem pro odlišení viability bakterií. 

 

Pro viabilní bakterie C. necator H16 zůstával poměr v průběhu působení azidu sodného 

téměř lineární, zatímco pro C. necator PHB-4 došlo k prudkému poklesu ve 210. minutě 

a následnému vzrůstu až na skoro původní hodnotu. U obarvených bakterií je u obou kmenů 

viditelný nárůst kratší doby života po 4–5 hodinách. 
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Obr. 57: Poměr relativního zastoupení jednotlivých dob života pro bakterie neobarvené 

propidium jodidem. Relativní zastoupení A1 odpovídá delší době života, A2 kratší době života. 

Obr. 58: Poměr relativního zastoupení jednotlivých dob života pro obarvené bakterie 

propidium jodidem. Relativní zastoupení A1 odpovídá delší době života, A2 kratší době života. 
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Na začátku měření došlo k poklesu autofluorescence pro oba bakteriální kmeny. 

V průběhu pokusu došlo k ustálení autofluorescence na nižší intenzitě u C. necator H16, 

u kmene C. necator PHB-4 docházelo k mírné fluktuaci intenzity okolo průměru. 

Stejný průběh měl i produkující kmen C. necator H16. Po 24 hodinách došlo ještě k dalšímu 

poklesu intenzity autofluorescence, který byl pravděpodobně následkem rozkladu starších 

bakterií a netvoření nových kolonií. 
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Obr. 59: Závislost celkové autofluorescence na době působení azidu sodného pro kmeny 

C. necator H16 i C. necator PHB-4. 
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Obr. 60: Procentuální zastoupení bakterií obarvených propidium jodidem ve vzorku 

v závislosti na době působení azidu sodného 
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Během prvních dvou hodin měření došlo k nárůstu procentuálního zastoupení bakterií 

C. necator PHB-4obarvených propidium jodidem. Tento fakt může být způsoben jak smrtí 

buňky, tak i jen poškozením membrány u viabilní bakterie. Pro C. necator H16 vzrostlo 

zastoupení mrtvých buněk pouze na začátku měření po přidání azidu sodného, pak 

procentuální zastoupení obarvených buněk zůstávala přibližně lineární. Postupně se 

zastoupení obarvených buněk začalo snižovat pravděpodobně v důsledku nekrózy mrtvých 

bakterií ve vzorku. 

  

Obr. 61: SALS/SALS cytogram bakterie C. necator H16 v závislosti na době působení azidu 

sodného 
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Obr. 62: SALS/SALS cytogram bakterie C. necator PHB-4 v závislosti na době působení 

azidu sodného 
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Ani u jednoho z bakteriálních kmenů není patrná významná změna ve velikosti bakterií 

v průběhu času. Bakterie C. necator PHB-4 vykazuje mírný pokles ve 30. minutě po přidání 

azidu sodného, který zůstává stejný až do konce měření. 

Následující obrázky zobrazují rozložení průměrné doby života obou bakteriálních kmenů 

v závislosti na době působení azidu sodného. 

Z FLIM obrázků vyplývá, že velikost bakterií C. necator H16, ani průměrná doba života 

se v závislosti na době působení azidu sodného nemění. Oproti výsledkům z průtokového 

cytometru docházelo v průběhu měření na fluorescenčním mikroskopu k nárůstu výskytu 

obarvených bakterií, ve 210. minutě bylo už velmi obtížné najít neobarvenou bakterii.  

V průběhu měření docházelo k poklesu autofluorescence patrné z FLIM obrázků 

z parametru „Events“. Tento fakt byl také patrný při TCSPC analýze z vyhasínací křivky, 

kdy původní hodnoty dosahovaly k 1000 Cnts, ovšem v průběhu času tato hodnota klesla 

téměř na polovinu. Z tohoto důvodu nebylo možné použít intenzitní parametr jako marker 

autofluorescence kvůli jeho velmi nízké hodnotě. 

blank 30 minut 

150 minut 24 hodin 

Obr. 63: FLIM obrázky bakterie Cupriavidus necator H16 v různých dobách působení azidu 

sodného 
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Rozložení průměrné doby života se v případě C. necator PHB-4 v průběhu času měnilo, 

jak je vidět z Obr. 64, kdy se průměrná doba života posunula dle škály z modré oblasti 

do nazelenalé (tedy se mírně zvedla průměrná doba života). Po 24 hodinách už nebyly 

v bakterii znatelná místa s vyšší intenzitou autofluorescence, která jsou pro tento kmen zcela 

typická. Bakterie ale nebyla vybarvena propidium jodidem, tedy lze těžko říct, jestli se 

jednalo už o mrtvou bakterii, či je to stresová odpověď bakterie.  

4.6 Měření autofluorescence po aplikaci antimycinu A 

Buněčná suspenze byla obarvena propidium jodidem pro odlišení živých a mrtvých bakterií. 

Pro měření byla zvolena výsledná koncentrace ve vzorku 10 µg∙ml-1. Protože se nejedná 

o antibiotikum určené proti bakteriím, ale proti plísním, byla použita vyšší koncentrace než ta, 

která se uvádí proti eukaryotickým buňkám. 

  

blank 30 minut 

150 minut 24 hodin 

Obr. 64: FLIM obrázky bakterie Cupriavidus necator PHB-4 v různých dobách působení 

azidu sodného 
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Na následujících grafech je zobrazen vliv antimycinu A na oba bakteriální kmeny. 

 

Poměr relativních zastoupení u živých bakterií kmene C. necator H16 byl nad rozmezím 

hodnot naměřených pro blank (A2/A1 ≈ 1,5–2,5). Po 6 hodinách se hodnota průměru 

přiblížila, ale po 24 hodinách už opět stouplo relativní zastoupení delší doby života. 

Pro C. necator PHB-4 platil pravý opak. Poměr relativních zastoupení se celou dobu držel 

pod průměrnou hodnotou blanku, která je 3,5 až 4,5. 
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Obr. 65: Poměr relativních zastoupení jednotlivých dob života živých bakterií C. necator 

(neobarvených propidium jodidem) 
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Obr. 66: Poměr relativních zastoupení jednotlivých dob života mrtvých bakterií C. necator 

(obarvených propidium jodidem) 
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Z těchto údajů vyplývá, že se u C. necator H16 zastoupení kratší doby života 

autofluorescence zvyšovalo, tedy se zvyšovalo zastoupení sbalené formy FAD. Oproti tomu 

u C. necator PHB-4 se zvyšovalo relativní zastoupení delší doby života autofluorescence, 

které lze přiřadit riboflavinu, FMN a natažené konformaci FAD. 

U obou kultur je zastoupení mrtvých buněk lineární až do 270. minuty od přídavku 

antimycinu A. Tento vysoký nárůst je pravděpodobně způsoben nástupem účinku antibiotika 

a následný prudký pokles je důsledek rozložení mrtvých bakterií ve vzorku. 
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Obr. 67: Procentuální zastoupení mrtvých buněk obou bakteriálních kmenů ve vzorku 

v závislosti na době působení antimycinu A 

Obr. 68: Závislost celkové autofluorescence obou bakteriálních kmenů v závislosti na době 

působení antimycinu A 
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Ve 30. minutě od přidání antimycinu A došlo k prudkému poklesu autofluorescence, 

ale od té doby zůstávala autofluorescence obou bakteriálních kmenů lineární. 

Jen u 240. minuty po přidání antibiotika došlo k mírnému nárůstu autofluorescence u obou 

kultur. Bakterie Cupriavidus necator PHB-4 pak klesla na hodnotu před nárůstem, 

zatímco Cupriavidus necator H16 zůstala na vyšší hodnotě. 

Velikost bakterií ve vzorku se v průběhu doby působení antimycinu A měnila u obou 

bakteriálních kultur. Zatímco u C. necator H16 došlo k poklesu velikosti až při 150. minutě 

od přidání antibiotika a po 24 hodinách se velikost bakterií vrátila téměř na původní hodnotu, 

neprodukující kmen má výrazný pokles velikosti už při 30. minutě. Po 90 minutách od přidání 

antimycinu A došlo k dalšímu posunu v cytogramu a tato velikost zůstala stejná až do konce 

experimentu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 69: Závislost velikosti bakterií C. necator H16 a C. necator PHB-4 v závislosti na době 

působení antimycinu A 

Obr. 70: Závislost rozložení autofluorescence C. necator H16 v závislosti na době působení 

antimycinu A 
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FLIM obrázky 70 a 71 korespondují, co se týče velikosti bakterií, se SALS/SALS 

cytogramy z Obr. 69. Jak je vidět, velikost bakterií se u kmene C. necator H16 nejprve snížila 

a po 24 hodinách opět zvýšila. U neprodukujícího kmene docházelo ke snižování velikosti 

bakterií ve vzorku neustále. 

Rozložení doby autofluorescence je stejné u bakterií v PBS pufru i u bakterií vystavených 

antimycinu A. 

  

blank 90 minut 30 minut 

Obr. 71: Závislost rozložení autofluorescence C. necator H16 v závislosti na době působení 

antimycinu A 
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5 ZÁVĚR 
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou autofluorescence bakteriálních kmenů 

Cupriavidus necator H16 a Cupriavidus necator PHB-4. První část je zaměřená na získání 

excitačních a emisních spekter a jejich porovnání se standardy. Na základě rešerše bylo 

předpokládáno, že autofluorescenci v zelené oblasti způsobují flaviny, jejichž spektra 

odpovídala tvarem i maximy standardům. Kvůli nízké koncentraci flavinů v buněčné suspenzi 

došlo k mírnému zkreslení výsledků Ramanovským píkem. Bylo zjištěno, že emisní spektra 

bakterie C. necator H16 a C. necator PHB-4 jsou mírně odlišná. Zatímco u produkujícího 

kmene má spektrum přibližný tvar jako u standardů, pro C. necator PHB-4 je emisní 

maximum při 515 nm mnohem ostřejší. Také se zde vyskytlo ještě jedno excitační maximum 

při vlnové délce 485 nm pro emisi detekované při 525 nm. Stejná excitační maxima pro oba 

kmeny i standardy byla naměřena při vlnových délkách 370 a 445 nm. 

Při vizualizaci na fluorescenčním mikroskopu byly objeveny rozdíly v rozmístění 

autofluorescence v obou bakteriálních kmenech jak mezi sebou, tak i v živé a mrtvé bakterii. 

Pro živou bakterii C. necator H16 byla autofluorescence rozmístěna náhodně v celé bakterii. 

Po buněčné smrti se autofluorescence přesunula více k buněčné membráně, kdy uprostřed 

v podélné ose bakterie byla intenzita autofluorescence mnohonásobně nižší. V případě živé 

C. necator PHB-4 byla autofluorescence rozmístěna v závislosti na délce bakterie. V buňce 

do přibližně 10 µm byla místa se zvýšenou intenzitou pouze v koncových částech, zatímco 

v delší bakterii bylo těchto míst více. Po buněčné smrti nebylo možné rozpoznat původní 

místa se zvýšenou intenzitou autofluorescence, protože intenzita byla v celé bakterii 

přibližně stejná. 

Samotná autofluorescence měla nízkou intenzitu, což komplikovalo TCSPC analýzu. 

Ta potřebuje pro relevantní vyhodnocení alespoň 5–10 tisíc Cnts, zatímco autofluorescence se 

pohybovala mezi 500 a 1500 Cnts, proto nebylo možné využít jednotlivé doby života jako 

spolehlivé ukazatele změny autofluorescence. Stejně tak stanovení výsledků podle intenzity 

by nebylo vhodné kvůli různé délce bakterií. Proto bylo zvoleno vyhodnocení pomocí 

parametru „Amplitude“, tedy relativní zastoupení konkrétní doby života, kdy se vypočítal 

poměr relativního zastoupení krátké doby života autofluorescence ku dlouhé. 

Poměr A2/A1 se v případě C. necator H16 bez stresové odpovědi pohyboval v rozmezí 

1,7–2,5. Pro mutantní kmen byla tato hodnota vyšší, v rozmezí 3,5–4,3. Po přidání lipofilní 

fluorescenční sondy BODIPY 493/503, která vybarvuje především PHA granule, klesl poměr 

A2/A1 v případě C. necator H16 na hodnotu okolo 0,1 a v případě C. necator PHB-4 

na hodnotu přibližně 1,2. Tento rozdíl je způsobený nepřítomností PHA granulí 

u neprodukujícího kmene. Byla měřena i autofluorescence v červené oblasti. Zde je poměr 

u obou bakteriálních kmenů vyšší (cca 3 pro C. necator H16 a cca 4,6 pro C. necator PHB-4), 

tedy se mírně zvýšilo zastoupení kratší doby života. Jedním z možných vysvětlení je to, 

že v červeném kanálu emituje převážně FAD, který má jako jediný dvě doby života 

fluorescence. 

Pro autofluorescenci supernatantu byly naměřeny hodnoty okolo 0,2 pro oba kmeny. 

Za tuto změnu je pravděpodobně odpovědná konformace FAD, kdy v intracelulárním 

prostředí je stéricky bráněná, proto zde převažuje delší čas, zatímco v extracelulárním 

prostředí může zaujmout energeticky výhodnější polohu. 

Bylo zjištěno, že po přidání fluorescenční sondy klesne hodnota poměru A2/A1 

na hodnotu podobnou po vystavení bakterie stresovému faktoru. Jako první bylo zvoleno 

sledování změny autofluorescence v závislosti množství rozpuštěného kyslíku v médiu. 
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Vzorky, které po celou dobu kultivace byly umístěné na temperované třepačce, vykazovaly 

vyšší intenzitu fluorescence než vzorek umístěný v termostatu. Po umístění netřepaného 

vzorku na třepačku došlo v případě C. necator PHB-4 k nárůstu autofluorescence. Ke konci 

měření se hodnoty ustálily, což může napovídat o adaptaci bakterie na novou hladinu kyslíku 

v médiu. C. necator H16 měla pro všechny typy vzorků po celou dobu měření přibližně stejné 

hodnoty. Při zvyšování objemu média byl pozorován mírný pokles poměru A2/A1 

u C. necator PHB-4 a mírný nárůst pro C. necator H16. 

Pro oxidativní stres byl zvolen peroxid vodíku. Kvůli vysoké koncentraci fluorescenční 

sondy v kmenu C. necator H16 bylo zjištěno, že rozdíl mezi 10mM koncentrací peroxidu 

vodíku a vzorkem v PBS pufru nebyl výrazný oproti C. necator PHB-4, ačkoli v neobarvené 

suspenzi byl rozdíl u obou kultur mnohem významnější. Po optimalizaci se pro měření 

vybrala koncentrace 100 mM, kdy se chování autofluorescence sledovalo v čase po dobu 

24 hodin. Problémem při sledování změny celkové autofluorescence bylo zjištění, že ačkoli je 

bakterie mrtvá, respektive vybarvená propidium jodidem, poměr A2/A1 byl náhodný. 

Ani po buněčné smrti autofluorescence nezmizela, občas byla její intenzita i vyšší než u živé 

bakterie. Tento fakt mohl výrazně ovlivnit výsledky při měření celkové autofluorescence 

na průtokovém cytometru. Bylo zjištěno, že PHA neprodukující kmen zvyšuje svůj poměr 

A2/A1 v čase, zatímco u C. necator H16 zůstává téměř lineární po celou dobu měření, pouze 

z poměru relativních zastoupení dob života okolo hodnoty 2 pro nestresovanou bakterii klesl 

na hodnotu 0,4. Pokles hodnoty pro C. necator PHB-4 je ještě výraznější (z 4 na 1,1). 

V příštím měření by bylo vhodné měřit buňky umístěné přímo v PBS pufru, aby nedocházelo 

ke zkreslení výsledků průběžným množením bakterií v médiu. 

Další formou oxidativního stresu byl přídavek Mohrovy soli k peroxidu vodíku 

v kyselém prostředí. Rozdíl stresové odpovědi v rámci autofluorescence před a po přídavku 

tohoto činidla byl minimální. 

Pro zásah do dýchacího řetězce bakterie byl vybrán azid sodný a antimycin A. 

Po optimalizaci koncentrace bylo provedeno časové měření. Při použití azidu sodného 

docházelo v průběhu času k výraznému poklesu intenzity autofluorescence, což byl problém 

při TCSPC analýze kvůli nedostatku fotonů. Z toho důvodu byla použita vyšší intenzita 

laseru, což ale mohlo částečně ovlivnit chování bakterie. Poměr A2/A1 zůstával u bakterie 

C. necator H16 po celou dobu měření téměř konstantní a v rozmezí hodnot naměřených 

pro bakterie bez stresové odpovědi (2,4–2,6). Bakterie C. necator PHB-4 vykazovala vysoký 

nárůst zastoupení delší doby života autofluorescence až do 210. minuty, kdy poměr začal opět 

růst na hodnotu 2,7. 

Stresová odpověď antimycinu A nebyla výrazná. Bakterie zareagovala pouze prudkým 

poklesem autofluorescence ihned po přidání antibiotika, ale následně po celou dobu měření 

zůstávala hodnota lineární. Pro C. necator H16 byla v průběhu měření mnohem více 

zastoupena kratší doba života (hodnota poměru okolo 4), ale po 6 hodinách došlo 

pravděpodobně k částečné adaptaci bakterie. U C. necator PHB-4 byla více zastoupena delší 

doba života (hodnota poměru okolo 3) a s časem její zastoupení narůstalo. 

Celkově se intenzita autofluorescence a relativní zastoupení měnilo mnohem více 

u mutantního kmenu C. necator PHB-4. Tento fakt podporuje teorii o protektivních 

vlastnostech PHA granulí. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ADC analog-to-digital converter 

Arel relativní zastoupení 

BSS solný roztok (balanced salt solution) 

CD circular dichroism 

CFD  constant function discriminator 

cps county za sekundu 

DMSO dimethylsulfoxid 

FAD flavinadenindinukleotid 

FLIM fluorescence-lifetime imaging microscopy 

FMN flavinmononukleotid 

GFP zelený fluorescenční protein 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

PGA programmable gain amplifier 

PI propidium jodid 

PMT fotonásobič 

RF riboflavin 

ROI region of interest 

ROS reaktivní kyslíkové formy 

rpm otáčky za minutu 

S0  základní singletová energetická hladina 
*

1S   první vyšší energetická singletová hladina 

*

2S  druhá vyšší energetická singletová hladina 

*

1T  první vyšší energetická tripletová hladina 

TAC time-to-amplitude converter 

TCSPC time-correlated single photon counting 

 


