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Abstrakt 

 
V živých organismech jsou metabolické procesy doprovázeny spontánní emisí 

fotonů. Teoretická část práce se věnuje mechanismům vzniku tohoto fenoménu a 

také uvádí jeho možné funkce v organismech. Experimentální část práce se 

zaměřuje na závislost šumu fotonásobiče na teplotě. Dále se zaměřuje na emisi 

fotonů z technického, chemického a biologického vzorku. Nakonec je uveden 

experiment s optickou interakcí dvou chemicky oddělených tkáňových kultur.  

 
Klíčová slova: Ultra slabá emise fotonů, reaktivní kyslíkové formy, biofotony, 

fotonásobič, mezibuněčná interakce 

 

Abstract 

 
Metabolic processes in living organisms are accompanied by spontaneous photon 

emission. The theoretical part of this thesis deals with the mechanisms of this 

phenomenon and gives also its possible functions in organisms. The experimental 

part of the thesis focuses on the dependence of photomultiplier noise on the 

temperature. It also focuses the photon emission from a technical, chemical and 

biological sample. The last part of the thesis describes an experiment with the 

optical interaction of two chemically separated tissue cultures. 

 

Keywords: Ultraweak photon emission, reactive oxygen species, biophotons, 

photomultiplier tube, cell-to-cell interaction 
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1 Úvod 
 

Předkládaná diplomová práce vytváří souhrnný text zabývající se studiem 

ultraslabé emise fotonů z biologických vzorků. Jedná se o prozatím nepříliš dobře 

objasněný fenomén, který je stále ve fázi důkladného studia. V budoucnu by mohl 

pomoci podrobněji osvětlit některé procesy probíhající v organismech. Jelikož 

klíčem k pochopení chování organismu jako celku je postupné porozumění 

fungování jeho dílčích částí, je nesmírně důležité popsat různé životní pochody na 

všech úrovních – nejen biologicky a chemicky, ale také fyzikálně.  

Praktická část této práce probíhala v laboratořích Ústavu fotoniky a 

elektroniky AV ČR, v.v.i. Vlastnosti ultraslabé emise fotonů byly zkoumány pomocí 

měřícího systému s citlivým fotonásobičem. Nejprve byly provedeny úpravy tohoto 

systému, tak aby vyhovoval potřebám měření. Světlotěsná komora byla tepelně 

zaizolována a její termoregulace byla přizpůsobena tak, aby bylo možné ji ovládat 

přes počítač. Následně proběhlo měření šumu systému při různých teplotách, za 

účelem stanovení jeho teplotní stability. 

Podstatnou část práce tvoří charakteristika závislosti emise fotonů na teplotě 

měřeného vzorku. Pro tyto účely byly zkoumány tři různé reprezentativní zdroje – 

technický, chemický a biologický. Technický zdroj byl reprezentován LED diodou, 

chemický zdroj roztokem hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3), peroxidu vodíku 

(H2O2) a luminolu (C8H7N3O2) a biologický byl zastoupen naklíčenými fazolemi 

mungo (Vigna radiata). 

Dále proběhla série experimentů s mezibuněčnou interakcí. Cílem těchto 

experimentů bylo ověřit, zda na sebe mohou dva chemicky oddělené biosystémy 

působit i jiným interakčním mechanismem, než je pouhá výměna molekul. 

. 
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2 Stav řešené problematiky 
 

Při metabolických procesech dochází v buňkách všech živých organismů ke 

spontánní, ultra slabé emisi fotonů (ultraweak photon emission – UPE). Poprvé byla 

popsána jako tzv. mitogenetické záření v roce 1923 ruským biologem Alexandrem 

Gurwitschem. S nástupem citlivých detekčních metod na Gurwitschův výzkum 

navázal v 70. letech 20. století německý fyzik Friz-Albert Popp. Prokázal existenci 

částic světla emitovaných živými organismy do okolí a zavedl pro ně název 

biofotony [1]. V této práci je pro popis tohoto fenoménu používán jak termín 

ultraslabá emise fotonů, tak i biofotony.  

Ultraslabá emise fotonů je popsána v rozmezí od ultrafialové do viditelné a 

infračervené oblasti elektromagnetického spektra a to v rozsahu vlnových délek 390 

– 780 nm. Intenzita vyzařovaného světla se pohybuje kolem 10-18 – 10-16 W/cm2, což 

odpovídá 1 – 100 fotonům/cm2s [2]. Světlo emitované buňkami je tedy velice slabé a 

lidským okem nepostřehnutelné (lidské oko je schopno rozpoznat světlo při 10
-14 

– 

10
-12 

W/cm
2
, tedy 10

4 
– 10

6 
fotonech/cm2s), což značně znesnadňuje studium tohoto 

fenoménu. Avšak, dnes jsou již možnosti detekčních technik na takové úrovni, že je 

možné záření pozorovat v naprosté tmě za pomoci citlivých senzorů.  

Je nutné podotknout, že popisovaná emise biofotonů není tepelného původu, 

necharakterizuje ji tedy Planckův vyzařovací zákon. Živé organismy nedosahují 

teplot potřebných k vytvoření elektromagnetické záření ve viditelné oblasti nebo 

v UV oblasti. Ultraslabá emise fotonů je spontánním jevem, který probíhá bez vnější 

excitace.  

Fenomén UPE by také neměl být zaměňován s tzv. bioluminiscencí. Ta je 

mnohem silnější a souvisí s enzymem luciferázou [3]. Emise biofotonů je závislá na 

základních biochemických reakcích a je považována za jejich vedlejší produkt. 

Mechanismy vzniku UPE budou objasněny v další kapitole. 
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3 Mechanismy vzniku ultraslabé emise fotonů 
 

V současné době se předpokládá, že za utraslabou emisi fotonů jsou zodpovědné 

tzv. reaktivní formy kyslíku (reactive oxygen species – ROS). Jedná se o excitované 

molekuly, které vstupem do chemických reakcí uvolňují energii ve formě fotonů [4]. 

Ultraslabá emise fotonů v organismech je z části také ovlivněná řetězovou 

peroxidací lipidů a reakcí za účasti oxidu dusíku, v práci se však zaměřím zejména 

na reakce podmíněné ROS [5].  

Existuje i teorie formulovaná F.-A. Poppem, podle níž vznik UPE umožňuje 

struktura DNA, které se chová jako „fotonová past“. V této práci však tuto možnost 

nebudu blíže rozebírat. 

3.1 Reaktivní formy kyslíku  

V organismech přirozeně vzniká celá řada těchto látek a mají značný 

fyziologický, ale i patologicky význam. Hladina reaktivních forem kyslíku je 

v organismech udržována v určitých mezích mechanismy antioxidační ochrany. Za 

normálních růstových podmínek je produkce reaktivních forem kyslíku v buňce 

nízká. Působí-li na organismus stresové faktory narušující jeho buněčnou 

homeostázu, dochází k výraznému zvýšení koncentrace ROS v buňce, čímž se 

naruší rovnováha mezi vznikem a odstraňováním ROS a dochází k oxidačnímu 

stresu. Reaktivní formy kyslíku můžou atakovat většinu biomakromolekul [6]. 

 Reaktivní formy kyslíku zahrnují volné radikály, ale také látky 

neradikálového charakteru. Mezi volné radikály se řadí superoxid (O2•-), 

hydroxylový radikál (HO•), peroxylový radikál (ROO•), alkoxylový radikál (RO•) a 

hydroperoxylový radikál (HO2•). Mezi ROS neradikálové povahy pak náleží 

peroxid vodíku (H2O2), kyselina chlorná (HClO), ozón (O3) a singletový kyslík 

(1O2)[3]. Různé druhy ROS vznikají několika základními mechanismy – v 
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biologických systémech jsou ROS produkovány dvojím způsobem, a to cestou 

enzymových nebo neenzymových reakcí [6]. 

3.1.1 Volné radikály 

Volným radikálem může být molekula, atom nebo ion, schopný samostatné 

existence, který obsahuje alespoň jeden nespárovaný elektron. Volné radikály 

mohou vznikat homolytickým štěpením kovalentní vazby molekuly, přičemž se 

každý z takto vzniklých fragmentů ziskem jednoho nepárového elektronu stává 

volným radikálem. K takovéto reakci je ovšem zapotřebí velké množství energie 

(např. vysoká teplota nebo vysokoenergetické záření). V biologických systémech 

tedy vznikají volné radikály jinými způsoby – odejmutím elektronu (oxidace), nebo 

přijetím elektronu (redukce), což vyžaduje méně energie, než homolytické štěpení 

kovalentní vazby [7]. Volné radikály jsou vysoce reaktivní molekuly, které mohou 

iniciovat řadu dalších reakcí ve snaze doplnit si, nebo odevzdat nepárový elektron. 

Váží se na okolní molekuly, jako jsou mastné kyseliny, lipidy, aminokyseliny, 

proteiny, mononukleotidy a polynukleotidy (nukleové kyseliny). Takováto 

molekula se pak může sama měnit na radikál, čímž dochází k šíření reakce, k tzv. 

propagaci radikálové reakce. K jejímu ukončení dochází po reakci dvou radikálů 

spojením jejich nepárových elektronů, jedná se o tzv. terminaci [8]. 

Superoxid (O2•-) – může vzniknout jednoelektronovou redukcí tripletového kyslíku 

(3.1) nebo katalytickým působením enzymu NADPH-oxidázy, redukcí 

molekulárního kyslíku (3.2).  

�� �  ��  �  ��
·�	    (3.1) 


��� � 2 ��  
����������á��
�������������  2 ��

·� � 
��� � ��  (3.2) 

 

Superoxid má oxidační i redukční vlastnosti. Jeho poločas rozpadu je 2·10-6 – 4·10-6s. 

Nemůže procházet skrz biologické membrány, zato ale slouží jako substrát pro 
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tvorbu dalších vysoce reaktivních, krátce existujících kyslíkových forem (např. 

H2O2), které mají významný oxidační potenciál – jsou schopny usmrcovat 

mikroorganismy zásahem do jejich genetické výbavy a poškozením jejich 

proteinové a lipidové struktury [9]. 

Hydroxylový radikál (HO•) – jedná se o jednu z nejreaktivnějších forem kyslíku, jde 

o velice silné oxidační činidlo. Je schopen rozkládat všechny biologicky významné 

makromolekuly jako je DNA, proteiny, lipidy i nenasycené mastné kyseliny. Doba 

jeho aktivity je však velmi krátká (10-9s) a proto způsobuje oxidativní poškození jen 

v místě svého vzniku [10]. Hydroxylový radikál může vznikat tzv.  Haberovou–

Weissovou reakcí (3.3) mezi superoxidem a peroxidem vodíku katalytickým 

působením železnatých nebo měďných kationtů [9] nebo tzv. Fentonovou reakcí 

(3.4) v  přítomnosti tzv. tranzitních kovů Fe2+ nebo Cu+ z H2O2, případně může 

vzniknout i působením ionizačního záření na molekuly vody (3.5) [6]. 

��
·� � ����

 !"#$%&#' 
�������� �� � ��· � ���   (3.3) 

���� �  (���
   
� ��· �  ��� �  (�	�    (3.4) 

��� � )* �  �· �  ��·   (3.5) 

Peroxylový radikál (ROO•) – Je produkován adicí molekulárního kyslíku 

aktivovaného do singletové formy a uhlíkových řetězců nenasycených mastných 

kyselin. Jde o nestabilní molekulu a silný antioxidant schopný přecházet skrz 

biologické membrány [11]. 

+· �  ��  � +��·   (3.6) 

Alkoxylový radikál (RO•) – jedná se o poměrně reaktivní formu kyslíku. Jeho doba 

působení se pohybuje v řádu 10-6s. Základním způsobem jeho vzniku je redukce 

organických peroxidů za katalytického působení některých kovů [10]. 

+��� � +�· �  ��·   (3.7) 
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Hydroperoxylový radikál (HO2•) – je více hydrofobní než superoxid a může tedy 

jednodušeji proniknout lipidovou dvojvrstvou membrán, kde odebírá protony z 

polynenasycených mastných kyselin a lipidových hydroperoxidů, čímž zahajuje 

oxidaci lipidů [6]. 

��
·� �  ��� � ���

· �  ���   (3.8) 

3.1.2 Látky neradikálového charakteru 

Singletový kyslík (1O2) – jedná se o excitovanou formu molekulového kyslíku. 

Vzniká z tripletového kyslíku absorpcí dostatečné energie potřebné k obrácení 

spinu jednoho z nepárových elektronů[9] (3.9). Intenzivní emise fotonů doprovází 

reakci chlornanu a peroxidu vodíku (3.10). Singletový kyslík může vznikat také při 

vzájemné reakci superoxidů (3.11) a při reakci superoxidu a hydroxylového 

radikálu[5] (3.12). 

�	
� 

!�,�-�,!
������ ��

.    (3.9) 

/0�� � ����  �  /0� �  ��� �  ��
.    (3.10) 

��
·� �  ��

·�  � 2�� �  ��� �  �.
�   (3.11) 

��
·� �  ��· �  ��  �  ��� �  ��

.       (3.12) 

Vzniklý singletový kyslík je ve srovnání s molekulárním kyslíkem v základním 

stavu velmi reaktivní a je také mnohem silnějším oxidačním činidlem. Poločas 

rozpadu je 4·10-6s. Singletový kyslík přenáší svou excitační energii na biologické 

molekuly, např. na nenasycené mastné kyseliny[9]. Při přechodu singletového 

kyslíku do základního stavu je část energie uvolněná ve formě světelného záření o 

vlnové délce 1270nm (3.13). Kromě toho mohou molekuly singletového kyslíku 

vytvářet vybuzené dimery (tzv. excimery) kyslíku (3.14), které přechodem do 

základního stavu emitují viditelné světlo o vlnových délkách 635, 580, 535nm [5] 

(3.15). 
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��  �  ��
	 �  )* $127045'.      (3.13) 

��
. � ��

.  � 6$��'�7·    (3.14) 

6$��'�7· � 2�� �  )* $480, 540, 64045'     (3.15) 

Peroxid vodíku (H2O2) – není radikálem, ale přímo se účastní vzniku radikálů. Má 

schopnost prostupovat volně přes cytoplazmatické membrány a difundovat tak 

mezi jednotlivými buněčnými kompártmenty. Peroxid vodíku je slabě působící 

oxidační činidlo, které může přímo poškozovat bílkoviny a enzymy obsahující 

thiolové skupiny [8]. Peroxid vodíku vzniká dismutací dvou molekul 

superoxidu(3.16). Tato reakce bývá v biologických systémech urychlován enzymem 

superoxiddismutázou (SOD) [7]. Peroxid vodíku je poměrně stabilní a má dlouhý 

poločas rozpadu (10-3s) [12]. 

��
·� �  ��

·� �  2�� � �� �  ����    (3.16) 

Kyselina chlorná (HClO) – jde o silný oxidant s výraznými mikrobicidními účinky 

syntetizovaný např. v granulocytech. Vniká pomocí katalytického působení 

myeloperoxidázy z peroxidu vodíku oxidovaného chloridovými anionty (3.17). 

Přenáší Cl- na substráty bohaté na elektrony, oxiduje hemové proteiny a 

nukleotidy[13].  

���� �  /0�  �  �/0� �  ���    (3.17) 

3.2 Peroxidace lipidů 

Je nutné poznamenat, že současně s reakcemi ROS přispívají k emisi fotonů 

z organismů i reakce řetězové peroxidace lipidů  membránových struktur buněk a 

lipoproteinů krve. Tato reakce se děje za účasti volných lipidových radikálů L• a 

lipoperoxydů LOO• [5] (3.18).  

 (3.18) 
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Radikály mohou reagovat i mezi sebou. Ve vzájemné reakci dvou 

lipoperoxydových radikálů (LOO•) vznikají ketony a kyslík v excitovaném stavu, 

který při přechodu do základního stavu vylučuje fotony. Čím víc je radikálů LOO• 

v systému, tím je vyšší intenzita emise fotonů, která doprovází reakce radikálů. 

Existují také látky, které svou reakcí s volnými radikály brzdící řetězovou 

peroxidaci lipidů, jedná se o tzv. antioxidanty [5]. 
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4  Funkce a využití 
 

Z mnoha pozorování lze vyčíst souvislost mezi emisí biofotonů a 

fyziologickými pochody organismu. Lze se domnívat, že biofotony složí jako 

mechanismus pro regulaci organismu. Zásadní otázkou zůstává, jakým způsobem 

organismy fotony detekují. Jedna z hypotéz předpokládá, že organelou 

zodpovědnou za detekci je centriola, jejíž úloha přímo souvisí s dělením buněk [14]. 

Druhá teorie má za to, že tuto funkci zastávají mitochondrie, kde fotony mohou 

ovlivňovat dýchací řetězec [15]. Další otazník visí i nad tím, zda a případně jakým 

způsobem organismy zesilují takto slabé signály. Je možné, že organismy disponují 

určitými zesilujícími mechanismy, jaký může být např. série rozvětvujících se 

řetězových reakcí [1].   

Pomoci ultaslabé emise fotonů se v buňce koordinují nejrůznější biochemické 

pochody. Předpokládá se, že důkladným porozuměním podstaty ultraslabé emise 

fotonů bude možno zdokonalit chápání základních procesů v buňkách. Biofotony 

mají pravděpodobně význam při regulaci buněčného dělení, proliferaci, 

karcinogenezi. Patrně jsou důležité i pro funkci proteinů (mohou mít vliv např. na 

jejich aktivitu) [16].  

Jelikož emise biofotonů reflektuje mimo jiné i zdravotní stav organismu [17], 

po důkladnějším porozumění tohoto fenoménu a zdokonalení detekčních metod se 

nabízí využití v medicíně na poli neinvazivní diagnostiky. V současnosti je 

pozornost zaměřena zejména na techniky opírající se o principy tomografický 

zobrazovacích metod [18]. Zobrazování pomocí spontánní, ultraslabé emise fotonů 

prozatím uniká většímu zájmu, a to zřejmě proto, že biochemická a biofyzikální 

podstata tohoto jevu není ještě zcela pochopena [19]. 

Ultraslabá emise fotonů pocházející z živých organismů je potencionálně 

zajímavá i díky tomu, že by v budoucnu mohla na jejím principu vzniknout 
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technika pro neinvazivní monitorování oxidativního metabolismu a oxidativních 

poškození [17]. Může být nalezeno uplatnění v biologii při výzkumu rakoviny a 

mezibuněčné komunikace, dále v potravinářském průmyslu např. při testování 

kvality surovin, v envirometalistice při testování chemického a biologického 

znečištění a případně pro další aplikace v biotechnologii a farmakologii [19]. 
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5 Způsoby detekce ultraslabé emise fotonů 
 

Zařízení pro detekci ultraslabé emise fotonů z organismů se používají ve 

světlotěsných komorách, tak aby byly co nejvíce eliminovány externí zdroje světla. 

K přímé detekci UPE se uplatňují zejména fotonásobiče a CCD kamery [20]. Jedná se 

o vysoce citlivá zařízení, která jsou založena principu vnějšího fotoefektu.  

V této části práce je vysvětleno několik základních pojmů a principů úzce se 

vztahujících k detekci ultraslabé emisi fotonů, kterým je třeba porozumět, než 

přistoupíme k samotnému vypracování experimentální části práce. 

5.1 Elektomagnetické záření 
 

Existují dva naprosto rovnocenné pohledy na podstatu elektromagnetického 

záření. Lze ho popsat jak pomocí vlnové teorie, tak i pomocí kvantové teorie. Dle 

kvantové teorie je elektromagnetické záření tvořeno kvanty energie, které jsou 

označovány jako fotony. Foton patří mezi elementární částice, má nulový náboj, 

celočíselný spin, nulovou klidovou hmotnost a ve vakuu se pohybuje rychlostí 

světla c. Jedno kvantum elektromagnetického záření o frekvenci = s sebou nese 

energii danou vztahem 5.1, 

> ? )= (5.1) 

kde h je Planckova konstanta (h = 6,626 07 ·10−34 J) a = je frekvence světla [21]. 
 

5.2 Fotoelektrický jev 

Na principu fotoelektrického jevu se zakládají obě techniky nejčastěji užívané 

k detekci ultraslabé emise fotonů – fotonásobič a CCD kamera [20]. 

Fotoelektrický jev spočívá v tom, že foton při nárazu do atomu dokáže 

některému z jeho elektronů předat svou energii (5.1). Část této energie vyrazí 

elektron z látky a část se přemění na kinetickou energii, s níž se potom elektron 
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pohybuje. Po dosazení do vztahu pro zákon zachování energie, dostaneme 

Einsteinovu rovnici pro fotoelektrický jev (5.2), 

)= ?  @ �  >A (5.2) 

kde h= je kvantum energie dopadajícího fotonu, W energie nezbytná k odtržení 

elektronu z elektronového obalu atomu, a Ek je kinetická energie uvolněného 

elektronu [22]. 

5.2.1 Fotonásobič 

Použití fotonásobičů patří k nejčastějším způsobům detekce ultraslabé emise 

fotonů. Jedná se o zařízení, které s vysokou citlivostí přeměňuje velmi slabý 

světelný tok na měřitelný elektrický proud.   

Fotonásobič (photomultiplier tube, PMT) je trubice obsahující vakuum a 

sestávající se ze vstupního okénka, fotokatody vyrobené z citlivého fotomateriálu, 

systému dynod a anody. Fotony procházejí vstupním okénkem na fotokatodu, kde 

na základě fotoelektrického jevu způsobí emisi elektronů. Fotoelektrony prochází 

skrz urychlovací a usměrňující elektrody a dopadají na první dynodu, kde vyráží 

sekundární elektrony. Ty pak postupují kaskádou dalších dynod, kde jsou 

opakovaně zesilovány dalšími sekundárními emisemi. Znásobené elektrony jsou 

z poslední dynody usměrněny na anodu, z níž je odebírán výsledný elektrický 

proud [23]. 

 

Obr. 5.1: Schéma fotonásobiče [23] 
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Fotonásobiče používané k měření nízkých intenzit světla pracují v pulzním 

režimu. Trvá určitou dobu, než elektrony projdou dynodami. Teprve potom je 

fotonásobič připraven zpracovat další foton a přeměnit ho na proud elektronů. 

Závisí také na typu dynod (materiál, tvar, uspořádání) a rovněž na napětí mezi 

fotokatodou a anodou. Zvýšení napětí způsobí rychlejší průchod elektronů 

fotonásobičem, a tím i menší rozdíly mezi dobami průchodu jednotlivých 

elektronů. Časové rozlišení fotonásobiče se pohybuje v řádu nanosekund [24]. 

5.2.2 CCD kamera 

Druhým způsobem detekce ultraslabé emise fotonů je použití 

dvojdimenzionální zobrazovací metody pomocí CCD kamery [25]. CCD (charge-

coupled device) je polovodičový čip, který tvoří křemíkový plátek napařený na 

kovové elektrodě, která je oddělená izolační vrstvou křemene (SiO2). Funkcí CCD je 

převedení fotonu na elektrický náboj. Princip je podobně jako u fotonásobiče 

založen na fotoelektrickém jevu.  

Na povrchu čipu se v malých jamkách nachází dvourozměrné pole 

světlocitlivých elementů (pixelů), které zastávají funkci fotoelektrického prvku. Při 

dopadu fotonů na atomy křemíku v pixlech dochází k jejich přeměně na záporně 

nabité elektrony. Kladně nabitá elektroda umístěná pod každým pixelem zachycuje 

takto uvolněné elektrony. Velikost zachyceného náboje je ovlivňována intenzitou 

dopadajícího světla a dobou, po kterou světlo působí. Nahromaděný náboj se musí 

po určité době zpracovat. Balíky elektronů reprezentující jednotlivé pixely jsou 

posouvány do výstupního zesilovače, kde je elektrický náboj převeden na napětí. 

Tento elektrický signál je dále konvertován AD převodníkem do digitální formy, 

kterou je možné dále počítačové zpracovávat [26]. 
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Obr. 5.2: Fotony emitované z lidských rukou zobrazené pomocí CCD kamery [19]
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6 Měřící systém pro studium ultraslabé emise fotonů 
 

Kompletní měřící systém (obr. 6.1) použitý k měření ultraslabé emise fotonů 

se skládá ze světlotěsné komory, fotonásobiče a jeho zdroje napětí, chladící 

jednotky pro fotonásobič a jejího zdroje napětí, počítací jednotky, jednotky 

zajišťující regulaci teploty uvnitř komory a samozřejmě i počítače pro zobrazení a 

analýzu naměřených dat. 

 

Obr. 6.1: Měřící systém 

6.1 Fotonásobič 

K měření byl použit fotonásobič Hamamatsu R4220P (obr. č. 6.2), který se 

vyznačuje velice citlivou katodou i anodou a nízkým temným proudem. Vstupní 

okénko je vyrobeno ze skla, které propouští i UV záření. Jeho měřící rozsah se 

pohybuje v rozmezí vlnových délek 185nm – 710nm, přičemž největší citlivost 

vykazuje při vlnové délce 410nm [27]. 

Fotonásobič byl napájen zdrojem Stanford Research Systems, Inc. 

PS350/5000V-25W. Napájecí napětí mělo hodnotu -1150V a proud měl hodnotu 

0,315mA. 
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Obr. 6.2: Fotonásobič Hamamatsu R4220P [27] 

6.2 Chladící jednotka fotonásobiče 

V měřícím systému je využívána chladící jednotka Hamamatsu C9144-02 

která se sestává ze dvou částí – kontrolní jednotka a pouzdro, v němž je umístěna 

trubice fotonásobiče. Chlazení fotonásobiče funguje jako Peltierův článek. Chladící 

jednotka je připojena k počítači a ovládána pomocí jednoduchého softwaru je 

možno ji nastavit na teplotu v rozmezí od -30°C do -5°C. Chladící jednotka může 

mezi teplotou v místnosti a teplotou fotonásobiče vytvořit maximální teplotní rozdíl 

přibližně 50°C [28].  

Nastavováním chladící jednotky byla studována termoemise, tedy vliv 

teploty fotonásobiče na velikost generovaného temného proudu. 

 
Obr. 6.3: Chladící jednotka s pouzdrem pro fotonásobič [28] 
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6.3 Světlotěsná komora 

Světlotěsná komora byla navržená speciálně pro účely měření ultraslabých 

emisí. Je zhotovená z eloxovaných duralových desek o tloušťce 1 cm. Fotonásobič je 

umístěn na horní desce komory. Teplota uvnitř komory je kontrolována pomocí 

teplotního senzoru a ovládána termoregulační jednotkou. Druhý teplotní senzor je 

umístěn vně komory a jeho prostřednictvím je monitorována vnější teplota. 

Jedním z úkolů diplomové práce byla realizace tepelné izolace světlotěsné 

komory. Na toto zaizolování byly použity běžně dostupné izolační XPS desky 

používané pod plovoucí podlahy. Desky byly z extrudovaného polystyrenu o 

tloušťce 5mm a jejich součinitel prostupu tepla byl 4,651 W/m2K. Před jejich instalací 

bylo možno uvnitř komory dosáhnout teplot v rozmezí 19,5 – 29,5°C, poté se 

teplotní rozsah zvětšil a to na hodnotu 19,2 – 38,6°C. Výrazného zlepšení bylo tedy 

dosáhnuto zejména směrem nahoru. Je však třeba zdůraznit, že pro dosažení teplot 

a jejich ustálení v krajních hodnotách byl potřeba poměrně dlouhý časový interval 

(více než 2 hodiny).  

6.4 Termoregulační jednotka pro kontrolu teploty uvnitř komory 

Termoregulaci komory zajišťuje jednotka firmy UWEtronic. Teplota uvnitř 

komory je monitorována teplotním senzorem, druhý teplotní senzor zjišťuje teplotu 

vně komory. Jednotka k regulaci teploty využívá Peltierův článek a může být řízena 

buď ručně pomocí ovládacího panelu umístěného na vnějším plášti komory anebo 

pomocí počítače, ke kterému je jednotka připojena sériovým portem RS-232 [29]. 

Ovládání jednotky a zápis dat do textového souboru je umožněn díky 

komunikačnímu programu HyperTerminal, jenž je standardní součástí operačního 

systému Windows XP. 

Do programovacího módu se vstoupí zadáním příkazu P a potvrzením 

klávesou Enter, další příkazy používané pro nastavení termoregulační jednotky 
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jsou vypsány v tabulce 6.1. Nastavení termoregulace je realizováno pomocí 

minimální a maximální teploty a hystereze. Po překročení maximální nastavené 

teploty začne Peltierův článek chladit a po překročení minimální hodnoty začne 

Peltierův článek topit. Rychlost reakce na překročení krajních hodnot ovlivňuje 

nastavení hystereze. Pokud má hystereze vysokou hodnotu, vnitřek komory se 

zahřívá či ochlazuje rychle a naopak malá hodnota hystereze způsobuje pomalou 

odpověď na překročení krajních teplot.  

příkaz popis příkazu nastavitelný rozsah 
P vstup do programovacího módu 
D zobrazení veškerého nastavení   
rH1 spuštění teplotní regulace   
r0 vypnutí teplotní regulace   
C nastavení teploty, při které začne jednotka chladit -34,9 až 144,9°C 
H nastavení teploty, při které začne jednotka topit -34,9 až 144,9°C 
CY nastavení hystereze pro chlazení  0,1 až 9.9°C 
HY nastavení hystereze pro topení 0,1 až 9.9°C 
SH teplota, při které dojde k vypnutí systému 0 - 144,9°C 
Id nastavení jasu displeje 1 - 4 
Ib alarm 1/0 (zapnuto/vypnuto) 

Tab. 6.1: Přehled příkazů programovacího módu [29] 

Hodnoty je třeba zapisovat i s číslicí za desetinnou čárkou, samotná 

desetinná čárka se však nepíše. Při nastavování je třeba mít na paměti, že hraniční 

teplota pro chlazení musí být větší (popř. stejná) než hraniční teplota pro zahřívání, 

tedy C ≥ H. Při zvyšování teploty uvnitř komory se musí nejdříve nastavit teplota, 

při které začne jednotka chladit a až poté teplota, při které se začne zahřívat. Při 

snižování teploty je tomu naopak. 

6.5 Počítací jednotka 

V měřícím systému je použita počítací jednotka Hamamatsu C9744. Jednotka 

zajišťuje převod fotonů detekovaných ve fotonásobiči na digitální signál. Vstupní 

signál je zesílen v zabudovaném zesilovači a následně přiveden do komparátoru. 
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Zde je porovnáván s nastaveným prahovým napětím. Pokud je velikost 

přivedeného signálu větší, než je nastavená hodnota prahového napětí, je tento 

signál zamítnut. Tímto způsobem je možné odfiltrovat rušení z okolí. Dále je signál 

přiveden do tvarovacího obvodu, kde jsou pulzy upraveny tak, aby měly 

konstantní šířku [30]. 

Počítací jednotka je připojena k počítači, kde je možno ji ovládat pomocí 

softwaru.  

 

Obr. 6.4: Počítací jednotka [30] 
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7 Teplotní stabilita šumu fotonásobiče 
 

Užitečný signál naměřený fotonásobičem zkreslují nejrůznější vnější i vnitřní 

vlivy. Je možné naměřit určitý signál, i přestože měřící systém není vystaven 

žádnému zdroji světla. Tento jev se označuje termínem temný proud (dark current) 

a jedná se o elektrický proud, který protéká fotonásobičem, i když na fotokatodu 

nedopadají žádné fotony. U fotonásobičů je tento fenomén nežádoucí, jelikož 

nepříznivě ovlivňuje rozlišovací schopnost detekčního systému [31].  

7.1 Zdroje šumu ve fotonásobiči 

Při měřeních ultraslabé emise fotonů je extrémně důležité, snížit hodnotu 

šumu na co nejnižší možnou úroveň, jelikož užitečný signál je velice malý. K tomu 

potřebujeme znát principy vzniku šumu. 

7.1.1 Termoemise 

Ke vzniku šumu nejvýznamnější měrou přispívá tzv. termoemise. Jde o 

samovolné uvolnění elektronů z povrchu fotokatody (případně z prvních dynod) 

vlivem dodání dostatečné energie (v tomto případě tepelné), přičemž další dynody 

tento jev zesílí. Vztah 7.1 se nazývá Richardsonův zákon a popisuje teplotní 

závislost termoemise,  

B ? C��$�D/AF'  (7.1) 

kde T je absolutní teplota, W je výstupní práce a k Boltzmannova konstanta 

(1,38 · 10-23 JK-1). Je nabíledni, že temný proud je značně teplotně závislý a lze jej 

tedy snížit chlazením fotokatody nebo celého fotonásobiče [23]. 

7.1.2 Svodové proudy 

Svodové proudy mají původ ve vnitřním i vnějším znečištění izolace 

fotonásobiče. Velikost svodových proudů Isv se odvíjí od Ohmova zákona – jejich 
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hodnota je tím nižší, čím je hodnota napájecího napětí U nižší a odpor izolačního 

materiálu Ri vyšší (7.2). 

GHI ?  
J

KL
  (7.2) 

Aby byly svodové proudy na co nejnižší úrovni, izolační materiály použité 

ve fotonásobiči musí mít velmi dobré vlastnosti, jejich odpor by měl být kolem 

1012Ω. Také je potřeba dbát, aby fotonásobič nebyl znečištěný a aby byl používán 

při nízké vlhkosti. Svodové proudy lze snížit i zmenšením napájecího napětí [23]. 

7.1.3 Kosmické záření 

Povrch země je neustále ovlivňován různými druhy kosmického záření. Za 

hlavní zdroj šumu majícího původ v kosmickém záření jsou považovány miony 

(nestabilní elementární částice se záporným elektrickým nábojem a spinem 1/2.). Při 

průchodu mionů skleněným obalem fotonásobiče se může uvolnit větší množství 

fotonů [23]. 

7.1.4 Scintilace ze skleněného obalu fotonásobiče 

Ve skle, které je okolo fotonásobiče obsahuje K2O, bývají velice často 

přítomny radioizotopy draslíku 40K. Ty uvolňují β záření (tedy proud elektronů 

popř. pozitronů), což je taktéž jeden z faktorů zapříčiňující šum [23]. 

7.2 Měření závislosti šumu na teplotě uvnitř světlotěsné komory 

 Před započetím veškerých měření bylo potřeba zjistit hodnotu šumu 

generovaného v měřícím systému popsaného v kapitole č. 6. Znát hodnotu šumu je 

nesmírně důležité proto, aby při měření emise z různých vzorků bylo 

možné porovnání s naměřeným signálem.  

Pro co nejpřesnější stanovení hodnoty šumu je potřebné dlouhé měření, v 

tomto případě probíhalo po dobu 12 hodin. Měření proběhla při několika 

hodnotách teploty ve světlotěsné komoře – byl měřen šum při teplotách 22, 25, 28, 



 
 

22 

 

31, 34 a 37°C. Teplota v laboratoři zůstávala konstantní na hodnotě 22°C a 

chlazením fotonásobiče na hodnotě -25°C.  

Naměřené počty fotonů byly sečteny a zprůměrovány, čímž byla získána 

hodnota šumu pro jednotlivé teploty. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 7.1 a 

zobrazeny v grafu 7.1. Graf 7.2 znázorňuje typický průběh šumu, v tomto případě 

pro teplotu uvnitř světlotěsné komory o hodnotě 37°C. 

teplota v komoře průměrný šum 
[°C] [fotony/s] 
22 0,0607 
25 0,0625 
28 0,0631 
31 0,0631 
34 0,0645 
37 0,0669 

Tab. 7.1: Hodnoty šumu systému v závislosti na teplotě uvnitř komory 

 

Graf 7.1: Průběh velikosti šumu v závislosti na teplotě uvnitř komory 
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Graf 7.2: Vzorový průběh velikosti šumu fotonásobiče pro teplotu 37°C 

Z grafu 7.1 je zřejmé, že hodnota teploty uvnitř komory má vliv na šum 

měřícího systému. S narůstající teplotou roste i temný proud. Tato závislost se dá 

zajisté přičíst vlivu termoemise. Vstupní okénko, které je v podstatě bariérou mezi 

atmosférou v komoře a trubicí chlazeného fotonásobiče, není ideální izolant. Rozdíl 

teplot na obou stranách této bariéry může dosáhnout až hodnoty 50°C, což zajisté 

hraje svou roli. Přes intenzivní chlazení se s navyšující teplotou v komoře nepatrně 

zvyšuje i teplota uvnitř fotonásobiče a šum se tak zvětšuje. 

7.3 Měření závislosti šumu na teplotě fotonásobiče 

Při tomto měření se zkoumal vliv teploty fotonásobiče na generování šumu 

způsobeného termoemisí. Teploty, kterých je možné při chlazení fotonásobiče 

dosáhnout, jsou značně závislé na teplotě v místnosti. Mezi teplotou v místnosti a 

teplotou fotonásobiče je chladící jednotka schopná vytvořit max. teplotní rozdíl o 

velikosti přibližně 50°C. Chladící jednotku je zároveň možno jejím ovládacím 

systémem nastavit na teplotu v rozmezí od -30°C do -5°C. 

Při tomto experimentu byla teplota v laboratoři udržována na hodnotě 22°C. 

Nejnižší teploty, které se chlazením fotonásobiče podařilo dosáhnout, byla teplota o 

hodnotě -25°C. Nicméně této hodnoty bylo dosaženo velice obtížně po poměrně 
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dlouhém časovém úseku (přes 60min). Jelikož bylo nutné experiment pro různé 

technické problémy několikrát opakovat, byla první jako první hodnota pro 

chlazení fotonásobiče nastavena teplota -24°C, které chladicí systém dosahuje bez 

větších problémů.  

Postupně se měnilo nastavení teplot chladící jednotky, jež zajišťuje chlazení 

trubice fotonásobiče, a to vždy o 3°C, až do dosažení teploty o hodnotě -6°C. 

Jednotka regulující teplotu trubice z pochopitelných důvodů neumožňuje její 

zahřívání, proto neproběhlo měření pro vyšší teploty. Celkem bylo tedy proměřeno 

celkově 7 teplotních bodů. Regulace teploty uvnitř komory byla vypnutá, teplota 

uvnitř komory byla stabilní na hodnotě 24°C. V každém teplotním bodě probíhalo 

měření po ustálení teploty po dobu 12 hodin a byly měřeny počty emitovaných 

fotonů. Po ukončení byl z naměřených fotonů vypočítán průměr, pro každou 

teplotu zvlášť.  

Hodnoty šumu pro jednotlivé teploty jsou zaznamenány v tabulce 7.2 a 

zobrazeny v grafu 7.3. Graf 7.4 reprezentuje typický průběh šumu, pro teplotu 

fotonásobiče o hodnotě -24°C. Šum systému se při teplotách -24 až -6°C pohyboval 

v rozmezí 0,0581 – 0,0611fotonů/s, což je velice pozitivní hodnota a měla by být 

příznivá i pro měření ultraslabé emise pocházející z různých biologických vzorků.  

teplota fotonásobiče průměrný šum 
[°C] [fotony/s] 
-24 0,0604 
-21 0,0602 
-18 0,0611 
-15 0,0606 
-12 0,0593 
-9 0,0584 
-6 0,0581 

Tab. 7.2: Hodnoty šumu fotonásobiče v závislosti na jeho teplotě 
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Graf 7.3: Průběh velikosti šumu v závislosti na teplotě fotonásobiče 

 

Graf 7.4: Vzorový průběh velikosti šumu fotonásobiče pro teplotu -24°C 

Z tabulky č. 7.2 je patrné, že teplota fotonásobiče v rozmezí -24 až -6°C nemá 

na velikost šumu měřícího systému zásadní vliv. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší 

naměřenou hodnotou šumu v tomto teplotním rozmezí je 0,027 fotonů/s. V grafu 7.3 

je dokonce pozorovatelný pokles šumu při narůstající teplotě fotonásobiče. Tento 

jev však je však poněkud překvapivý. Před započetím měření existoval předpoklad, 

že se hodnota šumu bude zmenšovat se snižující se teplotou fotonásobiče, jelikož 

teplota ovlivňuje uvolňování elektronů z fotokatody i dynod. Je však nezbytné 

připomenout, že hlavním úkolem chladící jednotky je vytvořit teplotní rozdíl mezi 
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teplotou fotonásobiče a teplotou v laboratoři. Tento teplotní rozdíl je značný (od 

28°C do 46°C). Pokud by fotonásobič nebyl chlazen a měl by teplotu okolí, zajisté by 

byl pozorován znatelný vliv na úroveň šumu systému. Avšak ověření tohoto 

tvrzení nebylo bohužel možné provést, jelikož při vypnutém chlazení nebylo při 

daném uspořádání systému umožněno zapnutí fotonásobiče. 

 

  



 
 

27 

 

8 Teplotní závislost ultaslabé emise fotonů 
 

Teplota značně ovlivňuje hodnoty většiny fyzikálních veličin. Tato část práce 

je zaměřená na popis vlivu měnící se teploty na emisi fotonů z různých zdrojů 

světla. Byl měřen reprezentativní technický, chemický a biologický zdroj. Velikost 

emise se zjišťovala v šesti definovaných teplotních bodech – měření začínalo při 

22°C a teplota se postupně zvyšovala vždy o 3°C až na hodnotu 37°C. Pouze při 

sledování emise z tkáňové kultury se měřilo jen při teplotě 37°C, jelikož tato teplota 

je pro buňky fyziologická. 

Měření probíhala na měřícím systému popsaném v kapitole 6. Teplota 

v místnosti byla po celou dobu měření kolem 24°C. Trubice fotonásobiče byla 

udržována při teplotě -25°C. Před započetím měření byly veškeré vzorky uzavřeny 

po dobu jedné hodiny ve světlotěsné komoře, aby byl eliminován dosvit – emise 

fotonů po vystavení vzorku světelnému záření během manipulace s ním. 

8.1 Technický zdroj 

Jako technický zdroj byla použita modrá LED dioda. Zkratka LED pochází 

z anglického Light – Emitting Diode, tedy dioda emitující světlo. Není tedy zcela 

korektní používat slovní spojení „LED dioda“, jelikož tato zkratka již vysvětluje, že 

se jedná o diody. Toto označení se však běžně uplatňuje a bude užíváno i této práci.  

LED dioda je polovodičová součástka s přechodem P-N. Základem principu 

jejího fungování je spojení dvou typů polovodičů (polovodič typu N a polovodič 

typu P), které jsou vzájemně spojeny na mikroskopické úrovni [32]. Polovodič typu 

N obsahuje ve své krystalové mřížce atomy s pěti valenčními elektrony, čtyři 

z těchto elektronů jsou v kovalentní vazbě se sousedními atomy polovodiče, pátý 

elektron je vázán pouze velmi slabě a může se snadno uvolnit – polovodič typu N 

se tím stává donorem elektronů. Oproti tomu polovodič typu P krystalové mřížce 

váže atom prvku s pouze třemi valenčními elektrony. Tyto elektrony se naváží na 
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tři sousední atomy polovodiče, se čtvrtým sousedním atomem je již žádný jiný 

navázat nemůže a tím vzniká tzv. díra, to které jsou přitahovány volné elektrony. 

Polovodič typu P je tedy akceptorem elektronů [33]. 

 

Obr. 8.1: Znázornění krystalické mřížky polovodiče typu N a polovodiče typu P [33] 

Způsob zapojení LED diody je stejně jako u ostatních diod dvojí – může být 

zapojena buď v propustném, nebo závěrném (nepropustném) směru. V propustném 

směru je zapojena tehdy, je-li kladný pól elektrického zdroje připojen na anodu 

(kladnou elektrodu) a záporný pól elektrického zdroje na katodu (zápornou 

elektrodu), v opačném případě se jedná o závěrný směr [32].  

Dioda emituje světlo pouze tehdy, pokud přes P-N přechod v propustném 

směru prochází proud. Elektrony z polovodiče typu N jsou přitahovány do vrstvy 

polovodiče typu P, kde se rekombinují s dírami, ztrácejí část své energie, kterou tak 

uvolňují ve formě fotonu. Tento jev se označuje jako elektroluminiscence. Spektrum 

světla vyzařovaného diodou určuje chemické složení použitého polovodiče [34]. 

 
Obr. 8.2: : Schéma principu přechodu P-N [34] 
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Schéma použitého zapojení LED diody je znázorněno na obrázku č. 8.3. Přes 

vícekanálový konektor světlotěsné komory byl připojen zdroj napětí, který zajistil 

stabilní napájení a s jehož pomocí bylo možno pohodlně regulovat velikost 

intenzity světla z diody. Jelikož byl zdroj napětí mimo komoru, bylo možno 

vyloučit vliv změny teploty, který by zdroj ovlivňoval. 

 

Obr. 8.3: Schéma zapojení LED diody 

 

Obr. 8.4: Obvod s LED diodou 

První měření technického zdroje mělo napodobovat ultraslabou emisi 

fotonů biologického původu, proto byla intenzita světla nízká a emise z diody se 

pohybovala v řádu desítek fotonů/s. Napájecí napětí při tomto měření mělo hodnotu 

2,756V. 
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Graf 8.1: Průběh velikosti emise fotonů z technického zdroje v závislosti na teplotě 

Při druhém měření byla intenzita světla z diody vyšší. Naměřené hodnoty se 

pohybovaly v řádu tisíců fotonů/s. Napětí na zdroji bylo nastavené na hodnotu 

2,950V. 

 

Graf 8.2: Průběh velikosti emise fotonů z technického zdroje v závislosti na teplotě 
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Vodivost polovodičů silně závisí na teplotě. S rostoucí teplotou roste u 

polovodičů koncentrace volných nosičů náboje (elektronů a děr), snižuje se jejich 

elektrický odpor, zvyšuje se hodnota protékajícího proudu, čímž vzrůstá i intenzita 

emise fotonů. Tento jev je dobře patrný z grafů na grafech 8.1 i č. 8.2. Velice dobře je 

zde zřetelný i vliv výkyvů teploty v komoře, které vznikají vlivem činnosti 

termoregulace komory, která není ze svého principu schopná stabilně udržet 

teplotu na přesně definované hodnotě.  

8.2 Chemický zdroj 

Jako chemický zdroj UPE posloužil roztok NaHCO3 (soda bicarbona, jedlá 

soda), do kterého byl přidán H2O2. Reakce NaHCO3 s H2O2 emituje fotony sama o 

sobě, tento efekt je však možno velmi dobře zvýraznit použitím luminolu. Luminol 

(C8H7N3O2) je látka, která po aktivaci peroxidem vodíku (H2O2) nebo jinými 

oxidačními činidly vykazuje zesílení produkce modrého světla. Vzniklý roztok 

emituje fotony stabilně a to až po dobu několika měsíců, samozřejmě musí být 

důkladně uzavřený, aby nedocházelo k odpařování vody a tím i ke změnám 

koncentrace [35]. 

Pro měření byly použity 3ml roztok 5mM NaHCO3, 1,5μM luminolu a 1,5mM 

H2O2. Zdroj UPE byl umístěn v Petriho misce v co nejmenší vzdálenosti od 

fotonásobiče. Měření bylo započato až po jedné hodině od vytvoření roztoku, 

jelikož těsně po smíchání všech látek je emise fotonů výraznější.  Pro každý z šesti 

definovaných teplotních bodů (22, 25, 28, 31, 34 a 37°C) probíhalo měření po dobu 

15min. 

Z grafu 8.3 lze vyčíst, jakým způsobem teplota ovlivňuje emisi fotonů z výše 

popsaného chemického vzorku. Je dobře patrné, že při zvyšování teploty se zvyšuje 

i množství emitovaných fotonů, což dokládá poměrně silnou závislost na teplotě. 

V tomto případě není patrné ovlivnění způsobené fluktuacemi teploty v komoře, 

což indikuje, že se vzorek nestíhal teplotně ustálit. 
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Graf 8.3:  Průběh velikosti emise fotonů z chemického zdroje v závislosti na teplotě 

8.3 Biologický zdroj 

 Jako biologický zdroj UPE byly použity fazole mungo, které se nechaly klíčit 

3 dny v purifikované vodě. Měření UPE probíhalo ve stejných teplotních bodech 

jako u předchozích vzorků (22, 25, 28, 31, 34, 37°C). Pro každý teplotní bod bylo 

měření uskutečněno po dobu 15min. 

 

Obr. 8.5: Klíčící fazole mungo 
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Graf 8.4: Průběh velikosti emise fotonů z biologického zdroje v závislosti na teplotě 

Graf 8.4 je znázorněním průběhu emise fotonů z biologického vzorku při 

zvyšující se teplotě. Jak je možno si díky tomuto grafu povšimnout, není patrná 

žádná výrazná teplotní závislost. Je však nutné zdůraznit, že měření pro jednotlivé 

teploty probíhalo po měrně krátkou dobu (15min), za kterou se vzorek nemusel 

stihnout teplotně ustálit. Takto krátké měření bylo nutné z důvodu nestability 

vzorku. Jednalo se totiž o aktivní biologický materiál, jehož vlastnosti se 

s narůstajícím časem mění. Dochází např. k dělení buněk v klíčku a k různým 

metabolickým procesům, které ovlivňují spontánní emisi fotonů. 
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9 Mezibuněčná interakce 
 

9.1 Teoretická část 
 

Životní pochody živých organismů jsou závislé na vzájemných interakcích, 

které probíhají na všech úrovních – mezi organismy, jejich orgány a tkáněmi a i 

mezi buňkami.  Existuje několik způsobů výměny různých druhů signálů. Nejlépe 

je popsána mezibuněčná komunikace probíhající chemickou a elektrickou cestou. 

Mezibuněčné interakce probíhají i díky elektromagnetickému poli. Ačkoliv není 

tento mechanismus dorozumívání příliš známý, a zatím ani důkladně objasněný, 

existuje dostatečné množství nepopiratelných důkazů o roli biofotonů při přenášení 

informací [36].  

Pokusů na potvrzení mezibuněčné komunikace prostřednictvím optické 

cesty proběhla na nejrůznějších organismech již celá řada. Typicky používaný 

návrh takovýchto experimentů je znázorněn na obr. 9.1.  Jsou použity dva 

biologické vzorky, které jsou navzájem od sebe chemicky oddělené bariérou. 

Optické spojení však zůstává umožněno, přičemž tato bariéra může být navržena 

tak, že bude propustná pouze pro určité frekvence. Vrchní vzorek slouží jako zdroj 

ultraslabé emise fotonů, jedná o organismus, který je stimulován vnějším faktorem. 

Organismy lze stimulovat buď pozitivně např. podporou buněčného dělení, nebo 

negativně přivedením organismu do stresových podmínek chemickými (H2O2, 

formaldehyd), fyzikálními (teplo, γ záření), případně i biologickými činiteli (viry, 

bakterie). Spodní vzorek funguje jako detektor, který reaguje na fotony pocházející 

ze zdroje. Tato reakce může mít různé formy v závislosti na tom, zda byl zdroj 

stimulován pozitivně, nebo negativně -v zásadě se projeví buď zvýšením 

buněčného dělení při pozitivní stimulaci, nebo jeho potlačením při negativní 

stimulaci existují však i další možnosti odezvy (pohyb, změna orientace v prostoru, 

zvýšení frekvence výskytu chromozomálních aberací atd.) [37]. 
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Obr. 9.1: Princip sestavení vzorků při mezibuněčné interakci 

Experimentů zabývající optickou interakcí bylo uskutečněno již velké 

množství a byly použity nejrůznější druhy biologického materiálu. Proběhl výzkum 

na kvasinkách, bakteriích, živočišných buňkách včetně těch lidských, atd. Byly 

provedeny i experimenty, kde zdroj a detektor nebyly stejného původu – byl 

zkoumán stimulační vliv plné krve na klíčivost semen ředkve. Byla zkoumána 

interakce nejen na buněčné úrovni, ale i na úrovni jednoduchých organismů (hmyz, 

plankton) [37]. 

Hlavním problémem, se kterým se současný výzkum potýká, je nedostatečná 

reprodukovatelnost výsledků [38]. Po několikanásobném zopakování experimentů 

bylo zjištěno, že výsledky ovlivňuje mimo jiné i to, v jaké části roku byly 

provedeny. Ukázalo se, že nejmenších efektů je dosahováno v průběhu prosince a 

ledna, maxima pak během června až srpna. Vliv má i zeměpisná poloha místa, na 

kterém jsou experimenty prováděny [39], [40]. Dalšími faktory, které ovlivňují 

výsledky, jsou periodické změny v gravitačním poli způsobené obíháním měsíce, 

změny v magnetickém poli Země způsobené sluneční aktivitou a relativní pozice 

Země vůči Slunci [37].  
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9.2 Praktická část 

Jedním z cílů praktické části diplomové práce bylo zvládnout metodiku 

přípravy biokomunikačního experimentu a jeho následné zpracování a hodnocení.  

Experimenty byly uskutečněny v laboratořích Ústavu fotoniky a elektroniky AV 

ČR, v.v.i. Experimenty proběhly na základě článku publikovaného prof. Claudiem 

Rossim [41].   

9.2.1 Princip 

Jestliže chceme pochopit určité fyzikálně chemické jevy, vyjmeme ze 

složitých organismů jednodušší části a studujeme jejich funkce a pochody za přesně 

definovaných laboratorních podmínek. Životním pochodům lze porozumět tím, že 

studujeme rozdíly mezi dvěma složitými subjekty. Výzkum je založen na 

srovnávací metodě, kdy se srovnávaly stresované a neovlivněné buněčné kultury v 

několika sadách kontrolních vzorků. 

Cílem těchto experimentů bylo prostudovat, jakým způsobem ovlivní 

buněčná kultura podrobená oxidativnímu stresu druhou kulturu, která je oddělená 

chemicky nikoliv však opticky.  Po uvedení buněčné populace do stresových 

podmínek přidáním peroxidu vodíku ustává v této populaci buněčné dělení a 

naopak buňky začnou vlivem této nepříznivé situace hynout. Druhá, peroxidem 

nenarušená, kultura buněk reaguje na signály vysílané narušenou populací a to tak, 

že se i zde snižuje počet buněk.  

Vyhodnocení se provádí barvením neutrální červení a následným změřením 

její absorbance, resp. koncentrace ve spektrofotometru. Neutrální červeň je kladně 

nabité barvivo, které snadno prostupuje skrz buněčnou membránu a hromadí se v 

lysozomech. Neutrální červeň patří mezi tzv. vitální barviva, dobře ji absorbují 

pouze živé buňky, zatímco u poškozených či mrtvých buněk se tato schopnost 

výrazně snižuje. Množství nahromaděného barviva je tak přímo úměrné množství 
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živých buněk v buněčné kultuře. Jinými slovy, čím více je v kultuře buněk, tím více 

barviva absorbují a tím větší bude hodnota absorbance naměřená ve 

spektrofotometru [42]. 

9.2.2  Vybavení potřebné k experimentu 
 

Biologický materiál 

Experimenty probíhaly na různých druzích lidských a myších buněk, které 

byly získány z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a od prof. Rossiho 

(Farmaceutická fakulta Univerzity v Sieně, Katedra farmaceutické a aplikované 

chemie). Živočišné buňky mají vysoké nároky na živné médium a musí být pečlivě 

chráněny před infekcemi různými mikroorganismy, ale mají tu výhodu, že se velice 

rychle dělí a za optimálních podmínek je můžeme uchovávat neomezeně dlouho.  

Pro největší množství pokusů byly použity buňky lidského endotelu 

HMVECad. Pro část experimentů byly použity kultury nádorových buněk, 

konkrétně buňky lidského karcinomu prostaty DU – 145 a PC – 3. Proběhl i 

experiment s myšími fibroblasty NIH3T3. 

 

Obr. 9.2: Buněčná kultura fibroblastů NIH3T3 
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Chemikálie a reagencie 

kultivační medium – Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, Sigma – Aldrich 

 DMEM High Glucose (4,5 g/l), PAA 

fetální bovinní sérum (FBS), Sigma – Aldrich 

roztok L – glutaminu, penicilinu a streptomycinu, Sigma – Aldrich 

trypsin – EDTA, Sigma – Aldrich 

neutrální červeň, Sigma – Aldrich 

kyselina octová, Sigma – Aldrich 

etanol 

peroxid vodíku, 50mM 

purifikovaná voda 

Spotřební materiál 

kultivační lahve, centrifugací zkumavky, prostředky osobní ochrany (gumové 

rukavice, laboratorní plášť, brýle), laboratorní sklo, lihový kahan, Petriho misky, 

kyvety, špičky na pipety, plastové zkumavky, černý papír, hliníková folie, 

polypropylenová folie, parafilm, stojany na zkumavky, injekční stříkačka a jehla, 

filtry millipore, adaptéry na filtry 

Přístroje 

teplotní CO2 inkubátor, Contherm mitre 4000 

laminární box, Schoeller BIO BAN 48 

centrifuga, Stratos Heraeus 

chladnička, Zanussi 2FC-26/6 

fotospektrometr 

optický mikroskop, Olympus BX 50 

invertovaný optický mikroskop, Radical 

třepačka, Benchmark 

vodní lázeň, Bioer 103-4 
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laboratorní váhy, Mettler Toledo AL204-IC 

automatické pipety, Labnet BioPette 

9.2.3 Pracovní postup 

Příprava media 

Všechny používané chemikálie se před použitím přivedou ve vodní lázni 

k teplotě 37°C. Příprava média pro kultivaci buněčných kultur musí probíhat za 

sterilních podmínek v laminárním boxu. Do 500ml media se přidá 50ml fetálního 

bovinního séra (FBS) a 5ml roztoku L-glutaminu, peniciliu a streptomycinu. Takto je 

připraveno tzv. kompletní medium, které se uchovává v chladničce. 

 
Kultivace buněk 

Manipulace se provádí v laminárním boxu za přísného dodržování pravidel 

sterilní práce. Z kultivačních lahví se vylije médium a vypláchnou se čistým 

médiem (ne kompletním) nebo fyziologickým roztokem. Do každé z kultivačních 

lahví se přidají 3ml roztoku trypsinu-EDTA o pokojové teplotě. Lahve se na 3 

minuty vloží do inkubátoru. Do lahví se přidá  5ml kompletního média, čímž se 

zastaví enzymatická reakce. Roztok se přelije do centrifugačních zkumavek a nechá 

se odstředit v centrifuze po dobu 5 minut při 5000 otáčkách/min. Ze zkumavek se 

vylije supernatant a přidá se přibližně 2 – 3ml kompletního media, ve kterém se 

pomocí pipety rozptýlí sediment. Část materiálu se použije pro další kultivaci 

buněčné kultury v kultivačních lahvích, druhá část je použita pro samotný 

experiment. Kultivační lahvičky se naplní kultivačním mediem o objemu 5ml na 

jednu kultivaci, do každé lahvičky se přidá část resuspendovaných buněk. 

Kultivační lahve musí být okamžitě označeny tak, aby bylo jasné, jakou kulturu 

obsahují a kdy byla založena. Lahve se uloží do inkubátoru, kde jsou ponechány za 

konstantní teploty 37°C a při 5% CO2. Kultivační lahve vkládané do CO2 inkubátoru 
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musí mít pootevřený uzávěr, tak aby do nich mohl vnikat vzduch z okolí. Pro 

transport se lahve uzavírají.  

Buněčná interakce 
 

Pro jeden experiment je potřeba 33 Petriho misek s buněčnou kulturou. Do 

každé z misek se napipetuje 50μl (případně až 75μl, pokud je koncentrace buněk 

nízká) média s buňkami a přidají se 2ml kompletního média. Petriho misky se 

ponechají v CO2 inkubátoru po dobu 24 hodin, kdy dojde k adhezi buněk ke dnu 

misek a k jejich namnožení. 

 Připraví se čtverečky z černého papíru, polypropylenové fólie a hliníku, 

dostatečně velké na zakrytí Petriho misek. Dále je třeba mít nastříhané malé kousky 

několikrát přehnutého parafilmu, které se budou umisťovat mezi dvě na sebe 

položené Petriho misky tak, aby mezi nimi vznikla vzduchová mezera. Připravíme 

9 Petriho misek, do kterých nepipetujeme 2ml media a 6μl H2O2. Tyto misky budou 

sloužit jako kontrolní vzorky pro srovnávání. 6μl H2O2 napipetujeme i do 12-ti 

misek se založenou buněčnou kulturou. 

 Sestavíme misky po párech jednu na druhou podle tabulky č. 9.1. Ze spodní 

misky je odejmuto víčko, na okraj umístěny tři kousky parafinu, přes které se položí 

bariéra (černý papír, polypropylenová folie nebo hliníková folie) a na vrch se 

postaví druhá miska (buněčná kultura s H2O2 nebo medium s H2O2), viz obr. č. 9.2.  

 

Obr. 9.3: Způsob sestavení misek s různými druhy bariéry (polypropylenová fólie, černý 

papír, hliníková fólie) 
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Dále máme dva druhy samostatných kontrolních vzorků. Z tabulky č. 9.1 je 

patrné, že máme 8 způsobů sestavení misek pro jeden experiment. Pro každý 

způsob jsou vytvořeny 3 exempláře. Sestavené sety Petriho misek se umístí do 

inkubátoru, kde se ponechají po dobu 48 hodin. Je ideální, pokud jsou jednotlivé 

vzorky od sebe opticky oddělené např. černým papírem. 

vrchní miska bariéra spodní miska 
1 buněčná kultura + H2O2 PP fólie buněčná kultura 
2 buněčná kultura + H2O2 Al fólie buněčná kultura 
3 buněčná kultura + H2O2 černý papír buněčná kultura 
4 medium + H2O2 PP fólie buněčná kultura 
5 medium + H2O2 Al fólie buněčná kultura 
6 medium + H2O2 černý papír buněčná kultura 
7 buněčná kultura     
8 buněčná kultura + H2O2     

Tab. 9.1: Způsob sestavení setů misek pro experiment 

Test viability 

Nejprve je potřeba připravit si zásobní roztok neutrální červeně. Ten 

nachystáme rozpuštěním 0,33g prášku neutrální červeně ve 100ml purifikované 

vody. Vzniklý roztok uchováváme při pokojové teplotě a můžeme ho použít po 

dobu dvou měsíců.  

Ze zásobního roztoku si připravíme pracovní roztok – do 99ml kompletního 

media přidáme 1ml zásobního roztoku neutrální červeně. Tento roztok se 

připravuje den před samotným testem viability a po dobu 24 hodin se udržuje 

v inkubátoru. Těsně před použitím je nutné barvivo přefiltrovat, aby byly 

odstraněny vzniklé krystaly, které zkreslují výsledek. Po celou dobu manipulace 

s neutrální červení uchováváme nádobku s barvivem ve vodní lázni při teplotě 

37°C, což předchází vzniku krystalů. 

Z Petriho misek pipetou odstraníme všechno medium a přidáme 1ml 

barviva. Misky s barvivem vložíme do inkubátoru, kde se ponechají po dobu 3 
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hodin, kdy buňky vstřebávají neutrální červeň. Během této doby si nachystáme 

odbarvovací roztok, který se připravuje smícháním 50ml etanolu, 49ml purifikované 

vody a 1ml kyseliny octové. 

Petriho misky po třech hodinách vyjmeme z inkubátoru, pipetou z nich zcela 

odstraníme roztok neutrální červeně, vypláchneme je 1ml purifikované vody a 

přidáme 1ml odbarvovacího roztoku, který necháme 30 minut působit. Do 

odbarvovacího roztoku se uvolní barvivo, které navázaly buňky. Roztok pipetou 

odsajeme a přilijeme do kyvet. Obsah kyvet podrobíme analýze ve 

spektrofotometru, přičemž klíčová je absorbance při vlnové délce 540nm, při které je 

absorbance pro neutrální červeň nejvyšší. 

 
9.2.4 Vyhodnocení 

Celkem bylo uskutečněno 8 opakování experimentu. Během nich byl 

protokol několikrát upraven, aby co nejlépe vyhovoval potřebám výzkumu a řešení 

vyvstalých problémů. Největší problémy při realizaci tohoto experimentu 

způsoboval roztok neutrální červeně, ve kterém se tvořily krystaly, jež se 

zachycovaly na dně Petriho misek a tím následně ovlivňovaly měření na 

spektrofotometru. Tento problém byl vyřešen odfiltrováním vzniklých krystalů a 

uchováváním roztoku ve vodní lázni při konstantní teplotě o hodnotě 37°C. 

 

Obr. 9.4: Krystaly neutrální červeně v roztoku 
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V této práci je jako příklad uveden výsledek měření, které proběhlo ve dnech 

22. – 25. 10. 2012 a byly při něm použity endoteliální buňky HMVECad. Výsledky 

měření jsou znázorněny v grafu 9.1, který udává hodnoty absorbance pro všechny 

vzorky, tabulka 9.2 je pomůckou k vysvětlení zestručňujících popisků v grafu 9.1.  

 

Graf 9.1: Absorbance jednotlivých vzorků při 540nm 

označení umístění misky bariéra obsah misky 
cont samostatně stojící - buněčná kultura 
h2o2 samostatně stojící - buněčná kultura + H2O2 
B up horní černý papír buněčná kultura + H2O2 
B dw dolní černý papír buněčná kultura 
Al up horní Al fólie buněčná kultura + H2O2 
Al dw dolní Al fólie buněčná kultura 
P up horní PP fólie buněčná kultura + H2O2 
P dw dolní PP fólie buněčná kultura 

M B up horní černý papír medium + H2O2 
M B dw dolní černý papír buněčná kultura 
M Al up horní Al fólie medium + H2O2 
M Al dw dolní Al fólie buněčná kultura 
M P up horní PP fólie medium + H2O2 
M P dw dolní PP fólie buněčná kultura 

Tab. 9.2: Vysvětlivky popisků v grafu 9.1 
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Nejprve je potřeba mezi sebou porovnat dva kontrolní vzorky (cont a h2o2). 

Je vidět, že absorbance resp. koncentrace neutrální červeně byla nižší u vzorku, ve 

kterém byl přítomen H2O2. To znamená, že H2O2 v tomto vzorku zapříčinil úhyn 

buněk. Tento vzorek porovnáme i s ostatními vzorky tkáňových kultur, do kterých 

byl přidán H2O2 (P up, Al up, B up) a zjistíme, že koncentrace neutrální červeně 

v nich byla podobná jako u vzorku h2o2. Což značí, že i zde se vyskytl úhyn buněk. 

Jak je patrné z grafu 9.1, vzorky B dw a Al dw měly stejnou koncentraci červeně. 

Tyto vzorky byly od stimulované kultury odděleny opticky černým papírem, resp. 

hliníkovou folií, což znamená, že kultura podrobená oxidativnímu stresu nemohla 

s těmito vzorky opticky interagovat. Nyní se dostáváme k velice důležité části. 

Vzorek P dw byl od narušené kultury oddělen pouze polypropylenovou fólií, 

možnost optické interakce tedy zůstala zachována. Porovnejme vzorek P wd, který 

interagoval se stresovaným vzorkem se vzorky B dw a Al dw, jež neinteragovaly. 

Zjistíme, že koncentrace neutrální červeně v P dw, byla nižší než u B dw a Al dw. To 

znamená, že i v P wd docházelo k úhynu buněk, přestože tento vzorek nebyl přímo 

ovlivněn H2O2, což značí, že došlo k interakci se sousední kulturou.  

Druhý set vzorků má kontrolní účel. Vzorky M B up, M Al up a M P up 

obsahovaly medium a koncentrace neutrální červeně v nich je nízká, což potvrzuje, 

že neobsahovaly žádné buňky. M B dw, M Al dw a M P dw tak nemohly interagovat 

a jejich koncentrace je tedy vyšší než u P dw. Vzorky B dw, Al dw, M B dw, M Al dw a 

M P dw by teoreticky měly mít stejnou hodnotu absorbance jako kontrolní vzorek 

cont. Jelikož tyto vzorky byly umístěny pod jinými vzorky, nižší koncentrace 

neutrální červeně u těchto vzorků může značit, že výměna plynů s okolím byla 

omezená z důvodu malé vzduchové mezery mezi nad sebou stojícími miskami. 
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9.3 Měření ultraslabé emise fotonů z tkáňových kultur 

Tento experiment byl proveden, aby byl názorně demonstrován vliv 

peroxidu vodíku (H2O2) na emisi biofotonů z tkáňových kultur. Byla měřena 

ultraslabá emise fotonů jak z nenarušené kultury, tak i z kultury uvedené do 

stresujících podmínek. V tomto případě byl stresující činitel chemického původu 

(H2O2). Byly použity 2ml tkáňové kultury endoteliálních buněk, které byly 

kultivovány v Petriho miskách po dobu 48 hodin a dále 2ml téže kultury s 10μl 

50mM H2O2. 

Uměle kultivované živočišné tkáňové kultury velice špatně snášejí nejen 

delší vystavení teplotám pod 37°C, ale i nízkým hodnotám koncentrace CO2 v 

okolní atmosféře. Ve světlotěsné komoře je sice možné vytvořit požadovanou 

teplotu, avšak potřebnou koncentraci CO2 zajistit nelze. Z tohoto důvodu se při 

tomto měření probíhalo pouze po dobu jedné hodiny. Před samotným měřením, 

byl vzorek umístěn na 30min do světlotěsné komory, aby došlo k ustálení vzorku a 

vymizení dosvitu. 

 

Obr. 9.5: Kultura endoteliálních buněk 

Taktéž byla změřena emise fotonů ze samotného media a také z média, které 

obsahovalo H2O2. Medium bylo měřeno za stejných podmínek jako tkáňová 

kultura, tedy po dobu jedné hodiny při teplotě 37°C. Měření se také započalo až 

30min po umístění vzorku do komory. 
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Graf 9.2: Průběh intenzity emise fotonů z jednotlivých zdrojů 

Žlutá křivka v grafu 9.2 je zobrazuje emisi fotonů z endoteliálních buněk. 

Zelená křivka znázorňuje průběh emise tkáňové kultury, ke které byl přidán H2O2. 

Je patrné, že úroveň emise fotonů z tkáňové kultury ovlivněné H2O2 je vyšší než u 

buněk ve fyziologickém prostředí. V první části grafu je patrná klesající tendence, 

která je nejpravděpodobněji způsobena reakcí následující po přidání H2O2 do 

misky, popřípadě by se mohlo jednat i o dosvit. Tento jev by měl po určitém čase 

zcela vymizet. Použitý vzorek byl před započetím měření ponechán po dobu 30min 

ve světlotěsné komoře, aby došlo k ustálení, tato doba však evidentně nebyla 

dostačující. Delší doba na ustálení však také nepřipadala v úvahu, protože buňky 

mimo inkubátor nevydrží příliš dlouho z důvodů nízké koncentrace CO2 a nízké 

vlhkosti. Je však vidět, že emise fotonů z tkáňové kultury ovlivněné H2O2 je vyšší, 

než z tkáňové kultury, do které H2O2 nebyl přidán. Jelikož obě použité kultury byly 

totožné a lišili se pouze tím, že jedna obsahovala H2O2, je možné konstatovat, že 

H2O2 svým působením zvýšil emisi fotonů. 
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Poměrně překvapivé výsledky přinesla druhá část experimentu, ve které 

byla měřena emise fotonů ze samotného média (modrá křivka) a medium s H2O2 

(fialová křivka). Úroveň emise fotonů z média je vyšší, než z média, ve kterém byly 

kultivovány buňky. Před započetím měření existoval předpoklad, že čerstvé 

médium bude vykazovat nižší emisi, než medium s buněčnou kulturou. Je jisté, že 

tyto dva vzorky media nejsou zcela stejné, jelikož buňky svou metabolickou 

aktivitou mění vlastnosti média, ve kterém jsou kultivovány (např. pH, koncentraci 

různých složek media, …). Změna složení media však zřejmě ovlivňuje i úroveň 

emise fotonů. Složky obsažené v kultivačním médiu výrazně reagují s H2O2, jak je 

patrné z průběhu fialové křivky. Tato reakce vykazuje poměrně vysokou úroveň 

emise fotonů. Ani tento fenomén nebyl předpokládán. 
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10 Závěr 
 

V teoretické části práce jsem zpracovala základní souhrn poznatků o 

reaktivních kyslíkových formách, v nich má původ ultraslabá emise fotonů. Dále 

jsou uvedeny možná funkce, jež by biofotony mohly zastávat v biologických 

systémech a následně jsou zmíněny i eventuální možnosti využití tohoto fenoménu 

v praxi. 

V praktické části práce jsem se zabývala měřením utlraslabé emise fotonů 

pomocí měřícího systému s citlivým fotonásobičem. Pro účely tohoto měření jsem 

používaný systém vybavila teplotní izolací, čímž se rozsah teplot dosažitelný uvnitř 

komory dostal na hodnotu 19,2 – 38,6°C. Dále jsem systém propojila sériovým 

portem k počítači, což poskytlo možnost kontroly termoregulace použitím vzdálené 

správy.   

Určovala jsem šum systému závisející na teplotě uvnitř světlotěsné komory a 

také šum podmíněný vlivem termoemise fotonásobiče. Pozorovala jsem vliv teploty 

uvnitř komory na hodnotu šumu. Po zvýšení teploty v komoře se zvýšil i šum. 

Měření probíhalo při teplotě 22 - 37°C a šum se pohyboval v rozmezí 0,0607 – 0,0667 

fotonů/s. Nepodařilo se mi prokázat vliv termoemise na velikost šumu. Hodnota 

šumu se s navyšující teplotou fotonásobiče nenavyšovala, což je v rozporu 

s prvotním očekáváním.  Tato skutečnost by však mohla svědčit o kvalitě jednotky 

chladící fotonásobič. 

V další části jsem se zaměřila na emisi fotonů pocházející z různých zdrojů a 

určovala jsem její závislost na teplotě. Měřila jsem reprezentativní technický, 

chemický a biologický vzorek. Byla zjištěna silná teplotní závislost emise u 

technického vzorku. Jelikož byla jako technický původce emise fotonů použita LED 

dioda obsahující polovodičový materiál, není toto zjištění příliš překvapivé, neboť 

s rostoucí teplotou polovodičů se zvyšuje i jejich vodivost, roste velikost 

procházejícího proudu a tím i emise fotonů. Na LED diodě jsem provedla měření 
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pro dvě odlišné intenzity emitovaného světla. Velmi nízká intenzita při prvním 

měření měla simulovat ultraslabou emisi fotonů pocházející z biologických zdrojů. 

Při tomto měření byla intenzita vyzařování 5 fotonů/s pro nejnižší teplotu a 50 

fotonů/s pro nejvyšší teplotu. Při druhém měření na LED diodě byla zaznamenána 

intenzita od 1000 fotonů/s do 7000 fotonů/s. Teplotní závislost vykazoval i chemický 

vzorek – roztok jedlé sody, peroxidu vodíku a luminolu. Zde se byla emise fotonů 

výrazně nižší než u technického zdroje, pohybovala se v rozmezí 0,4 – 1,8 fotonů/s. 

Biologický vzorek byl zastoupen naklíčenými fazolemi mungo. Při měření tento 

vzorek nevykázal teplotní závislost a emise měla hodnotu kolem 0,35 fotonů/s. 

 V posledním oddílu praktické části práce jsem uskutečnila experiment 

s mezibuněčnou interakcí, který měl demonstrovat možnost optické komunikace 

dvou chemicky oddělených biologických systémů. Výsledky tohoto experimentu 

podporují tvzení, že chemicky oddělené buněčné kultury spolu interagují optickou 

cestou. Tato skutečnost je velice fascinující, avšak k tomuto zjištění je potřeba 

přistupovat obezřetně a v budoucnu ho ještě podrobit detailnímu bádání. 

 

 

 

 



 
 

50 

 

11 Seznam použité literatury 
 

[1]  Voeikov V. L.; Beloussov L. V.: From mitogenetic rays to biophotons. Biophotonics 

and Coherent Systems in Biology, pp. 1 – 16, 2007 

[2]  Kobayashi M.; Inaba H.: Photon statistics and correlation analysis of ultraweak 

light originating from living organisms for extraction of biological informatik. 

Applied Optics, 39 (1), pp. 183 – 192, 2000 

[3]  Shimomura O.: Bioluminescence: Chemical Principles and Methods, Revised 

Edition. World Scientific Pub Publishing Company, pp. 496, 2011 

[4]  Prasad A.; Pospíšil P.: Eletronically exited species as a source of ultra-weak photon 

emission in the cells. Fields of the Cell, 2013 

[5]  Vladimirov Y. A.: Light emission accompanying biochemici reactions. Sorosovskija 

obrazovatelnij žurnal, 6, 1999 

[6]  Piterková J., et al: Oxidativní stres: Lokalizace tvorby aktivních forem kyslíku a jejich 

degradace v rostlinném organismu. Chemické Listy, 99, pp. 455 – 466, 2005 

[7]  Dostálová K.: Reaktivní volné radikály, kalciový signál a kalciová hypotéza 

[přednáška]. In: E~learningová podpora výuky patologické fyziologie na 

Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci [online]. [cit. 20-11-2012]. 

Dostupné z WWW:  

 <http://www.pfyziol.upol.cz/sprava/prehravac.php?pres=49> 

[8]  Štipek S.: Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci. 1.vyd. Praha: Grada, 

pp. 320, 2000 

[9]  Bhattacharjee S.: Reactive oxygen species and oxidative burst: Roles in stress, 

senescence and signal transduction in plants. Current Science, 89 (7), pp. 1113 – 

1121, 2005 



 
 

51 

 

[10]  Marnett L. J.: Peroxyl free radicals: potential mediators of tumor initiation and 

promotion. Carcinogenesis, 8 (10), pp. 1365 – 1373, 1987 

[11]  Scalzo R. L., et al.: Methods used to evaluate the peroxyl (ROO•) radical scavenging 

capacities of four common antioxidants. European Food Research and 

Technology, 235(6), pp. 1141 – 1148, 2012 

 [12]  McCord J. M.; Fridovich I.: Superoxide Dismutase: An enzymatic fiction for 

erythrocuprein (hemocuprein). American Society of Biological Chemists, 244, pp. 

6049 – 6055, 1969 

[13]  Wang L., et al.: Hypochlorous acid as a potential wound care agent. Journal of 

Burns and Wounds, 6, pp. 80 – 90, 2007 

[14]  Albrecht-Buehler G.: Rudimentary form of cellular ‘vision’. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the USA, 89, pp. 8288 – 8293, 1992 

[15]  Gao X.; Xing D., et al.: Molecular mechanisms of cell proliferation induced by low 

power laser irradiation. Journal of Biomedical Science, 16 (4), 2009 

[16]  Cosic I.: The Resonant Recognition Model of Macromolecular Bioactivity. 

Birkhauser Verlag, pp. 143, 1997 

[17] Van Wijk R., et al: Anatomic characterization of human ultra-weak photon emission 

with a moveable photomultiplier and CCD imaging, Journal of Photochemistry and 

Photobiology B: Biology, vol. 83, no. 1, pp.  69 – 76, 2006  

 [18]  Ntziachristos V., et al: Looking and listening to light: Tthe evolution of whole body 

photonic paging. Nature Biotechnologz, 23, pp. 313–320, 2005 

[19]  Devaraj B.; Usa M.; Inaba H.: Biophotons: ultraweak light emission from living 

systems.  Current Opinion in Solid State and Materials Science, 2 (2), pp. 188 –

193, 1997 



 
 

52 

 

[20] Van Wijk R.; et al: An Introduction to Human Biophoton Emission. Forsch 

Komplementärmed Klass Naturheilkd, 12, pp. 77 – 83, 2005 

[21]  Novotný K.: Elektromagnetické pole a vlny: Teorie elektromagnetického pole II. Vyd. 2., 

Praha: Vydavatelství ČVUT, pp. 168, 2001 

[22] Reichl J.; Všetička M.: Encyklopedie fyziky: Fyzikální podstata fotoelektrického jevu. 

[online]. [cit. 09-12-2012]. Dostupné z WWW:  

<http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/723-fyzikalni-podstata > 

[23]  Hamamatsu Photonics K. K., Electron Tube Division: Photomutiplier Tubes, 

Basics and Applications. pp. 324, 2006 

[24]  Reichl J.; Všetička M.: Encyklopedie fyziky: Fotonásobič. [online]. [cit. 09-12-2012]. 

Dostupné z WWW: < http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/747-

fotonasobic > 

[25] Usa M.; Inaba H.:  Spontaneous photon emission from human body.  Medical 

Imaging Technology, 13, pp. 47 – 54, 1995 

[26]  LUND J.: The intensified CCD: An investigation into the operation and usage of 

intensified CCDs. [online]. [cit. 09-12-2012]. Dostupné z: 

<http://web.pdx.edu/~larosaa/Applied_Optics_464-564/Projects_Presented/ 

Projects-2008/Reports-2008/Justin_Lund--Report_Intensified_CCDs.pdf> 

[27] Hamamatsu Photonics K. K. [online]. Photomultiplier Tube R4220P [datasheet], 

2012, [cit.10.12.2012]. Dostupné z: 

 <http://sales.hamamatsu.com/en/products/electron-tube-division/detectors/ 

photomultiplier-tubes/part-r4220p.php> 

 [28]  Hamamatsu [online]. Thermoeletric Coolers C9144 Series [datasheet], 2008, 

[cit.10.12.2012]. Dostupné z: 

 <http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/parts_C/C9143C9144.pdf> 



 
 

53 

 

[29]  UWEtronic [online].  Peltierkűhlaggragat max. Kűhlleistung 100 Watt [datasheet], 

2011, [cit. 10.12.2012]. Dostupné z:  

<http://www.uwetronic.de/datenblaetter/cooling_units/01-2011/dt/ 

Peltierkuehlaggregat_100W_web.pdf > 

[30] Hamamatsu Photonics K. K. [online]. Photon Counting Unit C9744 [datasheet], 

2012, [cit.10.12.2012]. Dostupné z: 

 <http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/parts_C/C9744_TPHO1023E02.pdf> 

[31] Ullmann V.: Detekce a spektrometrie ionizujícího záření, Astro Nukl Fyzika. 

[online]. [cit. 09-12-2012]. Dostupné z WWW: 

< http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#Fotonasobice> 

[32] Reichl J.; Všetička M.: Encyklopedie fyziky: LED. [online]. [cit. 09-12-2012]. 

Dostupné z WWW: < http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/276-led> 

 

[33]  Reichl J.; Všetička M.: Encyklopedie fyziky: Příměsové polovodiče. [online]. [cit. 09-

12-2012]. Dostupné z WWW:  

<http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/263-primesove-polovodice> 

[34] Reichl J.; Všetička M.: Encyklopedie fyziky: Fyzikální podstata P-N přechodu. 

[online]. [cit. 09-12-2012]. Dostupné z WWW:  

< http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/265-fyzikalni-podstata-prechodu-

pn> 

[35]  Voeikov V. L., et al.: Are Carbonate SolutionsAlive?: Bicarbonate aqueous systems, 

the necessary constituents of all biological liquids, exhibit a sustained non-equilibrium 

state and sensitivity to cosmic events, 21st Century Science & Technology, pp. 8 – 

19, 2011 

[36]  Popp F. A., et al: Physical aspects of biophotons. Experientia, 44(7), pp. 576 – 585, 

1988  



 
 

54 

 

[37]  Cifra M., et al: Electromagnetic cellular interactions. Progress in Biophysics and 

Molecular Biology, 105 (3), pp. 223 – 246, 2011 

[38] Wainwright M.: Historical and recent evidence for the existence of mitogenetic 

radiation. Perspectives in Biology and Medicine, 41 (4), pp. 565 – 571, 1998 

[39] Kaznacheev V. P.; Mikhailova, L.P.: Ultraweak Radiation in Cell Interactions. 

Nauka, 1981 

[40] Kaznacheev V. P.; Mikhailova L. P.: Bioinformational Function of Natural 

Electromagnetic Fields. Nauka, 1985 

[41] Rossi C., et al: New perspectives in cell communication: Bioelectromagnetic 

interactions. Seminars in Cancer Biology, 21(3), pp. 207 – 214, 2011 

[42] Repetto G. A., et al.: Neutral red uptake assay for the estimation of cell 

viability/cytotoxicity. Nature Protocols, 3(7), pp. 1125 – 1131, 2008 

  



 
 

55 

 

12 Seznam zkratek a fyzikálních veličin 
 

CCD    zařízení s vázanými náboji 

DNA    kyselina deoxyribonukleová 

LED    dioda emitující světlo 

PMT    fotonásobič 

PP    polypropylen 

ROS    reaktivní kyslíkové formy 

UPE    ultraslabá emise fotonů 

XPS     zpěnovaný polystyren 

c [ms-1]   rychlost světla, c = 299 792 458 ms-1 

E [J]   energie 

= [Hz]   frekvence 

h  [J]   Planckova konstanta, h = 6,626 07 ·10−34 J 

i [A]   elektrický proud 

k  [JK-1]   Boltzmannova konstanta k = 1,38 · 10-23 JK-1 

λ [nm]   vlnová délka 

R [Ω]   elektrický odpor 

s [W/m2K]  součinitel prostupu tepla  

t [s]   čas 

T [°C]   teplota 

T  [K]    absolutní teplota  

U  [V]   elektrické napětí 

W [J]   práce 

  



 
 

56 

 

13 Seznam obrázků 
 

Obr. 5.1:  Schéma fotonásobiče [23] 

Obr. 5.2:  Fotony emitované z lidských rukou zobrazené pomocí CCD 

kamery[19] 

Obr. 6.1:  Měřící systém1 

Obr. 6.2:  Fotonásobič Hamamatsu R4220P [27] 

Obr. 6.3:  Chladící jednotka s pouzdrem pro fotonásobič [28] 

Obr. 6.4:  Počítací jednotka [30] 

Obr. 8.1:  Znázornění krystalické mřížky polovodiče typu N a polovodiče typu 

P[33] 

Obr. 8.2: :  Schéma principu přechodu P-N [34] 

Obr. 8.3:  Schéma zapojení LED diody1 

Obr. 8.4:  Obvod s LED diodou1 

Obr. 8.5:  Klíčící fazole mungo1 

Obr. 9.1:  Princip sestavení vzorků při mezibuněčné interakci1 

Obr. 9.2:  Buněčná kultura fibroblastů 3T31 

Obr. 9.3:  Způsob sestavení misek s různými druhy bariéry (polypropylenová 

fólie, černý papír, hliníková fólie)1 

Obr. 9.4:  Krystaly neutrální červeně v roztoku1 

Obr. 9.5:  Kultura endoteliálních buněk1 

 

 

 

                                                           
1
 Obrázek vytvořený autorkou práce 



 
 

57 

 

14 Obsah přiloženého CD 
 

Přiložené CD obsahuje kompletní text diplomové práce ve formátu pdf. Dále 

obsahuje veškerá naměřená data a zdrojové kódy psané v jazyku MATLAB R2007a, 

které byly aplikovány pro analýzu naměřených dat. 

 
Popis souborů přiložených na CD: 

Název souboru Popis 

DP.pdf Kompletní text diplomové práce 

Teplotní stabilita šumu fotonásobiče Data ke kapitole 7 

teplota v komoře Data ke kapitole 7.2 

sum22.xls Fotony detekované při  22°C v komoře 

sum25.xls Fotony detekované při  25°C v komoře 

sum28.xls Fotony detekované při  28°C v komoře 

sum31.xls Fotony detekované při  31°C v komoře 

sum34.xls Fotony detekované při  34°C v komoře 

sum37.xls Fotony detekované při  37°C v komoře 

sum.m Zdrojový kód použitý k analýze dat 

termoemise Data ke kapitole 7.3 

pmt6.xls Fotony detekované při teplotě PMT o hodnotě -6°C  

pmt9.xls Fotony detekované při teplotě PMT o hodnotě -9°C 

pmt12.xls Fotony detekované při teplotě PMT o hodnotě -12°C 

pmt15.xls Fotony detekované při teplotě PMT o hodnotě -15°C 

pmt18.xls Fotony detekované při teplotě PMT o hodnotě -18°C 

pmt21.xls Fotony detekované při teplotě PMT o hodnotě -21°C 

pmt24.xls Fotony detekované při teplotě PMT o hodnotě -24°C 

sum_pmt.m Zdrojový kód použitý k analýze dat 

Teplotní závislost ultraslabé emise fotonů Data ke kapitole 8 

technický vzorek Data ke kapitole 8.1 

1 Měření LED diody s napájecím napětím 2,756V 

led1.xls Fotony naměřené z technického zdroje 

led1_t.txt Záznam teploty 

led1.m Zdrojový kód použitý k analýze dat 

2 Měření LED diody s napájecím napětím 2,950V 

led2.xls Fotony naměřené z technického zdroje 

led2_t.txt Záznam teploty 

led2.m Zdrojový kód 

chemický vzorek Data ke kapitole 8.2 

chem1.xls Fotony naměřené z chemického zdroje 

chem1_t.txt Záznam teploty 

chem1.m Zdrojový kód použitý k analýze dat 
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Název souboru Popis 

biologický vzorek Data ke kapitole 8.3 

bio1.xls Fotony naměřené z biologického zdroje 

bio1_t.txt Záznam teploty 

bio.m   Zdrojový kód použitý k analýze dat 

Mezibuněčná interakce Data ke kapitole 9 

EC.xls 

medium.xls 

H2O2.xls 

Fotony naměřené z tkáňové kultury 

Fotony naměřené z média 

Fotony naměřené z tkáňové kultury s peroxidem 

medium+peroxid.xls 

EC.m 

Fotony naměřené z média s peroxidem 

Zdrojový kód použitý k analýze dat 

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 


