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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce s názvem „Změny v periferní krvi ozářených myší po 

aplikaci terapeutického laseru“ jsou účinky gama záření a terapeutického laseru na myši. 

Konkrétně tedy, jaké změny v krvi po jejich ozáření nastávají. V této práci je popsáno 

ionizující záření a jeho interakce. V další části je popsána anatomie myší, ale také na jakém 

principu laser pracuje. V praktické části se věnuji pokusu se třemi skupinami myší 

a sledování změn v periferní krvi po jejich ozáření. Myši jsou ozařovány gama zářením 

a laserem. Cílem bakalářské práce je analyzovat vliv terapeutického laseru na procentuální 

zastoupení jednotlivých populací leukocytů. 
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Abstract 

The aim of Bachelor’s thesis „Changes in peripheral blood of irradiated mice after 

application of a therapeutic laser“ is influence of gamma radiation and laser on mice, 

concretely on their blood and which changes occur in the leukocytes. In theoretical part of 

this thesis I describe ionizing radiation and its interaction, anatomy of the mouse and 

principle of function of the laser. Practical part of this thesis focuses on the experiment with 

three groups of mice where I try to describe the changes in their blood after radiation. The 

radiation will have two steps – at first gamma radiation and then one group will be radiated 

also by laser. The purpose of this thesis is to analyze the effect of the therapeutic laser on 

the percentage of leukocytes in the peripheral blood of irradiated mice.  
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1 ÚVOD  

Předmětem bakalářské práce je účinek a interakce neionizujícího ionizujícího záření 

s živou hmotou. Toto téma jsem si vybrala, neboť podle mého názoru by mohla mít 

neinvazivní laserová terapie pevné místo v léčbě pacienta a aktivně napomáhat průběhu 

léčby. Obecně je známá léčba pomocí nukleární medicíny, radiodiagnostiky i terapie, ale  

o použití laseru, jako podpůrné metody se mnoho neví. Jedná se totiž o neinvazivní formu 

terapie, kdy není nutné zasahovat do pacienta či ho nijak připravovat k výkonu v celkové 

anestezii. Pacient tak není zatížen jak psychicky, tak fyzicky, což napomáhá průběhu léčby. 

Zároveň je to jedna z metod terapie, která má obrovský potenciál díky biologickým 

účinkům, ať už se jedná o analgetický nebo protizánětlivý. Těmito účinky se budu blíže 

zabývat v kapitole 2.8.4. S klinickou aplikací terapeutického laseru se můžeme setkat stále 

častěji, než tomu bývalo v minulosti. Postoj k laseru je dosud trochu skeptický, a to 

především pro neznalost přesných biologických účinků. Dalším důvodem mého výběru je 

skutečnost, že se v současné době aktivně zkoumá vliv laserového záření na obnovení 

radiačního poškození tkání.  

Cílem mé práce je analyzovat vliv terapeutického laseru na procentuální zastoupení 

jednotlivých populací leukocytů v periferní krvi ozářených myší. V teoretické části nejprve 

popíši druhy ionizujícího záření, k jehož účinkům se budu vracet i v praktické části. Dále 

bude proveden experiment na laboratorních myších a za použití jejich odebrané krve bude 

demonstrováno působení laseru na organismus. V souvislosti s ionizujícím zářením uvedu 

zdroje ionizujícího záření, které se využívají v medicíně. V další části se zaměřím také na 

popis laseru a jeho vliv na tkáně. V souvislosti s cílem práce bude v teoretické části 

představena stavba krevního systému u myší.  

V praktické části uvedu výsledek měření, který probíhal na laboratorních myších. 

Data byla získána z kontrolní skupiny zdravých neozářených myší a ze dvou skupin myší, 

kdy jedné skupině bylo aplikováno pouze gama záření a druhé skupině bylo aplikováno 

gama záření a laserové záření. Následně jsem zkoumala, jak se ovlivní procentuální 

zastoupení jednotlivých populací leukocytů v uvedených skupinách myší.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Ionizující záření 

„Ionizující záření je takové záření, jehož kvanta mají natolik vysokou energii, že 

jsou schopna vyrážet elektrony z atomového obalu a tím látku ionizovat.“ [6] Ionizující 

záření má energii, od několika keV do stovek MeV. Jeho účinek je hodně závislý na 

velikosti energie dané částice. Pojem ionizace tedy znamená, že se vytvoří z původně 

elektricky neutrálních atomů a molekul volné elektrony a kladné ionty. Dle mechanizmu 

vzájemného působení záření s hmotou, rozlišujeme dva druhy záření. Jedná se o přímo 

ionizující a nepřímo ionizující záření. Proces přímé ionizace zajišťují částice, které nesou 

určitý elektrický náboj, a proto jsou schopny v jednom kroku uvolňovat elektrony z atomů. 

K tomuto záření řadíme například záření ,  a protonové záření. Záření nepřímo ionizující 

se uskutečňuje pomocí elektricky neutrálních částic, těmi jsou například neutrony, fotony 

a záření gama. Nepřímá ionizace probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku nepřímo 

ionizující částice interakcí s látkou vytváří sekundárně nabité částice, jako jsou elektrony 

nebo protony. V druhém kroku dochází pomocí Coulombovských sil mezi nabitou částicí 

a elektronovým obalem atomu k ionizaci látky. [6,12,32] 

Dle fyzikálních vlastností lze záření dělit na korpuskulární nebo elektromagnetické. 

Korpuskulárnímu záření se také říká částicové a má nenulovou klidovou hmotnost částic. 

Jedná se například o částice alfa, protony, deuterony, elektrony, pozitrony, neutrony atd. 

Elektromagnetickému záření se také říká fotonové a mají nulovou klidovou hmotnost 

částic. Jedná se například o záření gama a RTG (rentgenové záření). [3,6,12] 

2.2 Zdroje ionizujícího záření užívané v medicíně 

Zdroje ionizujícího se obecně dělí na přírodní a umělé. Zdroje využívané v medicíně 

jsou radionuklidy, generátory ionizujícího záření a jaderné reaktory. [3] 

Radionuklidy jsou všechny prvky, které jsou schopné samovolné transformace 

jader, v jehož důsledku vzniká radioaktivní záření. Radionuklidy lze tedy použít jako zdroj 

všech druhů záření. Existuje více než 2000 radionuklidů a tento počet převyšuje počet 

stabilních prvků. Každý z radionuklidů je charakterizován aktivitou, druhem přeměny, 

ale také poločasem rozpadu. Příkladem radionuklidu, který je jeden z nejpoužívanějších 

v radioterapii je 
60

Co. Kobalt má poločas rozpadu 5,3 let a emituje záření gama o energii 

 1,33 a 1,17 MeV. [3] 
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Dalším zdrojem jsou generátory ionizujícího záření. Tím se rozumí zařízení nebo 

přístroj, který vysílá ionizující záření a pracuje při rozdílu potenciálu vyšším než 5 kV. 

Jedná se tedy o rentgenová zařízení nebo urychlovače částic. Zdrojem rentgenového záření 

je rentgenka. Jedná se o skleněnou trubici, kde jsou elektrony emitovány z katody a jsou 

urychlovány elektrickým polem k terčíku. Dopadem na terčík vzniká rentgenové záření, 

které je buď brzdné, nebo charakteristické. Z přibližně 99 % kinetické energie vznikne 

tepelná energie a pouhé 1 % tvoří rentgenové záření. Příkladem urychlovače částic je 

lineární urychlovač. Částice v něm jsou urychlovány elektrickým polem. K urychlení částic 

dochází v urychlovací trubici, ve které se nachází řada válcových elektrod. Částice se 

urychlí díky elektrostatickému poli mezi těmito elektrodami. Délka těchto elektrod se 

postupně zvětšuje, a to se zvyšující se rychlostí částice. [3,12] 

Posledním typem zdrojů ionizujícího záření jsou jaderné reaktory. Reaktory 

podporují průběh štěpné řetězové reakce. V medicíně se především využívá jako zdroj 

neutronů k výrobě radionuklidů. Palivem pro reaktor je obohacený uran. Důležitým krokem 

je zpomalení neutronu. Pro zpomalení se využívá takzvaných moderátorů, což jsou látky 

obsahující lehká jádra, příkladem může být voda nebo grafit. Nejčastější typ reakce je 

neutronový záchyt. Druhou metodou výroby radionuklidů je ozařování uranu 
235

U neutrony. 

Tím vzniknou menší radioaktivní jádra, z kterých se musí izolovat pomocí chemických 

metod radionuklidy.[5,6,3,12] 

2.3 Druhy záření 

2.3.1 Záření alfa 

Záření alfa je proud jader helia He2
4 . Jádro helia se skládá ze dvou protonů a dvou 

neutronů. Alfa částice nese kladný elektrický náboj a dosahují rychlosti řádově 107 ms−1  

a energie těchto částic se pohybuje od 4 MeV do 9 MeV. Dolet alfa částic v těle je velmi 

malý, jelikož rychle ztrácí ionizační energii. Dolet alfa částic v plynech je několik 

centimetrů a v kapalinách a pevných látkách je ještě menší, jedná se o zlomky milimetrů. 

Proto alfa záření odstíníme i vrstvou papíru tenkou přibližně 1 mm. K alfa zářičům řadíme 

226
Ra, 

241
Am nebo 

222
Rn.[9,10,12,16]    
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2.3.2 Záření beta 

Záření beta tvoří buď rychlé elektrony, nebo pozitrony. Elektrony se z jádra emitují 

při samovolné přeměně jaderného neutronu na proton, elektron a antineutrino. Toto záření 

produkuje spojité energetické spektrum a jeho částice mají energie od nuly až po maximální 

energii, která charakterizuje daný nuklid. Tato energie se pohybuje v řádech desítek keV  

až po jednotky MeV. Částice jsou malé a lehké, proto dochází k jejich rozptylování 

s malými energetickými ztrátami. Pokud záření β+ projde hmotným prostředím, tak dojde 

k anihilaci. Anihilace znamená, že pozitron se spojí s elektronem a vyzáří se dva fotony 

gama záření o energii 511 keV. Beta částice průchodem hmotným prostředím mohou 

způsobit, že nastanou tyto jevy: pružný rozptyl, ionizace nebo brzdné záření. Beta záření 

stíníme pomocí lehkých materiálů, jako je plexisklo o tloušťce cca 5-10 mm. K beta 

zářičům řadíme 
63

Ni, 
85

Kr nebo 
90

Sr.[9,10,12,16] 

2.3.3 Záření gama 

Jedná se o elektromagnetické záření s vlnovou délkou v řádu 10−11 až 10−13 m. Toto 

záření vzniká radioaktivním rozpadem nebo při jaderných reakcích. Jedná se o čárové 

spektrum o energiích desítek keV až stovek MeV. Většinou se nejedná o čisté gama zářiče, 

ale o záření gama doprovázené zářením alfa nebo beta. Nejčastější zdroje gama záření jsou 

60
Co a 

137
Cs. Fotony při průchodu prostředím uvolňují elektricky nabité částice a předávají 

jim dostatečnou energii k ionizaci nebo excitaci prostředí. Gama záření je tedy nepřímo 

ionizující a je schopno vyvolat 3 reakce. Těmito reakcemi jsou: Fotoefekt, Comptonův 

rozptyl a tvorba párů elektron – pozitron. [10,12] 

Fotoefekt je reakce, kdy foton gama záření předá veškerou svou energii elektronu 

v atomovém obalu. Elektron je uvolněn z vnitřního orbitu a na jeho místo přejde elektron 

z orbitu vyššího. Přebytečná energie je vyzářena ve formě fotonu.  

Comptonův rozptyl je charakterizován interakcí fotonů gama záření se slabě 

vázanými nebo volnými elektrony. Foton předá část své energie volnému elektronu a tím ho 

posune. Rozptýlený foton pak s větší vlnovou délkou, ale nižší energií, pokračuje v pohybu 

v opačném směru. Takto interagují především fotony se střední energií. Tvorba párů 

elektron – pozitron se uskutečňuje, pokud foton gama záření má energii větší než 

1,02 MeV. Poté je pohlcen v elektrickém poli atomového jádra. Tyto částice pak ztrácejí 

svou kinetickou energii ionizací nebo excitací atomu prostředí. [9,10,12] 
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Pravděpodobnost, s jakou bude interagovat gama záření s látkou, závisí na energii 

záření. Veličina, která tuto pravděpodobnost charakterizuje, se nazývá účinný průřez. Ten 

závisí na protonovém čísle ozařované látky a na energii záření. [9,10,12,16] 

2.3.4 Neutronové záření 

Neutrony jsou elementární částice bez elektrického náboje, které vznikají buď 

spontánním štěpením atomů, nebo při jaderných reakcích. Neutrony dělíme podle jejich 

energie na pomalé (chladné, tepelné a rezonanční), neutrony o středních energiích, rychlé, 

neutrony o vysokých energiích a neutrony o velmi vysokých energiích. Při jejich interakci 

se uplatňují především jaderné síly a reagují s nimi všechny stabilní nuklidy s výjimkou 

helia He2
4 . Neutrony ionizují nepřímo, a to zejména v prostředí s lehkými prvky, jako je 

vodík. Reakce probíhá pružnými srážkami, kdy se jádra vodíku uvádí do pohybu a svou 

cestou ionizují prostředí. Tento jev se uplatňuje v biologických tkáních a tekutinách. 

[9,10,12,16] 

2.3.5 Rentgenové záření 

Jedná se o elektromagnetické záření o vlnové délce přibližně od 10−12 až  10−8m. 

Toto záření je emitováno rentgenkami po dopadu rychle letících elektronů v těžkých 

kovech. Rozlišujeme dva druhy rentgenového záření, a to brzdné a charakteristické. Brzdné 

záření vzniká, pokud dojde k zabrzdění elektronu po jeho letu od katody k anodě, kdy se 

dostane do silného elektrostatického pole anody. Kinetická energie, kterou elektron ztratil 

je vyzářena formou RTG záření. Při této interakci jsou vyzářeny fotony o různých vlnových 

délkách. Energie fotonů je závislá na rychlosti elektronů nikoliv na materiálu anody. Je zde 

vytvářeno spojité spektrum záření. Dalším druhem rentgenového záření je charakteristické. 

Toto záření je závislé na materiálu anody a tvoří čárové spektrum. Elektrony, které dopadají 

na anodu, jí předají veškerou energii a elektrony anody jsou poté excitovány nebo 

ionizovány. Energie fotonu je pak rovna energetickému rozdílu mezi elektronovými 

hladinami, kde došlo k přesunu elektronu. [9,10,12,16] 

2.4 Radiobiologie 

„Radiobiologie je odvětvím biologie zabývající se účinky ionizujícího 

a neionizujícího záření na živé organismy.“ [34] Nejčastějším typem interakce je ionizace. 

Ionizace může při ozáření složitých organických sloučenin způsobovat disociaci molekul, 
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uvolňování chemických vazeb za vzniku velmi reaktivních volných radikálů. Tyto volné 

radikály poté mohou reagovat za vzniku nových sloučenin. [6] 

2.4.1 Působení ionizujícího záření na organismus 

Úroveň poškození buňky závisí především na zasaženém cíli. Jednou 

z nejdůležitějších molekul je DNA (deoxyribonukleová kyselina). Při jejím zasažení může 

dojít až k smrti buňky. Celkem rozlišujeme čtyři účinky a to fyzikální, 

 fyzikálně – chemické, chemické a biologické. Dle jejich stupně účinku hodnotíme stupeň 

radiačního poškození. [6] 

2.4.2 Fyzikální účinky  

Dochází zde k absorpci energie a následné ionizaci či excitaci atomů, tyto účinky 

nastanou za poměrně krátký čas, přibližně 10−16 až 10−14s od ozáření. Nejdůležitější 

fyzikální účinky, které poté ovlivňují biologickou odpověď na ozáření, jsou druh záření, 

celková dávka a čas, kdy byla dávka předána. Z hlediska fyzikálního, chemického 

a biologického záření dělíme na hustě a řídce ionizující. Hustě a řídce ionizující záření se 

liší ve schopnosti způsobovat reprodukční smrt buňky. Tyto dvě formy záření se liší také 

v rozdílném druhu poškození. Rozdíly mezi typem záření při produkci stejného 

biologického účinku, se projevují v relativní biologické účinnosti tzv. RBE. Obecně 

uznávanou referenční normou pro tento typ srovnání je RTG záření generované nejčastěji 

při 250 keV se standartním filtrem pro odstranění cizích energií. Rychlé neutrony jsou 

účinnější než RTG záření v produkci většiny pozdních somatických účinků spojených 

s radiačním poškozením. Proto mají rychlé neutrony RBE větší než jedna. RBE částice jsou 

charakterizovány primárně podle energie, kterou předají po cestě, kterou prochází. Tento 

sled událostí je znám jako lineární přenos energie tzv. LET. Lineární přenos energie závisí 

na hmotnosti, náboji a rychlosti částice. LET tedy udává energii, kterou částice či foton 

předá, vztaženou na vzdálenost, kterou pronikne okolním prostředím. Hodnota LET se 

zvyšuje s nábojem částice a dráha je ovlivněna přitažlivými silami okolních nábojů. 

[2,6,11,12] 

2.4.3 Fyzikálně chemické účinky 

Dochází k disociaci molekul a vzniku volných radikálů radiolýzou vody.  

K disociaci dochází v důsledku narušené chemické vazby mezi atomy a molekulami, 
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excitací a ionizací. Míra těchto účinků je závislá na množství iontů, které v látce vznikly. 

Počet těchto iontů je úměrný energii, kterou látka přijala. Například z vody vznikají 

vodíkové kationty H

, hydroxylové anionty OH 

 
a molekuly H2O2, HO2. [6,11,12] 

2.4.4 Chemické účinky 

Chemické účinky, jsou takové účinky, kdy excitované atomy, ionty a vzniklé 

radikály reagují s buňkou a mohou narušit její DNA buď jednoduchými, nebo dvojitými 

zlomy. Chemické faktory mohou působit buď ochranným účinkem, nebo mohou zesilovat 

účinky ionizujícího záření. Jednou z nejhlavnějších molekul v tomto procesu je molekulární 

kyslík. Přemístění kyslíku do buněčné suspenze bezprostředně před, během nebo v průběhu 

milisekund po expozici působí defektně na buňku, zatímco snížení hladiny kyslíku má 

ochranný účinek. Kyslík dále narušuje místa, která byla zasažena radikály. Tento jev je 

znám, jako kyslíkový efekt. V tkáních interakce kyslíku s volnými radikály tvoří peroxid, 

což je nevratná forma a dochází k trvalé změně chemického složení ozařovaného materiálu. 

Kyslíkový efekt je důležitý v léčbě maligních tumorů. Většina nádorů je různě zásobena 

kyslíkem, je tomu tak pravděpodobně v důsledku nerovnoměrné distribuce kyslíku 

v krevních cévách novotvaru. Pokud dochází k nedostatečnému zásobení kyslíkem, dochází 

ke vzniku nekrózy. Nádorová buňka, která sousedí s buňkami postiženými nekrózou  

je hypoxická, ale stále životaschopná. Tato hypoxická ložiska jsou méně citlivá na mnoho 

typů ionizujícího záření a mají tendence vyvolávat lokální recidivy po radioterapii. Při 

radioterapii se snižuje počet nádorových buněk a tím se zlepšuje i průtok krve nádorovými 

buňkami. Tím pádem začne vznikat více typů reaktivního kyslíku a nádorové buňky začnou 

přecházet do růstových fází buněčného cyklu, kde jsou senzitivnější pro ionizující záření. 

Tento jev nazýváme reoxygenace. Tento efekt se využívá při frakcionované expozici, buňky 

jsou zprvu radiorezistentní a hypoxické se stanou radiosenzitivními. [2,11,12,16] 

V chemickém stádiu jsou biomolekuly poškozovány nově tvořenými volnými 

radikály. Nejvíce je poškozena DNA, kde dochází k poškození bází, cukrů, vazeb mezi 

vlákny DNA a zlomům v DNA. Jsou známy dva druhy přerušení řetězce DNA, a to 

jednovláknové a dvouvláknové zlomy. Jednovláknové zlomy vznikají častěji a buňka je 

většinou schopna si je opravit. Opravuje je na základě druhé nepoškozené spirály. 

Dvouvláknové zlomy jsou charakterizovány poškozením obou vláken DNA, případně 

dvěma jednoduchými zlomy blízko sebe. Ty jsou pro buňku již těžší na opravu, proto je 

větší pravděpodobnost, že při opravě dojde k chybě, nebo k nedokonalé opravě. Vzniknou 

tak fragmenty, prstence, můstky translokace a další chyby v šroubovici. [2,6,11,12,30,32] 
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2.4.5 Biologické účinky 

Reakce buněk na ozáření je dána velikostí dávky, dávkového příkonu, druhem 

ionizujícího záření a dávkovým ekvivalentem. Fáze biologických účinků je nejdelší a jejich 

vliv se liší dle druhu organismu. Tyto účinky jsou především závislé na buněčném cyklu, 

v kterém se buňka nachází a na stupni poškození. V buněčném cyklu máme několik 

kontrolních bodů, ve kterých se kontroluje buněčný cyklus. Nejdůležitější přechody jsou ve 

fázi G1/S a G2/M. Tyto účinky se mohou projevit již za několik desítek minut, obvykle 

pokud buňka dostane vysoké dávky záření. Pokud buňka obdrží střední dávku záření, tak se 

účinky ozáření objevují již během několika dnů. Taková to obdržená dávka se projeví, jako 

nemoc z ozáření. Pokud jde o poškození nízkými dávkami záření, projeví se onemocnění až 

v průběhu let. [2,6, 12,32] 

DNA může být poškozena buď přímo, nebo nepřímo. Nepřímý účinek záření vzniká 

častěji. Jelikož buňka je z většiny tvořena vodou, dochází častěji k ionizaci. Touto ionizací 

vznikají reaktivní radikály (hydroxylové, peroxidové, superoxidové a oxygenové). Takto 

vzniklé radikály poté poškozují purinové a pyrimidinové báze DNA nebo narušují 

fosfosacharidovou kostru. Přímý účinek záření se projevuje výrazným poškozením DNA 

(například paralelním poškozením obou vláken). [2,6, 12,32] 

2.5 Účinky záření na živou hmotu 

Vliv záření na živou hmotu probíhá pomocí již výše popsaných účinků (fyzikální, 

fyzikálně-chemické, chemické a biologické). Působení ionizujícího záření na živou hmotu 

rozdělujeme dle účinku na zásahovou a radikálovou teorii. Zásahová teorie působí přímo  

a způsobuje poškození buňky. Naopak snížení poškození se dosáhne přítomností 

nebílkovinných S-H (sulfhydrylových) skupin v buňce. Radikálová teorie je teorií 

nepřímého působení volných radikálů na buňku, kdy radikál může předat nepárový elektron 

nebo ho získat a vytvořit elektronový pár. Radikály působí na buňku tím, že poškozují 

DNA, inaktivují enzymy a peroxidují lipidy. [2,6, 12] 

Celkově biologické účinky závisí na dávce záření, kterou organismus dostal, 

ale také na dávkovém příkonu. Tedy zda záření působilo stále nebo po frakcích. Biologické 

účinky rozlišujeme na stochastické a deterministické [13] 

Buňka je z větší části tvořena vodou, ta má vazebnou energii 12,6 eV. Energie 

záření je pohlcována právě ve vodě, kde vznikají reaktivní produkty. V praxi to znamená, 

že tato vazebná energie je dostatečná k oddělení elektronu ze sloučeniny vody. Pokud 
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molekula vody přijme energii elektronu, dochází pak k další reakci ionizací nebo excitací. 

Sloučenina se dostává do nestabilního stavu a díky ní může docházet k změnám struktury, 

jako je tvorba iontů anebo tvorba radikálů. Dále může dojít také k mezimolekulovým 

interakcím. Záření může způsobit dva druhy poškození. Jedná se tedy buď o smrt buňky, 

nebo o změnu v cytogenetické informaci. Základní molekulou při takových reakcích je 

DNA, která je hlavní řídící jednotkou buňky a je zodpovědná za složení bílkovin, tedy 

jejich primární strukturu a pořadí aminokyselin. [10,12,13] 

U buňky může dojít ke smrti již mezi dvěma děleními, kdy je buňka v klidové fázi. 

Tato fáze se jiným slovem označuje také jako interfáze. K buněčné smrti v interfázi dochází 

především při ozáření velkou dávkou záření. [13] 

Mitotická smrt se projevuje především při nižších dávkách záření a neprojeví se 

okamžitě, ačkoliv buňka již není schopná se dále dělit. K zániku dochází během buněčného 

dělení – mitózy. Tyto změny se projevují hlavně tam, kde se buňky rychle dělí, jako jsou 

krvetvorné orgány, výstelka střeva, nebo nově se vyvíjející zárodek. [13] 

Změny cytogenetické informace nemusí hned projevit a tím tak narušit buněčné 

dělení. Je narušena DNA buňky, což může vyvolat gametické nebo somatické mutace. 

Gametické mutace se přenáší do dalších generací a postihují zárodečné žlázy. Somatické 

mutace postihují nositele a týkají se ostatních orgánů a tkání, jsou zodpovědné za vznik 

rakoviny. [12,11,32,35] 

2.5.1 Účinky záření na buňku 

Na buněčné úrovni volné radikály reagují s buněčnou membránou. Buněčná 

membrána reguluje prostupnost látek z a do buněk, proto je velmi důležité, aby nebyla nijak 

narušena. Pokud je narušena, dojde k poruchám transportu a membrána již nebude mít 

ochrannou funkci před cizorodými molekulami. Je převážně složena z molekul bílkovin 

a lipidů. Základem této membrány je lipidová dvojvrstva a na povrchu jsou bílkoviny, které 

zajišťují ochrannou funkci. 

 Lipidová membrána je narušována volnými radikály a kyslíkem za vzniku 

hydroperoxidů. Jenou částí lipidů jsou polynenasycené mastné kyseliny, z těch volné 

radikály odtrhují elektrony. Tím vzniknou alkoxylové nebo peroxylové radikály, které se 

dále přeměňují převážně na aldehydy a dále pak narušují buněčné procesy. Tímto procesem 

může být narušeno buněčné dýchání, fosfátový cyklus, ale i syntéza DNA. Právě 

lipoperoxidací se mohou uvolňovat toxické látky, které mohou spouštět zánětlivé procesy. 

Ty pak mohou narušit i DNA buňky.[16,36] 
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2.5.2 Radiosenzitivita buněk  

Míra radiačního poškození buněk závisí na celkové dávce záření, dávkovém 

příkonu, způsobu ozáření a buněčném typu. Buňky se liší svojí citlivostí k účinkům 

ionizujícího záření. Proto jednotlivé tkáně a orgány mají různou citlivost vůči ozáření při 

stejném množství absorbovaného záření. Rozlišujeme tkáně radiosenzitivní 

a radiorezistentní. Obecně platí, že radiosenzitivita je úměrná reprodukční aktivitě buněk 

a je nepřímo úměrná stupni diferenciace buněk. Radiorezistentní tkáně jsou opakem, tedy 

obsahují buňky pomalu rostoucí a málo diferenciované. Méně citlivý k účinkům záření je 

například svalová tkáň, nebo poměrně rezistentní je také nervová tkáň. Z těchto definic 

vyplývá, že radiosenzitivní jsou například gonády, sliznice střeva nebo kostní dřeň. 

Citlivost vůči záření je také posuzována vzhledem k času, kdy bylo ozáření provedeno. 

Záleží na tom, zda došlo k ozáření v průběhu diferenciace a růstu, což má za následek 

malformace orgánů. Buňka může zaniknout pomocí čtyř základních principů: apoptóza, 

autofagie, nekróza a senescence buněk. [2, 3, 5,13,16,32] 

Apoptóza je programovaná buněčná smrt. Jedná se o plánovaný zánik nefunkčních 

či poškozených buněk. Spouští ji dvě nitrobuněčné dráhy. Jednou drahou vnitřní, která je 

závislá na proteinu p53 a vyvolávají ji stresové faktory (například UV záření, hypoxie). 

Funguje jako ochrana proti množení poškozených buněk s vadnou DNA. Další drahou je 

vnější, která je nezávislá na proteinu p53. Je zprostředkována receptory na buněčné 

membráně. Tato dráha má udržovat stálost vnitřního prostředí a kontroluje množení buněk. 

Pro apoptózu má největší význam protein p53. Jeho úlohou v buňce je spouštět opravu 

DNA a na dobu nezbytně nutnou k opravě pozastavit buněčný cyklus nebo aktivovat 

apoptózu. Mutace tohoto tumor-supresorového genu může vést k růstu nádorových buněk, 

neboť buňka není schopna apoptózu spustit. Při apoptóze postupně dochází ke kondenzaci 

chromatinu, „puchýřkovatění“ cytoplazmatické membrány a tvorbě apoptických tělísek. 

Buňka je tímto procesem rozložena na malé části, které jsou poté makrofágy pohlceny. 

V takto zanikající buňce se aktivují kaspázy, patřící k proteolytickým enzymům. Ty 

postupně štěpí části buňky, jako jsou nukleázy, DNA a některé proteiny. [2, 3, 5,13,16,32] 

K tomuto procesu dojde, buď když je buňka již stará, nebo je řízená metabolicky. 

Apoptóza je potlačena pokud se jedná o nádor (folikulární lymfom, karcinom s mutací genu 

p53) nebo z důvodu autoimunitní choroby (systémový lupus erythematodes, 

glomerulonefritidy). Dále také apoptózu inhibují virové i bakteriální infekce, alergická 

onemocnění, AIDS, neurodegenerativní onemocnění, myelodysplastické syndromy, 

ischemické poškození a toxické poškození jater. 
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Nekróza je smrtí buněk, která vzniká na základě např. chemického, mechanického 

poškození, hypoxie, ozáření a hypertermie nebo hypotermie. Nekróza vzniká při ozáření 

vysokou dávkou záření desítkami až stovkami Gy. Dochází k narušení cytoplasmatické 

struktury v buňce. V tomto případě se obsah buňky vylije do okolí a tam způsobuje zánět 

okolních tkání. Vlivem zastavení oxidační fosforylace se v buňce nahromadí ionty, buňka 

několikanásobně zvětší svůj objem a poruší se buněčná membrána. Tento jev také často 

doprovází nádorové ložisko, jelikož vlivem rychlého množení nádorových buněk dochází 

k nedostatečnému krevnímu zásobení, a tudíž k hypoxii. Ovšem v tomto případě se zánět 

netvoří. [2, 3, 5,11,12,13,16,32] 

2.5.3  Stochastické účinky 

Tyto účinky jsou výsledkem přeměny jedné nebo více buněk mutací a jsou tedy 

unicelulární a vznikají náhodně. Vztah dávky a účinku záření je lineární a bezprahový. 

Velikost dávky nemění projev onemocnění u jednotlivce, ale mění frekvenci dědičných 

poškození v populaci.  Jsou nám známy dva druhy mutací a to genové a chromozomální. 

Genové mutace vznikají v jednom genu a často tato genetická informace kóduje jeden 

protein. Chromozomální mutace z pravidla postihují větší úseky DNA a mění polohu 

a počet genů. Například může dojít ke ztrátě úseku chromozomu takzvané deleci, dále může 

dojít ke zdvojení některého z úseku chromozomu takzvané duplikaci, nebo k otočení 

určitého úseku chromozomu o 180 ° tzv. inverzi. Dále rozlišujeme tzv. inzerci, to znamená, 

že úsek jednoho chromozomu se vloží do druhého. Posledním typem mutace je 

tzv. translokace. Při translokaci se přemísťuje koncový úsek chromozomu na jiné místo 

téhož nebo jiného chromozomu. [3,8,9,10,11,12,14] 

2.5.4 Deterministické účinky 

K těmto účinkům dochází, pokud odumře část buněčné populace nebo se velký 

počet buněk není schopen dále dělit. Závažnost vzrůstá až po dosažení určité prahové 

dávky, která se liší pro různé orgány. Po dosažení „prahu“ roste s dávkou také míra 

poškození. Proto jsou také nazývány jako pozdní, neboť se objevují až měsíce či roky od 

ozáření. V projevu deterministických účinků hraje roli, zda ozáření proběhlo v krátkém 

časovém úseku (jednorázově) či během delšího časového úseku (protrahovaně). Pokud 

organismus dostal dávku protrahovaně, pak je prahová dávka několikanásobně vyšší než při 

jednorázovém ozáření. Tyto účinky se nejčastěji projevují akutní nemocí z ozáření. Účinky 

se neprojevují na populacích, ale na konkrétním ozářeném jedinci, a to zpravidla lokálně.  
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Pokud je prahová dávka překročena, znamená to, že došlo k závažnému funkčnímu 

poškození či smrti, které se následně klinicky projeví. Mimo akutní nemoci z ozáření se 

také onemocnění projevuje pozdním poškozením oční čočky, chronickou dermatitidou  

či radiačním poškozením kůže. [3,8,9,10,11,12,14] 

2.6 Akutní nemoc z ozáření 

Akutní nemoc z ozáření se projevuje individuálně, klinické příznaky a symptomy 

jsou velmi závislé na dávce. Akutní nemoc z ozáření je spojena s dávkami vyššími než  

1-2 Gy. Dle dávky, kterou organismus obdržel lze předpokládat následující vývoj 

onemocnění. Klinické projevy tohoto onemocnění jsou spojené s dávkou, dávkovým 

příkonem, zdravotním stavem, biologickými faktory a dalšími jako je věk, pohlaví 

 a zdravotním stavu. Roli také hraje rozložení dávky záření v organismu. Onemocnění 

probíhá ve čtyřech fázích. První fází je prodromální fáze, následuje fáze latentní, manifestní 

a rekonvalescence. [11,12,16,35] 

2.6.1 Prodromální fáze  

Fáze nastává během několika hodin po expozici ionizujícím zářením. Doba nástupu 

účinků, závažnost a trvání příznaků závisí na dávce, proto mohou poskytnout pouze hrubý 

údaj o úrovni ozáření osob náhodně vystavených neznámé dávce záření. Mezi příznaky 

řadíme nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, průjmy apod. [2,4,16] 

2.6.2 Latentní fáze 

Tato fáze je charakterizována asymptomatickým obdobím. Doba trvání latentního 

období je nepřímo úměrná dávce a při velké expozici, zpravidla větší než 10 Gy se 

prodromální fáze často pojí s gastrointestinálním syndromem a syndromem akutní 

neschopnosti. Období latence nemusí být ani zjevné. Při vyšších dávkách se čas trvání 

zkracuje. [2,3,4,16] 

2.6.3 Manifestní fáze 

V manifestní fázi se naplno rozvíjí onemocnění. Dochází k narušení homeostázy 

a neurohumorálních mechanismů. Pacient trpí únavou, krvácením z dásní a nosu, 

horečkami a dalšími defekty organismu. Pokud je pacient postižen těžce či velmi těžce, tak 

se nemoc do další fáze nepřeklene a pacient umírá. [2,3,4,16] 
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2.6.4 Fáze rekonvalescence 

Pokud se organismus do této fáze dostane, tak dochází k částečnému či úplnému 

vymizení příznaků. Samozřejmě vše závisí na stavu pacienta, pacient si také často nese 

trvalé následky v podobě poruch ovariogeneze či spermatogeneze. [3,4,16] 

2.7 Syndromy akutní nemoci z ozáření  

 Rozlišujeme tři syndromy, a to hematopoetický neboli dřeňový, gastrointestinální  

a neurovaskulární, které jsou závislé na absorbované dávce. Jedním z nejcitlivějších 

systémů k ozáření patří hematopoetický a gastrointestinální. 

2.7.1 Hematopoetický syndrom 

Tento syndrom se projevuje útlumem až zastavením krvetvorby. Změny krvetvorby 

se projeví za 24 hodin od ozáření. Krvetvorné kmenové buňky se nachází v kostní dřeni  

a jsou nejcitlivější k ozáření. Tento syndrom má nejvýraznější projevy při ozáření dávkou  

1-10 Gy. Literatura uvádí, že již při dávce 5 Gy je schopno přežití pouze 1 % kmenových 

buněk, pokud však přežije alespoň 10 % kmenových buněk je syndrom léčitelný.  Vlivem 

ozáření dojde v krvetvorné tkáni k destrukci a úbytku bílých krvinek. Reakce ozářených 

buněk na expozici je exponenciální. Do 24 h od expozice dochází ke snížení počtu 

lymfocytů v periferní krvi. V prvním měsíci je organismus ve fázi takzvané latence  

a onemocnění se neprojevuje. Onemocnění se plně projevuje od 3. – 6. týdne po ozáření. 

Ozářením způsobuje také postižení lymfatické tkáně, sleziny a lymfatických uzlin, což se 

projevuje narušením humorální a buněčné imunity. Dalším projevem hematopoetického 

syndromu je zvýšení krvácivosti v důsledku poklesu počtu krevních destiček. [3,11, 16] 

2.7.2 Gastrointestinální syndrom 

Vyskytuje se při celotělovém ozáření dávkou 8 – 30 Gy, kdy dojde k poškození 

střevního epitelu a odkrytí střevní stěny. Buňky střevního epitelu jsou senzitivní k ozáření 

již od 4 Gy. Jejich radiosenzitivita je téměř totožná s krvetvornými buňkami nicméně buňky 

střevního epitelu mají lepší regenerační schopnosti. Při celotělovém ozáření dávkou  

10–100 Gy se nejvíce projevuje gastrointestinální forma. Bezpříznakové období je pro tento 

syndrom velmi krátké a to 3–5 dní. Je výrazně narušena funkce vstřebávání a ochrany. 

Dochází tedy ke ztrátě tekutin, elektrolytů, poruše vstřebávání a invazi bakterií. Tento 

syndrom může vést až do fáze septického šoku s následnou smrtí na následky oběhového 
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selhání. Obvykle tento syndrom vzniká 7–10 dní po ozáření a při nižších dávkách  

14 – 21 dní po expozici. [3, 11,16] 

2.7.3 Neurovaskulární syndrom 

Neurovaskulární syndrom rozlišujeme na vaskulární a mozkovou formu. K rozvoji 

tohoto syndromu je nutná dávka vyšší než 80 Gy. Ozáření takovouto dávkou vyvolává 

vznik kardiovaskulárního šoku. Velmi rychle se střídá bezpříznakové období s obdobím, 

kdy nemocný trpí průjmy, respirační tísní, křečemi a třesem. Pacient má edém mozku 

a vzestup intrakraniálního tlaku. Do 2 dnů dochází ke smrti.[3,10,11,16] 

2.8 Laser 

Název a zároveň zkratka LASER pochází z počátečních písmen anglických slov  

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. V překladu bychom mohli říci: 

Světlo zesílené stimulovanou emisí záření. Laser se řadí mezi zásadní objevy druhé 

poloviny dvacátého století a vynalezl ho Theodore Harold Maiman. Je charakterizován 

především koherentním paprskem. Koherentní vlnění má stejnou frekvenci, směr, fázi nebo 

fázový rozdíl. Laserový paprsek je také monochromatický, neboli jednobarevný. Laserový 

paprsek má malou rozbíhavost, proto laser dokáže svítit v úzkém svazku. [1,11,15,18] 

Laser může pracovat kontinuálně, to znamená, že nedojde ke změně parametru 

v čase. Také může pracovat pulzně. Laser tak produkuje pulsy, které se pravidelně opakují. 

Pokud se z laseru vyzařuje pouze jeden samotný impulz, mluvíme o režimu impulzním. 

[1,11,15] 

2.8.1 Princip laseru 

Lasery se skládají ze tří základních součástí a těmi jsou aktivní prostředí, zdroj 

budící energie a optický rezonátor. Optický rezonátor se podílí na zesílení, nasměrování 

fotonů. Zpravidla se jedná o zrcadla s různým stupněm propustnosti. Pod pojmem zdroj 

budící energie si můžeme představit například elektrický proud, výbojku a jiné zdroje 

záření. Aktivní prostředí může být tvořeno pevnou látkou, kapalinou, plynem, plazmatem. 

Aktivní prostředí obsahuje oddělené kvantové energické hladiny elektronů. Ty pak přechází 

do stavu s vyšší energií, kde jsou schopny vydržet takovou dobu, aby byla všechna energie 

tato energie vypuzena najednou pomocí stimulované emise vlnění. Na nižší energetickou 
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hladinu elektrony přeskakují dvěma způsoby – stimulovanou emisí a spontánní emisí. 

[1,18] 

Spontánní emise neboli samovolná probíhá neuspořádaně. Elektrony se vybudí na 

vyšší energetickou hladinu a poté samovolně přechází na hladinu základní za vyzáření 

fotonů. Fotony se pak rozptylují do různých směrů, mají různou fázi, což způsobuje, 

že takto vzniklé elektromagnetické záření je nekoherentní. [1] 

Při stimulované emisi dochází k uspořádanému uvolnění fotonů. K uvolnění fotonů 

dochází, pokud kolem proletí foton o energii, která má stejnou hodnotu, jako energetický 

rozdíl mezi metastabilní a základní hladinou. Tedy podle vzorečku Ef =  Em −  E1. 

Metastabilní hladina je ve vzorečku označena Em a E1 a označuje hladinu základní. 

Takovéto fotony mají částicový i vlnový charakter, proto se nám spojí v jednu vlnu s větší 

amplitudou. Stimulovaná emise tak napomáhá k zesilování světla. [1] 

2.8.2 Mechanismus účinku laseru 

Rozlišujeme dva druhy laserů, neinvazivní neboli terapeutické lasery a lasery 

invazivní neboli chirurgické. Tyto druhy se liší výkonem a použitím. Pro účely stimulace 

používáme lasery terapeutické. Lasery invazivní, vaporizují tkáně a jsou používány 

v chirurgii. [1] 

2.8.3 Fotochemická reakce  

Fotochemické reakce jsou spouštěny pohlcením elektromagnetického záření, kdy 

záleží na energii, která byla předána. Fotony mají vysokou energii a krátké vlny < 400 nm. 

Před tímto pohlcením energie dochází k přechodu do excitovaného stavu, který je více 

reaktivní než stav základní. Fotochemická reakce způsobuje, že mnoho přírodních látek 

prochází syntézou. Syntéza by nemusela vůbec proběhnout nebo velmi složitě, pokud by 

k ní došlo jiným způsobem například termickou reakcí. Tato reakce vyvolává rozklad 

molekul, ionizaci atomu, redox systém a další procesy. Pro fotochemické reakce jsou platné 

dva zákony. Prvním je zákon fotochemie, který říká, že fotochemickou reakci můžeme 

vyvolat pouze světlem. Druhý zákon fotochemie popisuje kvantový princip 1:1. Ten říká, 

že fotochemická přeměna jedné molekuly vyžaduje jeden foton. [1,19] 
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2.8.4 Mechanismus účinku laseru na organismus 

Mitochondrie jsou organely, které se mohou v buňkách aktivovat při interakci 

s fotony. Mitochondrie slouží jako spouštěči buněčných reakcí, jako je apoptóza, reguluje 

transkripci a zajišťují buněčné dýchání.  Mají svou DNA a proteosyntetický aparát. V buňce 

se mohou vyskytovat v řádu stovek až tisíců. Buněčným dýcháním se vytváří velmi 

důležitý adenosintrifosfát (ATP), který slouží jako energie pro jiné reakce. Mitochondrie se 

mimo jiné podílejí i na Krebsově cyklu, buněčné diferenciaci, buněčné smrti, ale také se 

účastní beta – oxidace mastných kyselin. Tato organela má dvě membrány, na vnitřní 

membráně probíhá citrátový cyklus a dýchání. [1] 

Pokud je buňka vystavena laserovému zářené, tak v mitochondriích dojde zvýšení 

potenciálu mitochondriální membrány a protonového gradientu. Pokud je vysoká 

koncentrace ATP, tak začne docházet k zastavení tohoto enzymu a koncentrace citrátu se 

začne zvětšovat. Energie předaná laserem zesiluje činnost enzymu a tím dochází ke zvýšení 

koncentrace ATP. [1] 

Buňky si mezi sebou předávají informace, a to pomocí signální molekuly, kterou 

druhá buňka přijme pomocí receptorů. Signální molekuly jsou nejčastěji tvořeny 

bílkovinami, jako například cytokiny a další. Při působení terapeutického laseru na buňky 

je důležitou molekulou G-protein. Tento protein je na vnitřní straně cytoplazmatické 

membrány a slouží ke zprostředkování signálu ze signálních molekul na efektor uvnitř 

buňky. G – proteiny se po své aktivaci přesunou k další bílkovině, která poté začíná vyrábět 

další spouštěč, kterým je cyklický adenosinmonofosfát (cAMP). Cyklický AMP poté 

podnítí další řadu reakcí. [1] 

Pokud je aplikována fototerapie, tak buňky mezi sebou komunikují a předávají si 

informaci díky konexonům, bystander efektem a chromatotropní aktivitou krve. [1] 

2.8.5 Biologické účinky laseru na organismus  

Celkově máme popsány tři základní účinky laseru na organismus a to analgetický, 

protizánětlivý a stimulační. Dalšími biologickými konsekvencemi při použití 

terapeutických laserů jsou vazodilatace, vaskularizace, protiedematózní, baktericidní 

a viricidní vlivy. [1,18] 
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Analgetický efekt 

„Analgetického účinku terapeutického laseru dosahujeme díky snížení citlivosti 

povrchových tkání a ovlivněním dějů na nervosvalových ploténkách.“ [1] Bolest je 

subjektivní nepříjemný pocit, který zprostředkovává přívodný nervový systém a mozková 

kůra. Slouží především k upozornění na vznikající chorobu, poškození či ohrožení. Rychlý 

přenos vzruchu z nociceptorů je zprostředkován spinothalamickou drahou. Dráhy 

spinoretikulární a spinomezencefalické působí na aferentní a behaviorální vnímání bolesti. 

Nocisenzory jsou volná nervová zakončení, která jsou citlivá na změny chemické  

a fyzikální. Pokud dojde k jejich podráždění a otevření sodných kanálů vzniknou 

depolarizační iontové proudy. Takovéto depolarizaci říkáme senzorický nebo receptorový 

potenciál. Ten působí na buňky stejnou dobu, jako podráždění a jeho amplituda vzrůstá 

s intenzitou podráždění. Jiným slovem bychom to mohli označit jako stimulaci. Při použití 

laseru dochází k zabránění pronikání natriových iontů do mezibuněčného prostoru. [18,21] 

Laser také podporuje uvolňování endogenních opiátů. Opioidy mají podobné účinky 

jako opiové alkaloidy. Ty opioidy, které si tělo vytváří, se nazývají endogenní opioidy 

a mezi ně patří například endorfiny, dimorfiny a encefaliny.  Endogenní opiáty se naváží na 

receptory nociceptivního systému, nejvíce na periakveduktální šedi (PAG). Dochází zde 

k elektronovým přechodům, které jsou závislé na vlnové délce záření. Pokud se jedná  

o laserové záření v UV oblasti, tak dochází k fotochemickému jevu. Pokud je absorbováno 

záření v infračervené oblasti, tak dochází k fototermickému jevu. [1,18,19] 

Stimulační efekt 

Stimulační účinek laseru je využíván především k hojení ran, které nebyly 

znečištěny patogeny. Jedná se o proces, který obnovuje poškozené tkáně. Hojení probíhá ve 

třech fázích. První je fáze zánětlivá neboli čistící. Na místo se shlukují granulocyty 

a makrofágy. V té se snaží organismus odstranit z rány veškeré nežádoucí složky. Proto 

dochází k zarudnutí otoku, bolesti a začíná se rozvíjet zánět. Druhá je fáze granulační. 

V této fázi se vytvoří nové krevní cévy a rána je vyplněna granulační tkání. Vznikne zde síť 

kolagenních vláken, které produkují makrofágy. Třetí a poslední fází je fáze epitelizační. 

Ta je zahájena buď z okrajů rány nebo z epitelizačních ostrůvků uvnitř. [1,18] 

Terapeutický laser aktivuje enzymy dýchacího řetězce a současně je zesílen 

antioxidační efekt v mitochondriích. Dýchací řetězec probíhá na vnitřní membráně 
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mitochondrií. Postupně se uvolňuje energie z ATP, zvyšuje se aktivita enzymů 

cytochromoxidázy, adenozintrifosfatázy a zvyšuje syntézu DNA. [1] 

Tkáňová oxidace je soustava reakcí, kdy elektrony z vhodného substrátu přechází za 

aerobních podmínek na kyslík. Dochází k aerobní fosforylaci. ADP se tedy mění na ATP, 

a čím rychleji se využije ATP v tkáních, tím rychleji se tvoří ADP. Pokud se energie zvýší, 

tak dojde ke zvýšené replikaci mitochondriální DNA v průběhu buněčné fáze G0. 

Důsledkem je urychlená epitelizace. [18] 

Protizánětlivý efekt 

Zánět je odpovědí organismu na škodliviny, mikroorganismy, traumata a další 

podněty. Terapeutický laser v tkáních podporuje reparační procesy, aktivuje buňky, které se 

na reparaci podílejí. Jsou jimi například lymfocyty, monocyty, fibroblasty a buňky, které 

mají polymorfní jádro. Na odpovědi organismu se podílejí také aktivované biochemické 

mediátory, jako například histamin, cytokiny, serotonin, prostaglandiny a kininy. Současně 

dochází k migraci proteinů a tekutiny z intravazálního prostoru do intersticia a tím vzniku 

otoku.  Tělo dále zvyšuje hladinu proteoglykanů a kyseliny hyaluronové. [1,18] 

Terapeutický laser působí na lymfatický systém, cévy jsou dilatovány a je zajištěn 

rychlý ústup otoku. Dále je zvýšen průtok krve postiženým místem. Vazodilatace a zvýšená 

mikrocirkulace jsou důsledek zrychleného tkáňového metabolismu. Laser také příznivě 

působí na mastocyty, kde dochází ke snížení jejich počtu a jejich degranulaci s následným 

uvolněním histaminu. Histamin je hlavní mediátor zánětů. Jeho uvolnění ve větším 

množství při alergické reakci způsobuje bronchospasmus, kopřivku a další. Neutrofilní 

leukocyty  

a makrofágy při pohlcování nebo ničení cizorodého materiálu vyzařují světlo v červených  

a infračervených vlnových délkách. „Reaktivní kyslík při oxidativním metabolismu 

fagocytů je účinný pro stimulaci jejich membrány a dokáže rozrušovat četné 

mikroorganismy.“[1]  

Ve spektru infračerveném a červeném laser ovlivňuje obranné mechanismy 

stimulační fagocytózu a na záněty odpovídá zvýšenou syntézou lyzozomu a interferonu. 

[1,18,19] 
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3 HEMATOPOÉZA U MYŠI A ČLOVĚKA 

3.1 Úvod 

Laboratorní zvíře je takové, které je rozmnožováno výhradně pro vědecké účely.  

A má přesně známé genetické a fyziologické vlastnosti. Nejčastěji používanými zvířaty 

jsou myši, potkani, morčata, křečci, králíci, psi, kočky a primáti. Myši jsou nejužívanějším 

zvířetem k pokusům, jelikož myší genom je nejznámější. Dle oficiálních údajů je v USA  

pro laboratorní či experimentální účely usmrceno přibližně 100 miliónů myší a potkanů. 

Jelikož se má bakalářská práce bude zkoumat změny v periferní krvi u myší ozářených 

terapeutickým laserem, tak bych se ve své bakalářské práci chtěla dále zabývat stavbou 

hematopoetického aparátu u myší a člověka. [24,37] 

3.2 Myš v laboratorních podmínkách 

Pro účely laboratorního pokusu se používají speciálně myši laboratorní, latinsky 

 Mus musculus, která patří do třídy savců a řádu hlodavců. Myši jsou velmi populární díky 

velikosti, plodnosti, známému genomu a snadné genetické manipulaci. Myš laboratorní 

vznikla z myši domácí. Myši jsou sociální zvířata, proto jsou chovány ve skupinách 

s jedním samcem a několika samicemi. Laboratorní myši se používají ve farmacii, 

onkologii, ale i při výzkumu reprodukce. Hmotnost laboratorní myši se pohybuje přibližně 

mezi 9–30 g. Pohlavní dospělosti dosahují již za 8–10 týdnů. Březost samice trvá 20 dnů, 

přičemž v jednom vrhu se narodí 10–12 mláďat. Mláďata se rodí holá a slepá a jsou kojena 

3–4 týdny. Do roka je myš schopna porodit až pět vrhů mláďat. Pro laboratorní účely jsou 

tyto myši chovány v myšárnách při stálé teplotě 21 °C a vlhkostí vzduchu 50–60 %. 

[22,23,27,28] 

3.3 Hematopoetický systém u myši 

3.3.1 Složky krve  

Červené krvinky jsou bezjaderné a mají kulatý bikonkávní tvar. Koncentrace 

myšího hemoglobinu je 130 – 180 g/L. Počet červených krvinek se určuje v daném objemu 

krve za pomocí hemoanalyzátoru. Myš má větší počet červených krvinek na rozdíl od 

ostatních druhů zvířat, což je dáno tím, že mají červené krvinky velmi malé. Jejich počet je 

přibližně 7-11·10
12

/L. Myší erytrocyty mají menší průměrné objemy buněk, na rozdíl od 

jiných druhů, nicméně díky jejich vysokému počtu mají podobný hematokrit, jako ostatní 
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druhy. U myší jsou červené krvinky produkovány i v dospělosti v kostní dřeni a ve slezině. 

V tom jsou myši odlišné od ostatních zvířat, kterým se v dospělosti erytrocyty ve slezině 

nevyvíjí. Myší červené krvinky přežívají 30-52 dní, což je velmi málo v porovnání 

s lidskými erytrocyty, které přežívají 120 dní. Díky nízké životnosti myších erytrocytů se 

u myší vyskytují častěji kardiovaskulární choroby. [38,39] 

Krevní destičky neboli trombocyty jsou nezbytné pro primární hemostázu a tvoří 

dočasnou hemostatickou zátku před spuštěním srážecí kaskády. Myší krevní destičky mají 

tendenci se shlukovat. Takovéto shluky mohou mít vliv na spolehlivost při počítání 

trombocytů a bílých krvinek. Proto bez ohledu na použitou metodu k počítání, musí být 

shluky vyhodnoceny jako trombocyty. Myši mají největší počet cirkulujících trombocytů ze 

všech laboratorních zvířat a to přibližně 900 – 2000·10
9
/L. Myší trombocyty přežívají 

přibližně 4-5 dní. [38,39] 

Bílé krvinky se podílí na imunitních a zánětlivých procesech. Myší krev obsahuje 

přibližně 2 - 10·10
9
/L. Nejvíce zastoupené jsou lymfocyty, poté neutrofily, monocyty, 

eozinofily a bazofily. [39] 

Lymfocyty jsou odpovědné za produkci protilátek, cytokinů a za antigenní paměť. 

Na rozdíl od ostatních cirkulujících leukocytů, lymfocyty jsou schopné dělení. Myší 

lymfocyty jsou vzhledově stejné, jako ostatních zvířecích druhů. Myší krev obsahuje 

70-80 % lymfocytů. [39] 

Neutrofily jsou zodpovědné za fagocytózu malých částic a za imunitní odezvu 

organismu. Neutrofily v periferní krvi myši tvoří 20-30 %. Myši mohou mít dva druhy 

neutrofilů a eozinofilů, klasické a s prstencovitým tvarem. Při zvýšené produkci 

granulocytů se zvyšují jejich počty. [39] 

Monocyty a eozinofily tvoří malou část celkového počtu leukocytů. Monocyty jsou 

zastoupeny více než eozinofily. Eozinofily jsou zodpovědné za odpověď organismu  

na alergeny. [38,39] 

Myší bazofily jsou nejméně se vyskytující leukocyty v periferní krvi. [38,39] 

3.3.2 Metoda odběru u hlodavců 

Pokud odebíráme zvířeti krev, jedná se o postup se třemi potencionálně stresujícími 

momenty. Prvním momentem je zacházení se zvířetem a jeho chycení. Je možné použít 

sedaci nebo mnoho zvířat je schopno se naučit nechat si odebírat vzorky. Mezi taková 

zvířata patří například kočky, psi, králíci a prasata. Druhým stresujícím momentem je 

samotný odběr, který způsobuje určité nepohodlí a bolest. Proto je důležité, aby odběr 
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prováděl pracovník s licencí. Třetím stresujícím momentem je odběr krve, který způsobuje 

fyziologické reakce, jejichž velikost závisí na objemu odebrané krve. Záleží na procentech 

z celkového počtu a rychlosti odběru. Rychlý odběr krve může u zvířete způsobit 

hypovolemický šok a můžeme mu tím navodit smrt. Chronická pomalá hemoragie je 

tolerována lépe než akutní krevní ztráta. Samozřejmě klidná zvířata snáší větší ztrátu lépe 

než ta, která jsou netrénována a ve zbytečně velkém stresu. [28] 

Stresové situace u zvířat mají za následek uvolnění hormonů a dalších látek do krve, 

což může způsobit na výsledky experimentu. Proto je nutné omezit stres zvířete, jak 

z humánní stránky, tak z té vědecké. Bylo by dobré zdokonalit experimentální techniku, aby 

bylo možné minimalizovat množství odebrané krve. Toto je velmi důležité například  

u malých savců, jako jsou myši. Zde je objem krve velmi malý a objem vzorku kritický. 

[28] 

3.4 Hematopoetický systém u člověka 

Hematopoéza je proces vzniku krve v organismu. K procesu krvetvorby dochází 

buď prenatálně, a to v různých místech v těle, nebo postnatálně, kdy krvetvorba probíhá 

v kostní dřeni. Kostní dřeň je tkáň vyplňující dutinu uvnitř dlouhých kostí a prostory 

v spongióze. Postnatálně rozlišujeme tři typy kostní dřeně a to červenou, žlutou a šedou 

kostní dřeň. V mládí je krvetvorba aktivní v plochých a dlouhých kostech a ve stáří se 

nahrazuje červená kostní dřeň šedou a aktivní buňky jsou vytlačovány. [26] 

Cévy vedou krev, která zajišťuje látkovou výměnu ve tkáních, dodávají kyslík  

a živiny. Z tkání naopak odvádí oxid uhličitý a zbytky látkové přeměny, které jsou 

vyloučeny ledvinami. Hlavní orgán cévní soustavy je srdce, které svými stahy pumpuje 

krev. Dále tepny, které vedou krev ze srdce a postupně se větví až na nejmenší vlásečnice. 

Žíly vedou krev z vlásečnic do srdce. [25, 26] 

3.4.1 Krev 

Krev tvoří vnitřní prostředí organismu a její objem činí přibližně 6 % celkové 

hmotnosti těla, tedy přibližně 5 litrů. Skládá se z krevní plazmy, v které jsou krevní tělíska, 

červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty). 

Krevní plasma je nažloutlá a je tvořena 92 % z vody, krevních bílkovin (albumin, globulin, 

fribrinogen), solí a dalších látek. Do poloviny těhotenství jsou za krvetvorbu odpovědná 

játra, slezina a thymus. Poté játra a slezina přestanou být aktivní a nově se krevní elementy 

vytvářejí v kostní dřeni. [25] 
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Erytrocyty jsou červené krvinky, které jsou bezjaderné buňky o velikosti 7,2 m 

v průměru. V 1 mm3 jich je kolem 5 miliónů u mužů a přibližně 4,5 miliónů u žen. Váže se 

na ně hemoglobin a tím způsobuje červené zbarvení. Erytrocyty jsou pružné a díky tomu 

jsou schopné projít i tenkými kapilárami. Erytrocyty přežívají přibližně 120 dní a poté 

zanikají ve slezině a kostní dřeni. [25] 

Leukocyty jsou bílé krvinky, obsahují jádro a jsou schopné samostatného pohybu. 

Některé z nich provádí fagocytózu, tedy pohlcují cizorodé částice. V 1mm3 je jich přibližně 

4–10 tisíc. Leukocyty dělíme na neutrofilní granulocyty, eozinofilní granulocyty, bazofilní 

granulocyty, monocyty a lymfocyty. [25] 

Neutrofilní granulocyty tvoří až 70 % bílých krvinek, jsou velmi pohyblivé  

a fagocytují bakterie. Obsahují proteolytické enzymy a jejich jádro tvoří 2-5 segmentů 

spojených můstky. Jejich granula v cytoplazmě nejsou barvitelná ani kyselými ani 

bazickými barvivy. Eozinofilní granulocyty mají v cytoplazmě hrubé granuly, které jsou 

barvitelné eozinem nebo kyselými barvivy. Jejich počet je vyšší, pokud dojde 

k alergickému či parazitálnímu onemocnění. Zneškodňují cizorodé alergeny a bílkoviny. 

Bazofilní granulocyty mají granula barvitelná bazickými barvivy a jejich granula heparin, 

histamin a chondroitinsulfát. Zahajují alergické reakce a jejich jádro má tvar S. Monocyty 

vznikají v kostní dřeni a cirkulují v krvi, poté se přesouvají do tkáně, kde se přemění 

v makrofágy. Tvoří přibližně 5 % bílých krvinek. Monocyty jsou schopny se přeměnit také 

v mononukleární fagocyty například Kupfferovy buňky a mikroglie v centrálním nervovém 

systému. Monocyty se mohou také spojovat a vytvářet osteoklasty. Monocyty spolupracují 

s lymfocyty a hlásí, pokud se v těle objeví antigen. Lymfocyty tvoří až 40 % z celkového 

počtu leukocytů a jsou důležitým prvkem v imunitních reakcích. Lymfocyty se dělí na  

T-lymfocyty a B-lymfocyty. T-lymfocyty se podílí na řízení imunitní odpovědi organismu  

a na ničení choroboplodných zárodků i infikovaných vlastních buněk. B-lymfocyty reagují 

na antigen přeměnou na plazmatické buňky a začínají vytvářet imunoglobuliny. 

Imunoglobuliny jsou protilátky. Lymfocyty jsou buňky, které jsou schopné si pamatovat 

antigen a pokud se s ním znovu setkají, tak na něj reagovat. [25] 

Trombocyty jsou bezjaderné krevní destičky diskovitého tvaru. Jejich životnost je  

9-11 dnů. Shlukují se na místech, kde dojde k porušení cévy a tím tak přispívají k zástavě 

krvácení neboli hemostáze. V krvi cirkulují přibližně dvě třetiny trombocytů a zbytek je 

uložen ve slezině. Destičky vznikají odštěpením cytoplazmy mnohojaderných buněk kostní 

dřeně. [25]  
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4 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce na téma „Změny v periferní krvi ozářených myší po aplikaci 

terapeutického laseru“ je analýza vlivu terapeutického laseru na procentuální zastoupení 

jednotlivých populací leukocytů v periferní krvi ozářených myší. Pro dosažení stanoveného 

cíle budou splněny následující úkoly. Nejprve proběhne ozáření vybraných skupin myší. 

K tomuto experimentu byly využity tři skupiny myší. První skupina nebude vůbec ozářena. 

Druhou skupinu tvoří myši, které budou ozářeny pouze gama zářením a třetí skupinu tvoří 

myši ozářené gama zářením a poté laserem. Poté bude odebrána krev, která nám poskytne 

data k analýze. Z krve bude vyhodnoceno procentuální zastoupení jednotlivých populací 

leukocytů. Tyto data budou porovnávány mezi jednotlivými skupinami. Na základě 

získaných dat bych chtěla prokázat pozitivní vliv terapeutického laseru.  

Laser má analgetický, stimulační a protizánětlivý vliv na buňku. Těchto 

mechanismů se účastní především leukocyty, které budou z odebrané krve zkoumány. Jedny 

z nejcitlivějších buněk jsou lymfocyty, proto očekávám, že se jejich procentuální zastoupení 

bude zvyšovat a to na úkor procentuálního zastoupení ostatních složek leukocytů. Jedny 

z nejcitlivějších buněk jsou lymfocyty, proto by se u nich měly hodnoty nejvíce lišit.  

 

Hypotéza č. 1. U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením bude zvýšené 

procentuální zastoupení lymfocytů v porovnání se skupinou myší, které byly ozářeny pouze 

gama zářením. 

Hypotéza č. 2 U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením bude snížené 

procentuální zastoupení monocytů v porovnání se skupinou myší, které byly ozářeny pouze 

gama zářením. 

Hypotéza č. 3 U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením bude zvýšené 

procentuální zastoupení neutrofilů v porovnání se skupinou myší, které byly ozářeny pouze 

gama zářením. 

Hypotéza č. 4 U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením bude snížené 

procentuální zastoupení eozinofilů v porovnání se skupinou myší, které byly ozářeny pouze 

gama zářením. 

Hypotéza č. 5 U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením bude snížené 

procentuální zastoupení bazofilů v porovnání se skupinou myší, které byly ozářeny pouze 

gama zářením. 
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K provedení praktické části této bakalářské práce bylo potřeba splnit několik kroků:  

1. Rozdělit myši do tří skupin podle toho, jak budou dále ozařovány. 

a. Myši, které nebudou ozářeny (dále skupina č.1). 

b. Myši, které budou ozářeny gama zářením (dále skupina č.2).  

c. Myši, které budou ozářeny nejprve gama zářením a poté za 24 h terapeutickým 

laserem (dále skupina č.3). 

2. Ozářit jednotlivé populace myší. 

3. Odebrat krev myším ze všech skupin za 12 dní po ozáření. 

4. Určit procentuální zastoupení jednotlivých lymfocytů. 

5. Analyzovat výsledky jednotlivých lymfocytů. 

6. Posoudit, zda je mezi těmito skupinami statisticky významný rozdíl. 
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5 Metodika práce 

5.1 Úvod  

Lasery jsou známé svým analgetickým, protizánětlivých a stimulujícím efektem. 

Proto bych se chtěla ve své bakalářské práci zabývat vlivem terapeutického laseru  

na procentuální zastoupení jednotlivých populací leukocytů v periferní krvi ozářených 

myší. K hodnocení účinku laseru budou laboratorní myši ozářené nejprve ionizujícím 

zářením 
60

Co, terapeutickým laserem a jejich vzájemnou kombinací. Poté budou odebrány 

vzorky a porovnány hodnoty leukocytů v krvi. 

5.2 Laboratorní zvířata 

Tyto experimenty probíhaly na katedře radiobiologie Fakulty vojenského 

zdravotnictví, Univerzity obrany v Hradci Králové. Experimenty byly schváleny etickou 

komisí ve shodě se zákonem č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a jeho pozdější 

úpravou podle zákona č. 77/2004 Sb.  

K tomuto experimentu byly použity myši z kmene C57BL/6 (Velaz, s.r.o., Únětice, 

Česká republika). Konkrétně bylo použito 17 dvouměsíčních samic s tělesnou hmotností  

20 ± 1 gram. Samice byly umístěny do klece, kde byl nastaven 12/12 cyklus, kdy 12 hodin 

svítí světlo a 12 hodin je nastavena noc. V místnosti byla udržována teplota 20 – 22 ℃  

a relativní vlhkost 40 – 60 %. Krmná směs i voda ad libidum, tedy neomezeně. Před 

zahájením experimentu bylo nutné držet myši alespoň jeden týden v laboratoři z důvodu 

aklimatizace. Poté se zvířata náhodně rozdělila do tří skupin dle výzkumného záměru. První 

skupina nebyla ozářena gama zářením ani laserovým paprskem. Druhá skupina byla 

ozářena pouze gama zářením a třetí skupina byla nejprve ozářena gama zářením a za 24 h 

laserovým paprskem. 

  



 

36 

 

Obrázek 1 Laboratorní myši – skupina 3 

 

5.3 Ozáření myší gama zářením 

Dvě skupiny myší byly přemístěny z chovných klecí do ozařovacího bubnu. 

Ozařovací buben se poté postavil pod kobaltový ozařovač. Jako ozařovač byl zvolen 

přístroj Chisostat (Chirana, Česká republika) se zdrojem gama záření 
60

Co. Obě skupiny 

myší byly rovnoměrně celotělově ozářeny jednorázovou letální dávkou  

8,7 Gy (1,3 Gy ∙ min−1). 

5.4 Ozáření myší laserem 

24 hodin po ozáření gama zářením, jsme vzali skupinu číslo tři a ozářili jsme jí 

laserovým zářením. Jako zdroj laserového záření byl použit diodový GaAlAs laser 

v pulsním režimu s vlnovou délkou 940 nm, frekvenci 20 Hz a výkonu 5 W.  Je důležité 

správně myš uchopit. Myš chytíme za konec ocasu a umístíme ji na nějaký neklouzavý 

povrch. Tam ji uchopíme za zátylek mezi palec a ukazováček, abychom ji mohli převrátit 

na záda a dobře se nám ozařovalo břicho. Břicho se poté ozařuje ze vzdálenosti přibližně 

5 cm. Ozářená plocha je o velikosti 11,25  0,55 cm
2
.  
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5.5 Technické vybavení 

5.5.1 Laser Diolase10 

Pro tento experiment byl použit diodový laser pracující s paprsky o vlnové délce  

940  15 nm a zařazuje se k laserům třídy IV. Tato třída se vyznačuje emisí přesahující 

0,5 W a je nutné při jejich aplikaci používat ochranné pomůcky, aby nedošlo k poškození 

oka. Dioda tohoto laseru je složena z GaAlAs s maximálním výkonem 10 W. Tento laser je 

schopen pracovat ve dvou režimech - kontinuálním režimu a pulzním režimu. Při pokusu 

byl použit režim pulzní, kdy není zářeno kontinuálně, ale pouze v jednotlivých intervalech.  

Tyto intervaly jsou nastavitelné od 0,06 ms do 1 s. Pro experiment byla využita 

obdélníková sonda, která vyzařuje paprsek o velikosti 35 x 8 mm, tedy 2,8 cm
2
. [35] 

5.5.2 Gama ozařovač 

Pro tento experiment byl využit gama ozařovač Chisostat (Chirana, 

Česká republika). Zdrojem paprsků je 
60

Co. 

Obrázek 2 Gama ozařovač 
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5.5.3 Hematologický analyzátor 

Analýza odebrané krve probíhala na přístroji ABX Pentra 60 C (Horiba, 

Japonsko). Tento analyzátor je schopný rozeznat 38 parametrů krve. Například je schopen 

kvalitativního i kvantitativního hodnocení krevních elementů. Přístroj provádí hodnocení 

již od 30–53 l vzorku z celého objemu krve, proto je možné analyzovat i vzorky z malých 

laboratorních zvířat. Hematologický analyzátor měří pomocí cytochemické impedance, 

průtokové impedance nebo optické absorbance. Vzorky jsou zpracovávány pomocí 

histogramů  

a číselných hodnot. 

5.6 Stanovení leukocytů v periferní krvi 

Abychom stanovili počet leukocytů v periferní krvi, bylo nutné uspat myši éterem. 

Uspání proběhlo 12 dní po ozáření, poté byla odebrána srdeční krev.  Krev byla odebrána 

do heparinu, který zamezí jejímu sražení. Následně proběhla analýza pomocí 

hemoanalyzátoru Sysmex XE – 2100 (Sysmex – Toa, Japonsko). 

5.7 Statistické zpracování 

Ke statistickému zpracování byla použita data získaná ze vzorků krve od tří skupin 

myší, které byly vloženy do hemoanalyzátoru. Výstupní data byla poté zpracována a bylo 

vypočítáno procentuální zastoupení jednotlivých druhů lymfocytů. Hodnoty byly 

zpracovány pomocí Studentova t-testu a byly prováděny na hladině spolehlivosti 

0,05 (p < 0,05). 
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6 VÝSLEDKY 

K experimentu bylo využito 17 myší, které byly ozářeny gama zářením v celkové 

jednorázové dávce 8,7 Gy. Byly stanoveny jednotlivé počty leukocytů a následně 

vyhodnoceno procentuální zastoupení neutrofilů, eozinofilů, bazofilů, monocytů  

a lymfocytů. 

Aplikace laseru o vlnové délce 940 nm, výkonu 5 W a frekvenci 20 Hz potvrdila 

příznivý výsledek na počty krevních elementů na ozářená zvířata dávkou gama záření 

8,7 Gy. 

6.1 Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých populací leukocytů 

6.1.1 Porovnání skupin 1 a 2 

Myši ve skupině 2 ozářené gama zářením měly menší procentuální zastoupení 

lymfocytů a neutrofilů než myši ve skupině 1, které nebyly ozářené. Gama záření statisticky 

významně ovlivnilo pouze procentuální zastoupení neutrofilů.  

Tabulka 1 Procentní zastoupení neutrofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Neutrofily 
1 5 10,9 ± 8,44 

0,270 
2 7 6,41 ± 3,27 

 

Tabulka 2 Procentní zastoupení bazofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Bazofily 
1 5 1,44 ± 0,71 

p < 0,001 
2 7 14,21 ± 4,78 

 

Tabulka 3 Procentní zastoupení monocytů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Monocyty 
1 5 4,30 ± 0,35 

p < 0,001 
2 7 30,84 ± 8,47 

 

Tabulka 4 Procentní zastoupení eozinofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Eozinofily 
1 5 0,44 ± 0,36 

0,030 
2 7 4,30 ± 3,11 
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Tabulka 5 Procentní zastoupení lymfocytů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Lymfocyty 
1 5 82,92 ± 8,57 

p < 0,001 
2 7 44,23 ± 3,94 

6.1.2 Porovnání skupin 1 a 3 

Myši ve skupině 3 ozářené gama zářením a poté laserovým zářením měly menší 

procentuální zastoupení lymfocytů a eozinofilů než myši ve skupině 1, které nebyly 

ozářené. Gama záření statisticky významně ovlivnilo pouze procentuální zastoupení 

neutrofilů. 

Tabulka 6 Procentní zastoupení neutrofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Neutrofily 
1 5 10,9 ± 8,44 

0,586 
3 5 13,86 ± 6,14 

 

Tabulka 7 Procentní zastoupení bazofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Bazofily 
1 5 1,44 ± 0,71 

p < 0,001 
3 5 10,48 ± 3,04 

 

Tabulka 8 Procentní zastoupení monocytů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Monocyty 
1 5 4,30 ± 0,35 

0,019 
3 5 8,76 ± 3,03 

 

Tabulka 9 Procentní zastoupení eozinofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Eozinofily 
1 5 0,44 ± 0,36 

0,027 
3 5 3,24 ± 2,03 

 

Tabulka 10 Procentní zastoupení lymfocytů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Lymfocyty 
1 5 82,92 ± 8,57 

0,016 
3 5 63,64 ± 9,27 
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6.1.3 Porovnání skupin 2 a 3 

Myši ve skupině 3 ozářené gama zářením a poté laserovým zářením měly menší 

procentuální zastoupení monocytů, eozinofilů, bazofilů a zároveň větší procentuální 

zastoupení neutrofilů a lymfocytů než myši ve skupině 2, které byly ozářené pouze gama 

zářením. Využití laserového záření mělo statisticky významný vliv především na počet 

eozinofilů, bazofilů, neutrofilů.  

Tabulka 11 Procentní zastoupení neutrofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Neutrofily 
2 7 6,41 ± 3,27 

0,033 
3 5 13,86 ± 6,14 

 

Tabulka 12 Procentní zastoupení bazofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Bazofily 
2 7 14,21 ± 4,78 

0,190 
3 5 10,48 ± 3,04 

 

Tabulka 13 Procentní zastoupení monocytů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Monocyty 
2 7 30,84 ± 8,47 

p < 0,001 
3 5 8,76 ± 3,03 

 

Tabulka 14 Procentní zastoupení eozinofilů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Eozinofily 
2 7 4,30 ± 3,11 

0,556 
3 5 3,24 ± 2,03 

 

Tabulka 15 Procentní zastoupení lymfocytů 

  Skupina N Průměr (%) p 

Lymfocyty 
2 7 44,23 ± 3,94 

0,001 
3 5 63,64 ± 9,27 
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V následujícím grafu je pak vidět průměrné procentní zastoupení jednotlivých typů 

leukocytů v kontrolovaných skupinách myší. Skupinu číslo jedna tvoří myši, které nebyly 

ozářené ani ionizujícím ani neionizujícím zářením. Skupina číslo dvě byla ozářena pouze 

gama zářením. Skupina číslo tři byla ozářena gama zářením a poté laserovým zářením. 

Z grafu je vidět, že procentuální zastoupení lymfocytů a neutrofilů se po ozáření laserem 

opět zvýšilo. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Průměrné procentuální zastoupení jednotlivých leukocytů 

 

 



 

43 

 

6.2 Porovnání absolutního počtu jednotlivých populací leukocytů 

Dále bych ráda porovnala i absolutní hodnoty jednotlivých populací leukocytů. Níže 

uvedené tabulky s absolutními hodnotami jsou vypracovány na základě procentuálních 

hodnot, kdy byl znám celkový počet leukocytů a procentuální zastoupení jednotlivých typů 

leukocytů. 

6.2.1 Porovnání skupin 1 a 2 

Myši ve skupině 2 ozářené gama zářením měly několikanásobně menší počet 

lymfocytů, bazofilů, monocytů, neutrofilů, než myši ve skupině 1, které nebyly ozářené. 

Gama záření statisticky významně ovlivnilo výše uvedené počty leukocytů (p < 0,05). 

Naopak počet eozinofilů se výrazně nezměnil a gama záření nemělo na počty leukocytů 

vliv. 

Tabulka 16 Absolutní počty lymfocytů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet lymfocytů 
1 5 11,76 ± 3,30 

p < 0,001 
2 7 0,26 ± 0,07 

 

Tabulka 17 Absolutní počty eozinofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet eozinofilů 
1 5 2,20·10-4  ± 1,84·10-4 

0,506 
2 7 1,60·10-4 ± 9,10·10-5 

 

Tabulka 18 Absolutní počty bazofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet bazofilů 
1 5 3,49·10-6 ± 3,03·10-6 

0,030 
2 7 2,58·10-5 ± 1,77·10-5 

 

Tabulka 19 Absolutní počty neutrofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet neutrofilů 
1 5 0,05 ± 0,02 

0,002 
2 7 4,40·10-3 ± 1,6·10-3 
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Tabulka 20 Absolutní počty monocytů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet monocytů 
1 5 0,50 ± 0,12 

p < 0,001 
2 7 0,08 ± 0,03 

 

6.2.2 Porovnání skupin 1 a 3 

Myši ve skupině 3 ozářené gama zářením a poté za 24h laserovým zářením měly 

několikanásobně menší počet lymfocytů, monofilů, neutrofilů  než myši ve skupině 1, které 

nebyly ozářené. Gama záření statisticky významně ovlivnilo výše uvedené leukocyty. 

Naopak počet eozinofilů a bazofilů se výrazně nezměnil a gama záření nemělo na počty 

těchto leukocytů významný vliv. 

Tabulka 21 Absolutní počty lymfocytů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet lymfocytů 
1 5 11,76 ± 3,30 

p < 0,001 
3 5 1,22 ± 0,63 

 

Tabulka 22 Absolutní počty monocytů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet monocytů 
1 5 0,50 ± 0,12 

p < 0,001 
3 5 0,09 ± 0,03 

 

Tabulka 23 Absolutní počty neutrofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet neutrofilů 
1 5 0,05 ± 0,02 

0,029 
3 5 0,01 ± 0,01 

 

Tabulka 24 Absolutní počty bazofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet bazofilů 
1 5 3,49·10-6 ± 3,03·10-6 

0,066 
3 5 2,87·10-5 ± 2,35·10-5 

 

Tabulka 25 Absolutní počty eozinofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet eozinofilů 
1 5 2,20·10-4  ± 1,84·10-4 

0,645 
3 5 3,00·10-4 ± 2,86·10-4 
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6.2.3 Porovnání skupin 2 a 3 

Počet lymfocytů, monocytů a neutrofilů se u myší ozářených nejprve gama zářením 

a poté za 24h laserovým zářením zvýšil oproti myším ozářeným pouze gama zářením.  

Využití laserového záření však statisticky ovlivnilo pouze počet lymfocytů a neutrofilů,  

na počet monofilů nemělo statistický významný vliv. Dle mých výsledků vliv laserového 

záření nebyl ani na počty bazofilů, eozinofilů. 

Tabulka 26 Absolutní počty lymfocytů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet lymfocytů 
2 7 0,26 ± 0,07 

0,004 
3 5 1,22 ± 0,63 

 

Tabulka 27 Absolutní počty monocytů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet monocytů 
2 7 0,08 ± 0,03 

0,436 
3 5 0,09 ± 0,03 

 

Tabulka 28 Absolutní počty eozinofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet eozinofilů 
2 7 1,60·10-4 ± 9,10·10-5 

0,288 
3 5 3,00·10-4 ± 2,86·10-4 

 

Tabulka 29 Absolutní počty bazofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet bazofilů 
2 7 2,58·10-5 ± 1,77·10-5 

0,825 
3 5 2,87·10-5 ± 2,35·10-5 

 

Tabulka 30 Absolutní počty neutrofilů 

  Skupina N Průměr, 109/L p 

Počet neutrofilů 
2 7 4,40·10-3 ± 1,6·10-3 

0,025 
3 5 0,01 ± 0,01 
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V následujících grafech je pak vidět porovnání zastoupení vybraných typů 

leukocytů ve 3 testovaných skupinách myší. Vybrány byly pouze lymfocyty, monocyty 

a neutrocyty, jejichž počet byl vlivem gama zářením respektive kombinací gama záření 

a laserového záření, nejvíce ovlivněn. 

Obrázek 4 Graf - Počet neutrofilů 109/L 

 

Obrázek 5 Graf - Počet monocytů 109/L 
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Obrázek 6 Graf - Počet lymfocytů 109/L 
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7 DISKUZE 

V této bakalářské práci jsem zkoumala vliv terapeutického laseru na procentuální 

zastoupení jednotlivých populací leukocytů v periferní krvi ozářených myší. Pro tuto práci 

byl požit laser vyzařující infračervené světlo o vlnové délce 940nm, výkonu 5 W 

a frekvenci 20 Hz. Tento experiment se prováděl na třech výše uvedených skupinách myší, 

kterým byly odebrány vzorky krve a u kterých bylo porovnáno procentuální zastoupení 

jednotlivých skupin leukocytů. Jak jsem již dříve psala v této bakalářské práci, tak 

lymfocyty jsou odpovědné za přirozenou imunitu organismu. Proto jsou směrodatné při 

hodnocení odezvy organismu na ozáření. T-lymfocyty jsou řídící buňky imunitní reakce 

a B-lymfocyty se přeměňují na buňky tvořící protilátky. Neutrofily pohlcují a ničí cizorodý 

materiál a tím tak brání tělo před bakteriální infekcí. Proto jsem stanovila hypotézy, které 

mají potvrdit, že dojde u těchto buněk k zmnožení jejich počtu po aplikaci terapeutického 

laseru. Výsledky potvrdily pozitivní vliv terapeutického laseru na ozářené buňky, buňky se 

začaly množit a spouštět opravné mechanismy. Toto bylo potvrzeno zvýšením počtu 

lymfocytů a neutrofilů u skupiny, která byla ozářena IZ a NIZ zářením v porovnání se 

skupinou, která byla ozářena pouze ionizujícím zářením.  

Při zpracování této práce jsem vycházela z dat získaných celkem na 17 myších. Tyto 

laboratorní myši byly ozářeny na Fakultě vojenského zdravotnictví, Univerzity Obrany  

v Hradci Králové, na katedře radiobiologie. Následně zde byla také zpracována data 

z odebraných krevních vzorků. Jednu skupinu tvořily myši, které nebyly ozářeny ani IZ ani 

NIZ, šlo tedy o skupinu kontrolní. Tato skupina nám ukázala normální zastoupení 

jednotlivých leukocytů v krvi. Skupina myší ozářených gama zářením sloužila, jako 

skupina, se kterou jsem porovnávala účinky laseru a změnu v procentuálním zastoupení 

krevních elementů. 

Hypotéza č. 1. „U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením 

bude zvýšené procentuální zastoupení lymfocytů v porovnání se skupinou myší, které 

byly ozářeny pouze gama zářením.“ Tato hypotéza byla potvrzena, protože při aplikaci 

laseru se zvýšilo procentuální zastoupení lymfocytů na úkor snížení procentuálního 

zastoupení ostatních typů bílých krvinek. Předpokládám tedy, že buňky spustily zvýšenou 

produkci ATP, měla by se také zvýšit syntéza enzymů. A celkově předpokládám, že v buňce 

započaly reparační mechanismy. 
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Hypotéza č.2 „U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením 

bude snížené procentuální zastoupení monocytů v porovnání se skupinou myší, které 

byly ozářeny pouze gama zářením.“ Tato hypotéza byla potvrzena, neboť monocyty 

primárně pohlcují cizorodý materiál a mikroorganismy, proto se přímo na reparačních 

procesech nepodílejí. 

Hypotéza č. 3 „U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením 

bude zvýšené procentuální zastoupení neutrofilů v porovnání se skupinou myší, které 

byly ozářeny pouze gama zářením.“ Tato hypotéza byla potvrzena, neboť neutrofily jsou 

velmi citlivé na ozáření a jejich procentuální zastoupení se výrazně mění. 

Hypotéza č. 4 „U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením 

bude snížené procentuální zastoupení eozinofilů v porovnání se skupinou myší, které 

byly ozářeny pouze gama zářením.“ Tato hypotéza je potvrzena, neboť eozinofily jsou 

buňky, které jsou zodpovědné za buněčnou odpověď na alergeny. Jelikož myši nebyly 

vystaveny žádným alergenům, tak se procentuální zastoupení pouze snížilo. 

Hypotéza č. 5 „U skupiny myší ozářených gama zářením a laserovým zářením 

bude snížené procentuální zastoupení bazofilů v porovnání se skupinou myší, které 

byly ozářeny pouze gama zářením.“ Tato hypotéza byla splněna, jelikož se snížilo jejich 

procentuální zastoupení. Bazofily ovlivňují srážlivost krve v místě, kde se vytvořil zánět.  

Z dat vyhodnocených ze skupin myší, které byly ozářeny pouze gama zářením a ze 

skupiny ozářených gama zářením i laserovým, můžeme vidět jisté změny v krvi. Konkrétně 

zvýšení procentuálního zastoupení lymfocytů, monocytů a neutrofilů ve skupině, kde bylo 

aplikováno ionizující záření i laserové. Využití laserového záření statisticky ovlivnilo pouze 

procentuální zastoupení lymfocytů a neutrofilů, na monocyty nemělo statisticky významný 

vliv. Dle mých výsledků vliv laserového záření nebyl ani na procentuální zastoupení 

bazofilů a eozinofilů. 

Laser příznivě působí na buňky díky specifickým pochodům. Jedním z mechanismů 

působení mohou být takzvané mezerové spoje. Membrány sousedních buněk jsou spojeny 

konexony. Pokud dojde k poškození jedné buňky, tak vedlejší buňka tento komunikační 

kanál uzavře, buňky takto komunikují elektricky i metabolicky. Tím se tak zabrání dalšímu 

poškození a postižená buňka je odloučena od ostatních. Díky tomuto sofistikovanému 

způsobu obrany organismu je tělo schopné včas řešit vznikající komplikace. Velmi 
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zajímavá je také reakce buněk na ozáření, kdy se neozářená buňka začne chovat stejně, jako 

ozářená. Tomuto jevu se říká syndrom nezúčastněného diváka, neboli bystander efekt. 

K tomuto jevu opět dochází díky signálům od okolních buněk. Při ozařování krve laserem 

dochází ke stimulaci porfyrinů, které se podílí na metabolismu hemu. Porfyriny jsou složky 

hemoglobinu a pohlcují elektromagnetické vlny a tím přechází do excitovaného stavu. 

Takto ozařovaná krev působí hlavně analgeticky.[1] 

Při zpracování experimentu jsem vycházela také z absolutních počtů buněk. 

Stanovení absolutních počtů buněk nebylo cílem bakalářské práce, nicméně jsou důležité 

v radiobiologii, kde se především pracuje s těmito parametry. Absolutní počty stanovují 

počet krevních buněk v jednom litru krve a jsou nám schopny poskytnout více informací 

než relativní počty. V tomto experimentu měl laser největší vliv na absolutní počty buněk 

lymfocytů, neutrofilů a monocytů.  

Další pokusy by se mohli zaměřit na větší počet odebraných vzorků nebo testování  

i na jiných druzích zvířat. Jelikož myši mají jinou anatomickou stavbu a jsou schopné přežít 

vyšší dávku než, jaká by byla smrtelná pro člověka. 
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8 ZÁVĚR 

V bakalářské práci byl zkoumán vliv terapeutického laseru na procentuální 

zastoupení leukocytů v periferní krvi ozářených myší. Výsledky nám ukázaly, že laser 

příznivě ovlivňuje počty buněk, které byly vystaveny ionizujícímu záření. Proto by bylo 

jistě přínosné, kdyby byly prováděny další experimenty i na jiných zvířatech, které mají 

větší anatomické podobnosti s člověkem.  
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 60
Co -  radioizotop kobaltu; používá se, jako zdroj gama záření 

 235
 U - izotop uranu sloužící k výrobě radionuklidů 

 ANO – akutní nemoc z ozáření 

 ATP – adenosintrifosfát, zajišťuje přenos chemické energie v buňce 

 ADP – adenosindifosfát, je vytvářen v mitochondriích štěpením ATP 

 DNA - deoxyribonukleová kyselina 

 GaAlAs - anglicky galium-aluminium-arsenide; typ laserové diody 

 Gy - Gray jednotka absorbované dávky záření 

 IZ - ionizující záření 

 keV – kiloelektronvolt, fyzikální jednotka energie 

 kV – kilovolt, jednotka elektrického napětí  

 MeV – megaelektronvolt, fyzikální jednotka energie 

 NIZ - neionizující záření 
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