
Jak odstranit běžné potíže při fotometrickém 
stanovení koncentrace a čistoty biomolekul

Fotometrické stanovení koncentrace a čistoty molekul 
jako DNA, RNA či proteinů, je jednou z nejjednodušších  
a nejrozšířenějších metod běžně používaných v laboratořích. 
Přesto anebo možná právě proto, že „na tom nic není“, lze při fo-
tometrických měřeních narazit na několik úskalí, která způsobí, 
že uživatel kýžený výsledek, tedy koncentraci biomolekuly, buď 
vůbec nedostane, anebo získané hodnotě nevěří. 

Jak to tedy udělat, aby bylo možné věřit výsledkům měření kon-
centrací biomolekul? Z diskuzí s mnoha uživateli spektrometrů 
vyplynulo, že stačí dodržovat tři základní principy: znát Lambert-
Beerův zákon, přemýšlet o tom, co měřím a dodržovat správnou 
laboratorní praxi. Dovolím si začít s vyjmenovanými principy 
odzadu. Od jednoduššího ke složitějšímu. Zdá se sice zbytečné 
to opakovat, ale bublinky v kyvetách či kontaminace méně 
koncentrovaných roztoků roztoky více koncentrovanými, např. 
při měření standardních křivek moc spolehlivým výsledkům 
nenahrávají. Je důležité vědět, co měřím. Samozřejmě měřím 
proto, abych zjistila koncentraci, ale ve většině případů lze 
předpokládat, kde se absorbance vzorku, tedy potažmo jeho 
koncentrace, bude pohybovat. Podle toho lze zvolit správný 
přístup k měření, tak aby výsledek byl opravdu spolehlivý.  
Jiný přístup je totiž třeba volit na více koncentrované vzorky a jiný  
na vzorky s nízkou či velmi nízkou koncentrací.

Pro účely ilustrace si dovolím v následujícím textu zjednodušovat. 
Co se děje v konvenčním spektrofotometru? Ze zdroje světla 
vychází paprsek, dosáhne vzorku v kyvetě, kde je část světla 
absorbována molekulami vzorku. Část světla se pak dostane  
z kyvety dál a je zachycena detektorem (viz. obr. 1). Vztah 
mezi absorbancí vzorku a světlem, vstupujícím do kyvety  
a vycházejícím z kyvety, popisuje zákon pánů Lamberta a Beera  
(viz. obr. 2), kde Ԑ je extinkční koeficient (udává, jak vzorek ab-
sorbuje světlo), l je rozměr kyvety v cm a c je koncentrace.

Z uvedeného tedy vyplývá, že mezi koncentrací a absorbancí 
je lineární vztah. Je tomu tak ale doopravdy? Ze zmíněného 
zákona také jednoduše vypočítáme koncentraci. Různé mole-
kuly mají různé extinkční koeficienty resp. konverzní faktory 
(1/Ԑ). Například široce známý a běžně užívaný konverzní faktor  
pro dsDNA je 50 (µg/ml)cm.
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Obr. 2

Na grafu obr. 3 je vynesena koncentrace v závislosti na absor-
banci. Červená křivka ilustruje vztah mezi veličinami dle zákona 
Lamberta a Beera. Naměřená data v laboratoři, reprezentovaná 
modrými body a modrou křivkou, ale ukazují, že linearita mezi 
veličinami platí zhruba do hodnoty absorbance 1,5. Nad tou-
to hodnotou se křivka naměřených hodnot začíná odchylovat  
od křivky teoretických hodnot. Co to znamená prakticky?  
Aby jakékoli fotometrické měření bylo spolehlivé, mělo by se po-
hybovat v oboru hodnot absorbancí mezi 0,1 a maximálně 1,5. 
Absorbance pod 0,1 není spolehlivá z důvodu složitého odlišení 
signálu vzorku od signálu pozadí měřícího systému. (A = 0,1  
v 1 cm kyvetě odpovídá koncentraci 5 ng/µl u dsDNA). Toto je 
také důvod, proč je důležité vidět na přístroji skutečná naměřená 
data absorbance při měření v použité kyvetě a ne data extrapo-
lovaná na A1cm.
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Obr. 3

Na trhu existují přístroje, které údajně dokáží měřit A = 30  
a dokonce A = 300. Prostým dosazením do rovnice si 
řekněme, co by to asi znamenalo. Je-li transmitované 
světlo 100 % (projde všechno světlo), je absorbance 
rovna 0. Je-li transmitované světlo 10 %, pak je absor-
bance rovna 1. Projde-li 1 % původního paprsku je A = 2.  
Teď obráceně, řekněme při A = 6 je světlo, které prošlo, rovno 
0,0001 % původního paprsku. Zkusme si jen představit, ko-
lik nul za desetinnou čárkou by mělo číslo odpovídající A = 30  
či 300. A je takové měření vůbec k něčemu?



Jak lze tedy s rozměrem kyvety pracovat v rámci Lambert-Beer-
ova zákona a jak se to projevuje prakticky? Konvenční kyvety  
s pracovním objemem na úrovni kolem 3 ml mají rozměr 1 cm. 
Tlak na použití co nejmenšího množství vzorku pro určení kon-
centrace a čistoty vedl ke zmenšování rozměru kyvet a obecně 
ke zmenšení množství vzorku. Existují tedy kyvety pro desítky 
µl (např. viz. obr. 4 Eppendorf UVette od 70 µl, rozměr kyvety  
pro průchod paprsku 1 cm a 0,2 cm), až jednotky mikrolitrů 
(např. obr. 5 Eppendorf µCuvette G1.0, rozměr kyvety  
pro průchod paprsku 0,1 cm).

Obr. 4 - Eppendorf UVette Obr. 5 - Eppendorf µCuvette G1.0 

V některých případech je zmenšení kyvety přímo 
žádoucí. Podívejme se na situaci znázorněnou na obr. 4.  
V 1 cm kyvetě je natolik koncentrovaný vzorek, že se jím k de-
tektoru nedostává dostatek světla na spolehlivé určení výsled-
ku. Jednou z možností, jak dosáhnout spolehlivého měření, je 
vzorek naředit a ředit ho tak dlouho, až se hodnota absorbance 
dostane do oboru spolehlivých čísel. Další a jednodušší možností 
je kratší průchod paprsku měřeným vzorkem – tedy méně mole-
kul, které absorbují světlo a tedy kyveta s menším číslem I  
(na obr. č. 6 l = 1 mm). 
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Obr. 6

Vezměme si to ale také obráceně, a to je bohužel naprosto 
nejčastější chyba, které se uživatelé dopouštějí. Jaká je situ-
ace na opačném konci, tedy u vzorků s nízkými koncentra-
cemi? Když mám v jednocentimetrové kyvetě vzorek, s malým 
množstvím molekul, je hodnota absorbance nízká na to, aby bylo 
možné spolehlivě určit koncentraci. Nejčastější situace, která 
nastává v laboratoři je, že mám málo vzorku s nízkou koncen-
trací.  Zdá se, že logické řešení je, vzít na měření  mikrokyvetu. 
Co se ale stane? 

Dám-li do cesty světlu ještě méně molekul, prostě nemohu 
dostat žádný spolehlivý výsledek. Uživatelé většinou cítí, že 
to není úplně ono, a nejsou si jisti a začnou v tomto případě 
vzorek měřit opakovaně. A pak jsou zmatení.  Přestávají věřit 
přístroji i metodě samé, protože dostávají naprosto odlišné 
výsledky, které se neliší řádově, ale liší se mnohdy i o stovky 
procent (například 12 ng/µl a 25ng/µl). Zde nastupuje znovu to, 
co jsem již zmínila, „vím, co měřím“. Je potřeba alespoň tušit, 
zda je koncentrace vzorku velmi nízká, jsou-li ve vzorku velké 
nebo naopak malé molekuly, v jakém roztoku měřím (a tedy  
v jaké kondici mé molekuly jsou). Nesmím zapomenout na pohyb, 
který se odehrává ve vzorku i bez vnějšího míchání. A teď si to 
zase pro zjednodušení představme.
Při jednom měření se do cesty paprsku dostane jedna mole-
kula mé pracně vyizolované vzácné vysokomolekulární DNA  
a výsledkem je, řekněme, slušná koncentrace, protože se mole-
kula zrovna „správně“ zkroutila. Při dalším měření o 30 s později 
se stejná molekula stihla pohnout natolik, že ji paprsek mine 
a výsledná koncentrace je nulová. Toto je tedy naprosto jasně 
špatný přístup. 

Jak tedy na měření nízkých koncentrací?  
Použít 1 cm kyvetu, a pokud to nejde, pak je vhodnější použít 
na stanovení koncentrace biomolekul měření přes fluorescenční 
barvičky, než přímé měření. Na trhu existují komerčně dostupné 
jednoduché kity, které umožní stanovit, za pomoci vhodného 
přístroje, koncentrace od řádu pg/µl. Přístroj Eppendorf Bio-
Spectrometer fluorescence (obr. 7) nabízí v jednom přístroji 
možnost měření absorbance při jednotlivých vlnových délkách, 
skenování přes spektrum vlnových délek a měření fluorescence 
vhodné pro určování velmi nízkých koncentrací biomolekul. Po-
mocí jednoho přístroje v kombinaci s mikrokyvetou je tak možné 
pokrýt rozsah koncentrací např. u dsDNA od jednotek pg/µl  
až do 1500 ng/µl, při dodržení hranice maximální absorbance 
A=3.

Obr. 7 - BioSpectrometer® fluorescence

Zaujaly Vás tyto jednoduché typy z oblasti praktických 
přístupů ke stanovené koncentrací a čistoty biomolekul?  
Více se můžete dozvědět na detekčním semináři.  
V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte e-mailem  
na eppendorf@eppendorf.cz

Ing. Markéta Jeřábková 
aplikační specialista  

společnosti Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.


