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ABSTRAKT 

Cieľ práce: Ľudský organizmus sa denne podrobuje pôsobeniu mnohých endogénnych 

a exogénnych látok, ktoré sú zdrojom oxidatívneho poškodenia. Pri vysokých 

koncentráciách a hromadení oxidačného stresu v bunkách dochádza k poškodeniu ich 

štruktúr vrátane DNA (deoxyribonukleová kyselina) v jadre. Prevaha tohto 

poškodzujúceho procesu môže byť neskôr zodpovedná za vznik ľudských chorôb ako je 

rakovina, neurodegeneratívne ochorenia či srdcové zlyhanie. V našej štúdií sme 

pozorovali oxidatívne poškodenie na úrovni DNA vznikajúce vplyvom spinálnej 

anestézie.  

Metódy: Spracovávanie vzoriek prebiehalo metódou kométovej analýzy. Princíp spočíva 

vo fixovaní buniek (lymfocytov) v agarózovom gély, lýze štruktúr bunky pre uvoľnenie 

nukleotidov, inkubácií so špecifickými enzýmami a vystavení pôsobeniu elektrického 

poľa v procese elektroforézy. Poškodené, negatívne nabité časti DNA v elektrickom poli 

putujú smerom ku kladne nabitej anóde čím vytvárajú typický kométový tvar. Pre 

vizualizáciu boli gély zafarbené etídiom bromidom (DNA interkalačné farbivo).  

Výsledky: Kvantifikovali sme jednoreťazcové zlomy, oxidované puríny a pyrimidíny 

(použitie enzýmov pre detekciu špecifických lézií). Výsledky sú udávané v percentách 

DNA vo chvoste kométy. Princípom je porovnanie intenzity chvosta kométy s celkovou 

intenzitou kométy. Hodnotenie prebiehalo v poloautomatizovanom softvéry LUCIA 

Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic).  

Záver: Hodnotenie poškodenia bolo určované u lymfocytov získaných pred spinálnou 

anestéziou a porovnané s výsledkami analyzovanými po anestézií u jednotlivca. 

Výsledky všetkých pozorovaných parametrov ukazujú na štatisticky nevýznamné 

poškodenie spôsobené spinálnou anestéziou. 

Štúdia bola podporená MH CZ - DRO (UHHK, 00179906) a Centrom pre vývoj a výskum, 

Fakultnej nemocnice Hradec Králové. 

 

Kľúčové slová: anestézia, comet assay, kometová analýza, poškodenie DNA, reparácia 
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ABSTRACT 

Background: The human organism is exposed daily to many endogenous and exogenous 

substances that are the source of oxidative damage. Cell structures, including DNA 

(deoxyribonucleic acid) in the nucleus are damaged due to high concentrations of these 

substances and accumulation of oxidative stress in cells. The predominance of these 

damaging processes may later be responsible for human diseases such as cancer, 

neurodegenerative diseases or heart failure. In our study, we observed oxidative damage 

at the DNA level due to spinal anesthesia. 

Methods: Sample processing was performed by comet analysis. The principle consists in 

fixation of cells (lymphocytes) in the agarose gel, lysis of cell structures for nucleotide 

release, incubation with specific enzymes and exposure to electrophoresis. Damaged, 

negatively charged parts of the DNA in the electric field are directed to the positive 

charged anode, creating a typical comet shape. For visualization, the gels were stained 

with ethidium bromide (DNA intercalating dye). 

Results: We have quantified single-strand breaks, oxidized purines and pyrimidines (use 

of enzymes to detect specific damages). The results are reported in percentage of DNA 

in the comet's tail. The principle is to compare the intensity of the comet's tail with the 

total comet intensity. The evaluation was executed in semi-automated software LUCIA 

Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic). 

Conclusion: The assessment of injury was determined in lymphocytes obtained before 

spinal anesthesia and compared with the results analyzed after anesthesia in an individual. 

The results of all observed parameters indicate statistically insignificant damage caused 

by spinal anesthesia. 

The study was supported by MH CZ - DRO (UHHK, 00179906) and by Centrum for 

Research and Development, University Hospital Hradec Kralove. 

 

Key words: anesthesia, comet assay, DNA damage, repair  
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1. ÚVOD 

Vznik určitého množstva látok vyvolávajúceho oxidatívne poškodenie v tele je 

fyziologické a patrí k základným bunkovým procesom (dýchací reťazec mitochondrií, 

produkty imunitného systému). Mnoho látok má ale exogénny charakter a navyšuje 

oxidačnú záťaž pre organizmus (rôzne druhy žiarenia, konzervačné látky, fajčenie). 

Existuje niekoľko druhov anestézie s rôznymi účinkami na organizmus. Nájdeme mnoho 

kontroverzných štúdií zaoberajúcimi sa anestéziou a jej účinkami ako na pacienta tak na 

prítomný personál. Vplyv spinálnej anestézie na mieru poškodenia DNA zatiaľ nie je 

nikde popísaný, a preto sme sa rozhodli zaoberať sa touto problematikou. 

V štúdií sme analyzovali krv od 20 pacientov, ktorí vyhovovali stanoveným kritériám. 

Z plnej krvi boli izolované lymfocyty, ktoré sme následne spracovali metódou kométovej 

analýzy (Comet assay). Princípom metódy je migrovanie nukleotidov, fixovaných 

v agarózovom gély, v procese elektroforézy, kde vytvárajú obraz kométy. Čím má bunka 

viac poškodení, tým je chvost kométy mohutnejší. 

Poškodenie je vyhodnocované ako množstvo jednovláknových zlomov, poškodených 

purínov a pyrimidínov. Nedochádza k identifikácií na úrovni genetického kódu daného 

pacienta. 

Výsledky poškodenia DNA boli porovnané s hodnotami získanými v predchádzajúcej 

štúdií, v ktorej bola sledovaná hladina poškodenia DNA počas celkovej anestézie. Štúdia 

priniesla prvotné informácie v danej problematike a do budúcna môže poslúžiť pri výbere 

vhodného typu anestézie s minimálnou záťažou pre pacienta. 
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2. CIEĽ PRÁCE 

Teoretická časť: 

Anestézia predstavuje pre ľudský organizmus exogénny stresový faktor podporujúci 

vznik reaktívnych foriem kyslíka a dusíka v tele. Rôzne druhy anestézie sa na tomto 

oxidačnom procese podieľajú v inej miere. 

V teoretickej časti práce približujem oxidačné poškodenie a druhy reparačnej schopnosti 

bunky. Ďalej sa zaoberám metódou kométovej analýzy a jej modifikovanými verziami. 

V teórií tiež popisujem spinálnu anestéziu a chemické látky , používané pri premedikácií 

a v priebehu anestézie. 

Experimentálna časť: 

Cieľom experimentu bolo stanoviť mieru oxidatívneho poškodenia vplyvom spinálnej 

anestézie u pacientov podstupujúcich operačný zákrok. Analýza DNA prebiehala 

metódou comet assay, miera oxidatívneho poškodenia bola stanovovaná v lymfocytoch 

izolovaných z plnej krvi pacientov. Porovnával sa rozdiel v oxidačnom poškodení 

lymfocytov získaných pred a po anestézií u jednotlivých pacientov. Výsledky sa 

štatisticky spracovali a bola určená ich štatistická významnosť. 
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3. TEORETICKÁ ČASŤ 

3.1. DNA 

Primárnu štruktúru DNA tvorí nukleotid, ktorý sa skladá z nukleovej bázy, ktorá môže 

byť purínová (adenín-A, guanín-G) alebo pyrimidínová (cytozín-C, tymín-T) (obrázok 

č.1, 2), päťuhlíkatého monosacharidu (deoxyribóza) a fosfátovej skupiny. Nukleovú bazu 

s monosacharidom spája N-glykozidová väzba, medzi fosfátom a monosacharidom je 

väzba esterová. Sekundárnu štruktúru tvoria 2 polynukleotidové reťazce, ktoré sú 

antiparalelne spletené do pravotočivej dvojzávitnice, tzv. dvojitej α-helix. Stabilitu jej 

dodávajú vodíkové väzby, ktorými sa viažu dvojice dusíkatých báz na princípe 

komplementarity, kde sa medzi A - T tvoria 2 vodíkové väzby a medzi C - G 3 vodíkové 

väzby. (Watson et Crick, 1953) 

 

Obrázok 1: Primárna štruktúra DNA (zdroj : http://www.studiumbiochemie.cz/na.html ) 
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Obrázok 2: Nukleové bazy (zdroj: Chatterjee et Walker, 2017) 

 

3.1.1. Oxidatívny stres  

Reaktívne formy kyslíka a dusíka (reactive oxygen and nitrogen species, RONS) 

z endogénnych a exogénnych zdrojov denne napádajú biomolekuly (lipidy, proteíny, 

nukleové kyseliny) v organizme (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). Nízke 

koncentrácie reaktívnych foriem kyslíka (reactive oxygen species, ROS) sú potrebné pre 

vykonávanie dôležitých bunkových funkcií, kde slúžia ako bunkový poslovia 

v redoxných signalizačných reakciách alebo sa účastnia ochranných funkcií voči 

napádajúcim patogénom. (Errol et al., 2005) 

Hladina reaktívnych foriem kyslíka a dusíka je udržiavaná v určitých rozmedziach 

mechanizmami antioxidačnej ochrany. Oxidační stres nastáva pri vychýlení tejto 

rovnováhy smerom k oxidácií. 

Určité množstvo ROS vzniká počas bunkového dýchania ako vedľajšie produkty 

elektrón-transportného reťazca (v mitochondriách), ďalej je ich vznik podporovaný 

katabolickými oxidázami, anabolickými procesmi a peroxizomálnym metabolizmom. 

(Henle et Linn, 1997) Avšak, v nadbytku môžu ROS spôsobiť celkovo viac ako 100 

rôznych oxidačných bázových lézií a 2-deoxyribózových modifikácií ,ktoré môžu neskôr 

súvisieť najmä s vývojom ľudských chorôb, ako je rakovina, Alzheimerova choroba, 

Parkinsonova choroba, diabetes, srdcové zlyhanie alebo ankylozujúca spondylitída. 

(Collins et al., 1993; Dias et al., 2014; Cadet et Wagner, 2014) 

Najčastejším poškodením purínov (hydroxyláciou C-8 guanínu) vzniká nasýtený 

imidazolový kruh 8-oxoguanín (8-oxoG), ten sa spája s adenínom, namiesto cytozínu, 

čím sa pridáva k celkovému mutačnému zaťaženiu. (Cadet et al., 1999) U pyrimidínov je 

častá tvorba tymínového glykolu. (Slupphaug et al., 2003) 

ROS radikály môžu okrem báz útočiť na kostru DNA, kde spôsobujú 2300 

jednovláknových zlomov za hodinu v jednej bunke. (Giloni et al., 1981) 

 

adenín gua cytozín tymín    adenín guanín         cytozín tymín 
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Tabuľka 1: Zdroje poškodenia DNA 

Endogénne zdroje poškodenia DNA Exogénne zdroje poškodenia DNA 

Dýchací reťazec mitochondrií UV, RTG, ionizujúce žiarenie 

Rozpad fagocytov a makrofágov 
Polycyklické aromatické uhľovodíky 

v potrave 

Činnosť niektorých enzýmov Fajčenie 

Fentonová reakcia Konzervačné látky 

Oxokomplex cytochrómu P450 Priemyselné farbivá 

 

Reakciou radikálov s mastnými kyselinami (peroxidácia polynenasytených mastných 

kyselín v membránach), aminokyselinami, nukleovými kyselinami (zlomy v reťazci 

DNA, hydroxylácia báz), proteínmi (oxidácia -SH, karbonylácia -NH2, hydroxylácia 

/nitrozylácia aromatických aminokyselín, cross-linking) vzniká oxidačné poškodenie 

týchto látok. Oxidácia lipidových molekúl hydroxylovými radikálmi vytvára aldehydové 

produkty, ako je malondialdehyd a 4-hydroxynonenal, ktoré môžu reagovať s adenínom, 

guanínom a cytozínom za vzniku mutagénnych aduktov (Marnett, 2000). Vzniká 

približne 1 adukt na 106-107 DNA bazí a počet mutagénnych aduktov môže byť dokonca 

vyšší pri ochoreniach ako je Wilsonova choroba a hemochromatóza. (Broedbaek et al. 

2009) 

Najdôležitejšími druhmi ROS sú superoxidový radikál (O2
-.), peroxid vodíka (H2O2) a 

hydroxylový radikál (.OH-). (Tropp, 2011) Spomedzi týchto druhov ROS je hydroxylový 

radikál, ako vedľajší produkt Fentonovej reakcie, najviac reaktívny a je schopný 

poškodiť DNA, proteíny a lipidy. (Imlay et al., 1988) Zdrojom superoxidového radikálu 

v tele môže byť dýchací reťazec v mitochondriách (únik elektrónov z redoxných centier 

komplexov I a III). V dýchacom reťazci mitochondrií prebieha základná štvorelektrónová 

redukcia molekulárneho kyslíka na 2 molekuly vody (obrázok č. 3). Produkcia peroxidu 

vodíka závisí na prítomnosti iónov prechodných kovov ako sú železnaté ióny vo 

Fentonovej reakcii a NAD(P)H, ktorý sa podieľa na regenerácii redukovaných 

železnatých iónov. Takže rôzna prítomnosť železnatých katiónov a NAD(P)H spôsobí 

variabilnú mieru poškodenia DNA. (Imlay et Linn, 1988) Tieto elektrofilné hydroxylové 

radikály reagujú s bázami DNA (v mieste dvojitej väzby), odstraňujú atómy vodíka z ich 

metylových skupín a napádajú zvyšky cukru v ich bezprostrednej blízkosti. Napríklad 

tymín glykol sa generuje po zásahu hydroxylovej skupiny na dvojitých väzbách tymínu 
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C5/C6. Podobne hydroxylový radikál indukuje otvorenie imidazolového kruhu v adeníne 

za vzniku formamidopyrimidínu a z guanínu vzniká už spomínaný 8 - oxoguanín 

(obrázok č. 4.). (Von Sonntag, 2006). 

 

 

 

Obrázok 3: Reaktívne formy kyslíka ako medziprodukty redukcie kyslíka na vodu 

(zdroj: Pláteník, 2009) 

 

 

Obrázok 4: Oxidované bazy (zdroj: Chatterjee et Walker, 2017) 

 

3.1.2. Voľné radikály v patogenézií ľudských ochorení 

Chemický, fyzikálny a biologický činitelia interagujú s genetickým materiálom, čo vedie 

k mutáciám. Endogénne oxidatívne poškodenie DNA je pravdepodobnou príčinou 

mutácií, ktoré ak sa vyskytujú v určitých génoch, môžu vyvolať rakovinu. (Collins et al., 

1993; Collins, 2004) Oxidačný stres je spojený s výskytom rôznych ľudských ochorení. 

 peroxid vodíka 

tymín glykol 7,8-dihydro-8-oxoguanín formamiopyrimidín 
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Diabetici (inzulín-dependentní aj non inzulín-dependentní) vykazujú vyššiu prítomnosť 

oxidovaných purínov. (Collins et al., 1998) Fajčenie tiež prispieva k DNA poškodeniu. 

(Bettiet al., 1994) Ďalej majú voľné radikály významný podiel na patogenézií 

aterosklerózy, hypertenzie, niektorých typov rakoviny, ischemicko-reperfúzneho 

poškodenia srdca a iných orgánov, Parkinsonového ochorenia, Alzheimerovej choroby, 

stárnutí. Hypoxia, extrémne teplo alebo chlad sú tiež zdrojom oxidatívneho stresu a 

spôsobujú poškodenie DNA v ľudských bunkách. Niektoré každodenne používané 

produkty sa čoraz viac spájajú s poškodením DNA, napríklad butylparabén (BP) a 

bisfenol A (kozmetika, potravinárske výrobky) sú spojené s poškodením DNA v bunkách 

spermií. (Oishi, 2002; Meeker et al., 2010) Potravinové konzervačné látky (benzoát 

sodný, benzoát draselný a sorbát draselný) a prídavné látky v potravinách (kyselina 

citrónová, kyselina fosforečná, brilantná modrá a žltá) spôsobujú poškodenie DNA. 

(Mamur et al., 2010; Yilmaz et al., 2014; Pandir, 2016) Vo všeobecnosti je veľká 

interindividuálna variabilita v rozsahu poškodenia v súvislosti s výživou, stresom alebo 

infekciou. (Collins, 2004) Je možné, že existuje variabilita medzi lymfocytmi v procese 

prenikania reaktívnych foriem kyslíka, ktorý napadá molekuly DNA.  

 

3.2. Reparácie 

Primárny ochranný systém slúžiaci ako prevencia pred ROS zahŕňa enzýmy ako sú 

glutatión peroxidáza, kataláza, superoxiddismutáza, vychytávače radikálov ako sú 

antioxidanty a redukciu radikálov redoxínmi. Ďalšími dôležitými ochrannými prvkami, 

ktoré sa používajú k obmedzeniu mutácií a cytotoxicity, spôsobenej oxidačným stresom, 

sú viacúrovňové, prekrývajúce sa DNA reparačné systémy. (Melis et al., 2013) Určenie 

konkrétnej reparačnej dráhy v bunke závisí predovšetkým od typu a polohy lézií 

v genóme. (Essers et al., 2006) Varianty reparačnej schopnosti DNA medzi 

jednotlivcami sú dôležitý determinant v individuálnej citlivosti voči rakovine. 

DNA reparačné systémy sú bázová excízna reparácia (BER), nukleotidová excízna 

reparácia (NER), korekcia správneho párovania báz (mismatch repair, MMR), 

homologická rekombinácia (HR), nehomologické spájanie koncov (nonhomologous 

end joining, NHEJ), ktoré sú aktívne počas rôznych štádií bunkového cyklu a umožňujú 

bunkám opraviť poškodenie DNA. (Chatterjee et Walker, 2017; Rastogi et al., 2010) 

Niektoré zdroje uvádzajú aj ďalšie mechanizmy, napríklad fotoreaktiváciu. (Rastogi et 

al., 2010; Singh et al., 2002) Homologickou rekombináciou a nehomologickým 
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spájaním koncov dochádza k oprave dvojvláknových zlomov, jednotlivé typy reparácií 

sú popísané nižšie v práci. (Chatterjee et Walker, 2017) 

3.2.1. Antioxidačná ochrana  

Štúdie upozorňujú na veľkú rolu diétnych antioxidantov ako je askorbát (vitamín C), 

α - tokoferol (vitamín E), karotenoidy, rastlinné fenoly. Ich pôsobenie je založené na 

vychytávaní endogénne produkovaných voľných radikálov, limitujú poškodenie u DNA 

a podporujú ochranu pred mutagenéziou a rakovinou. (Collins et al., 1993) 

Môže byť užitočné zaoberať sa rôznymi mechanizmami, ktorými mikronutrienty v ovocí 

a zelenine sprostredkovávajú ochranné účinky voči rakovine. (Collins et Horvathova, 

2001) 

3.2.2. Fotoreaktivácia 

DNA fotolyázy sú vysoko účinné svetelne riadené enzýmy na opravu DNA, ktoré 

odstraňujú poškodenie genómu spôsobené ultrafialovým (UV) žiarením. Tieto enzýmy 

sa vyskytujú takmer vo všetkých živých organizmoch vystavených slnečnému žiareniu, 

pričom jedinou výnimkou sú placentárne cicavce ako ľudia a myši. Ich katalytický 

mechanizmus využíva energiu viditeľného svetla na vyvolanie štiepenia pyrimidínových 

dimérov. Fotolyázy katalyzujú opravu v nanosekunde. Okrem týchto aspektov sa čoraz 

viac uznáva potenciál DNA fotolyáz na prevenciu rakoviny kože ektopickou aplikáciou. 

(Essen et Klar, 2006).V neprítomnosti fotoreaktivujúceho svetla sa stimuluje odstránenie 

poškodenia UV žiarením stimuláciou systému NER (popísaný nižšie v práci). (Sancar et 

Smith, 1989) 

3.2.3. Bázová excízna reparácia (BER) 

BER opravuje oxidované, deaminované, alkylované bazy a AP 

(apurínové/apyrimidínové) miesta, ktoré nepredstavujú signifikatné deformácie v DNA 

závitnici. (Dianov et Hubscher, 2013) Proces vo svojej najjednoduchšej podobe ("short-

patch" BER) obsahuje štyri enzýmy, ktoré pôsobia postupne (obrázok č. 5). Bifunkčná 

DNA glykozyláza preruší N-glykosidovú väzbu a potom štiepi fosfodiesterovú kostru 3' 

v mieste oxidačne poškodenej bazy. Zanechaný zvyšok pripojený k deoxyribóze je 

odstránený buď AP endonukleázou 1 (APE) alebo polynukleotidkinázou (PNK). 

Výsledná medzera medzi jednotlivými nukleotidmi je vyplnená DNA polymerázou beta 

(Pol β) a novovzniknutý reťazec je pripojený DNA ligázou III, viazanou 

na predpokladaný proteín DNA kostry XRCC1. Bifunkčné DNA-glykozylázy majú 
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narozdiel od monofunkčných DNA-glykozyláz DNA lyázovú aktivitu. (Odell et al., 2014; 

Friedberg, 2006) 

 

3.2.4. Nukleotidová excízna reparácia (NER) 

Je metóda odstraňujúca tzv. „bulky“ lézie (poruchy v tvare závitnice) ako sú cyklobután-

pyrimidínové diméry (CPDs), pyrimidín-(6,4)-pyrimidónové produkty (6-4P), 

polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo[a]- pyrénové adukty). (Melis et al., 2013) 

Nedostatočná NER aktivita má za následok niektoré ľudské syndrómy (napríklad 

Xeroderma Pigmentosum-predispozícia k rakovine kože). (Eroll et al., 2005) Tento typ 

reparácie predstavuje zložitý proces, kde sa v prvom kroku aktivuje rada špecifických 

Poškodená báza 

DNA glykozyláza 

AP endonukleáza 

DNA polymeráza I 
DNA ligáza 

AP miesto 

Obrázok 5: Schéma mechanizmu bázovej excíznej reparácie. Poškodená nukleová baza je 

odstránená DNA glykozylázou prerušením N-glykozidickej väzby medzi bazou a 

deoxyribózou za vzniku AP miesta. Endonukleáza v AP mieste vytvorí 

jednoreťazcový zlom odstránením väzby (zdroj http://www.namrata.co/dna-

damage-and-repair-a-quick-revision/nucleotide-excision-repair/) 
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proteínov (obrázok č. 6). Podľa rozpoznaného typu poškodenia DNA sa aktivujú proteíny 

buď pre globálnu genómovú NER (global genome, GG-NER) alebo s transkripciou 

spojenú NER (transcription-coupled, TG-NER). Tieto aktivujúce proteíny sú špecifické 

pre daný typ NER, avšak ďalej pokračuje reparácia podobne ako v BER. (Chatterjee et 

Walker, 2017). Chybný úsek sa odstráni, nasyntetizuje sa správny a pripojí sa k vláknu 

DNA. (Melis et al., 2013) V tomto reparačnom procese je za syntézu chýbajúceho vlákna 

zodpovedná DNA polymeráza alfa a delta (Pol α, Pol δ). (Collins et al., 1995)  

Dimér 

Komplex proteínov 

DNA polymeráza I 
DNA ligáza 

Obrázok 6: Schéma mechanizmu nukleotidovej excíznej reparácie. Pre excíziu je nutná 

kooperácia mnohých proteínov (v eukaryotických bunkách je to minimálne 30 

proteínov). Dosyntetizovanie prebieha činnosťou DNA polymerázy a spojenie je 

funkciou DNA ligázy (zdroj: http://www.namrata.co/dna-damage-and-repair-a-

quick-revision/nucleotide-excision-repair/) 
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3.2.5. Korekcia neprávneho párovania báz 

Aj napriek proofreadingovej aktivite DNA polymerázy vznikajú v malom množstve 

nesprávne spárované bázy. V tomto procese enzýmy vyštiepujú nukleotidy, ktoré sú 

nesprávne spárované a spoja ich so správnym nukleotidom na opačnom reťazci DNA. 

3.3. Štúdie poškodenia a reparácie DNA  

Existujú štúdie, ktoré popisujú rôzne výsledky v schopnosti periférnych lymfocytov 

spájať jednoreťazcové zlomy v DNA, ktoré boli indukované oxidáciou. Vo svojej štúdii 

Schraufstatter s kolektívom zistili, že po 4 hodinách inkubácie lymfocytov po predošlom 

vystavení H2O2 nedošlo k žiadnej reparácií. (Schraufstatter et al., 1988). V práci 

Kaminskasa s Liomom bol použitý xantin/ xantin oxidázový systém pre tvorbu 

radikálového poškodenia a bola porovnaná reparačná schopnosť nestimulovaných 

lymfocytov s lymfocytmi inkubovanými niekoľko dní s fytohemaglutinínom na 

vyvolanie proliferácie. Zlomy vlákien sa znovu pripojili v rozsahu 80% po 1 hodine v 

proliferujúcich lymfocytoch, ale v nestimulovaných bunkách došlo k spojení u menej ako 

50%. ( Kaminskas et Li, 1992) Bolo dokázané bázickou nukleotidovou sedimentáciou, že 

lymfocyty, obsahujúce DNA zlomy sa dokážu spájať rýchlejšie, ak sú bunky k tomu 

stimulované. (Johnstone et Williams, 1982) V niektorých štúdiách sa popisuje, že 

u čerstvo izolovaných lymfocytov, po H2O2 vyvolanom poškodení, prebieha reparácia 

veľmi pomaly. Príčinou môže byť náhle vystavenie atmosférickému kyslíku počas 

reparačnej inkubácie, ktoré spôsobí prídatné DNA poškodenie. (Torbergsen et Collins, 

2000) 

3.4. Genotoxikológia 

Genetická toxikológia objasňuje účinky chemických a fyzikálnych látok na genetický 

materiál. Tento odbor využíva široké spektrum testov in silico, in vitro a in vivo na 

meranie poškodenia DNA spôsobeného rôznymi stresovými faktormi vrátane liekov a 

chemických látok, ktoré pomáhajú pri predpovedaní ich karcinogénneho potenciálu. 

Z dôvodu zvýšenia špecifickosti a citlivosti detekcie poškodenia DNA, sa používa 

kombinácia testov genotoxicity in vitro a in vivo. (Beedanagari et al., 2014) 

In silico metódy aplikujú matematické, štatistické, chemické a výpočtové nástroje na 

štúdium genotoxicity. Je možné nimi predpovedať genotoxický potenciál u veľkého 

množstva netestovaných nových chemických látok. (Beedanagari et al. 2014)  
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V metódach in vitro nachádzame niekoľko metód pre štúdium genotoxicity. Najčastejšie 

sa používa Amesov test, kde sa auxotrofné baktérie (neschopné syntetizovať niektoré 

rastové faktory ako vitamíny, aminokyseliny, takže sa tieto látky musia dodať do živnej 

pôdy), ktoré vyžadujú aminokyselinový histidín na rast, nechávajú inkubovať so 

skúmanou látkou, ale bez prítomnosti histidínu. Skúma sa mutagénny potenciál látky na 

baktérie, ktoré môžu tvoriť divoký lokus a rásť aj v neprítomnosti histidínu. (Beedanagari 

et al. 2014) 

Sledovanie tvorby mikronukleí sa dá merať in vitro aj in vivo. Mikronukleus môže byť 

zlomený chromozómový fragment alebo zriedkavejšie ide o celý chromozóm, ktorý 

zostáva mimo jadro po delení buniek, ak je poškodená DNA. (Beedanagari et al. 2014) 

Ďalšou metódou praktikovanou in vitro aj in vivo je štúdium chromozómálnych aberácií 

po chemickej expozícii v bunkových populáciách. Chromozómy sú sledované pod 

mikroskopom v metafáze bunkového delenia, kedy sú kondenzované, vďaka čomu je 

poškodenie lepšie viditeľné. S využitím nových technológií, ako napríklad fluorescenčná 

in situ hybridizácia (FISH) a farbenie chromozómov, je možne ľahšie a presnejšie 

identifikovať chromozomálne aberácie. (Beedanagari et al. 2014) 

Kométova analýza (commet assay, CA) alebo tiež tzv. jednobunková gélová analýza 

(single cell gel electrophoresis assay, SCGE) meria na rozdiel od iných spomínaných 

testov prechodné genetické poškodenie jednotlivých buniek, ktoré nie je trvalo fixované 

v bunke. Aj u tejto metódy je možné skúmať bunky in vitro (bunkové línie ) alebo in vivo 

(akékoľvek tkanivo, ktoré je možne dispergovať ako jednobunkovú suspenziu). 

(Beedanagari et al. 2014) Túto metódu sme si vybrali pre náš výskum, detailnejšie je 

popísaná nižšie v práci. 

3.5. Comet assay (CA) 

Medzi genotoxickými testami je jednobunková gélová elektroforetická kométová analýza 

rýchla, vizuálne jednoduchá a senzitívna technika používaná pre hodnotenie DNA 

poškodenia v jednotlivých bunkách cicavcov. (Singh et al., 1988; McKelvey-Martin et 

al., 1993; Collins et al., 1995; Kumaravel et al., 2009) Toto hodnotenie sa tiež nazýva 

kométové hodnotenie, umožňuje kvantitatívne vyjadrenie poškodenia DNA (DNA 

zlomy alebo tvorba alkalicky labilných miest) v jednotlivých bunkách. Navyše, môže byť 

táto metóda aplikovaná na bunky v kľude, tak na bunky v procese delenia. Teoreticky je 

tento test aplikovateľný na akékoľvek tkaninové bunky, kde sa zhromažďuje bunkové 
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jadro. Kométový test sa používa na analýzu živočíšnych buniek, buď na kultúrach, alebo 

izolovaných z organizmu (lymfocyty izolované z krvi alebo dezagregovaných tkanív). 

Bunková stena rastlín predstavuje bariéru pre uvoľnenie DNA a vytvorenie chvosta 

kométy. Avšak, metóda bola poupravená tak, aby sa dalo preskúmať poškodenie DNA u 

rastlinných buniek. (Gichner et al., 2004; Gichner et al., 2006; Pourrut et al., 2015)  

Prvýkrát metódu predstavil Rydberg a Johanson, ktorí použili jednobunkovú gélovú 

elektroforézu pre kvantifikáciu poškodenia DNA v jadrách. (Rydberg et Johanson, 1978) 

V roku 1984, Osting a Johanson, vylepšili kométový test vyvinutím 

mikroelektroforetického činidla pre techniku priameho pozorovania poškodenia 

u jednotlivých buniek cicavcov. (Ostling et Johanson, 1984) Táto metóda prešla 

mnohými modifikáciami, ale nakoniec alkalická modifikácia, umožňujúca DNA 

denaturáciu a tiež detekciu alkalicky labilných miest, vynájdená Sighom a 

spolupracovníkmi, sa stala najpoužívanejšou. (Singh et al., 1988) 

3.5.1. Použitie Comet assay 

Kométový test sa používa v rôznych odboroch ako sú toxikologická genetika, 

biomonitorovanie, ekologická genotoxikológia, molekulárna epidemiológia, 

nutrigenomika, štúdium DNA reparačných systémov, hodnotenie genotoxicity 

nanomateriálov a spermatogenézia. (Collins, 2004; Collins et al., 2017) Metóda sa stala 

súčasťou štandardných testov, ktoré skúmajú bezpečnosť nových farmaceutických látok 

a ďalších chemikálií. Je aplikovaná pre in vivo experimenty, ako sú tkanivá 

disagregované na jednotlivé suspenzie alebo lymfocyty. Používa sa jednoduchá kométová 

metóda s použitím endonukleáz pre hodnotenie špecifických typov lézií. (Collins et al., 

1997) V ekologickom monitorovaní sa kométová metóda aplikuje na bunky 

adekvátnych organizmov, ktoré plnia funkciu biosenzorov kontaminácie prostredia. 

Mušle sú najlepším organizmom pre hodnotenie kontaminácie morí. (Dixon et al., 2002) 

Na súši sa ako biomarkery využívajú coelomocyty (fagocytné leukocyty niektorých 

živočíchov), dážďovky a malé hlodavce, ktoré ak žijú v znečistenom prostredí, vykazujú 

väčšie poškodenia DNA. (Verschaeve et Gilles, 1995; Collins, 2004) 

3.5.2. Typy Comet assay 

3.5.2.1. Neutrálna forma 

Táto verzia s neutrálnymi podmienkami lýzy a eletroforézy bola používaná ako prvá pre 

detekciu zlomov v DNA. Bunky boli ponorené do neutrálneho roztoku , ktorý ich lyzoval. 
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(Ostling et Johanson, 1984). Ďalšou variantou bol proces, kde najskôr prebiehali alkalické 

podmienky a samotná elektroforéza bola neutrálna. Pre hodnotenie dvojvláknových 

zlomov použili Olive s kolektívom neutrálnu kométovú analýzu s využitím predĺženého 

natrávenia proteázami pri vysokej teplote (50°C). Presný mechanizmus pôsobenia nie je 

úplne jasný, predpokladá sa deštrukcia nukleárnej matrix. (Olive et al., 1991) Výhodou 

neutrálnej, ako aj alkalickej verzie, je detekcia nízkej hladiny poškodenia DNA. (Collins 

et al., 1997) V dnešnej dobe sa využíva na detekciu jednoreťazcových aj dvojreťazcových 

zlomov. 

3.5.2.2. Alkalická verzia 

Túto modifikáciu prvýkrát predstavil Singh s kolektívom v roku 1988, ktorí nechali 

lyzovať bunky v zásaditom prostredí s pH 10, pri použití 2,5 M NaCl, Tritonu X-100 

a Sarkozylu po dobu jednej hodiny. Nasledovalo pôsobenie 0,3 M NaOH a elektroforéza 

pri vysokom pH (>13). (Singh et al., 1988) 

Protokol procesu uvedeného vyššie bol postupne zjednodušený. (Collins et Dusinska, 

2002) V pôvodnom postupe sa bunky umiestnili medzi vrstvi agarózy. Dnes sa fixujú 

bunky v jednej vrstve agarózy, ktorá sa nachádza na sklíčkach (vopred potiahnutých 

vysoko taviacou agarózou). Pridanie Sarkozylu do lyzačného roztoku sa tiež vynecháva. 

(Collins, 2004) 

Princípom je elektroforéza mikroskopických sklíčok s fixovanými lyzovanými bunkami 

v agaróze v zásaditom pufre. Pri vystavení prúdu migrujú voľné časti DNA ku kladne 

nabitej anóde a získavajú tvar kométy. Robustnosť chvosta kométy odpovedá počtu 

zlomov, ktoré umožňujú rozvoľnenie a putovanie častí DNA. (Cook et al., 1976) Takto 

je možné detekovať s vysokou citlivosťou nízke počty zlomov. (Singh et al., 1988) 

V súčasnej dobe patrí medzi uznávané metódy pre detekciu jednovláknových aj 

dvojvláknových zlomov DNA. (Azqueta et Collins, 2013) Stanovujú sa ňou zlomy 

a alkalilabilné miesta v DNA. V kombináciami s rôznymi enzýmami je možné detekovať 

špecifické lézie (druhy poškodenia) DNA. 

3.5.2.3. Použitie enzýmov špecifických pre lézie. 

V kométovej metóde môže existovať krok naviac, kde sa použijú enzýmy, ktoré sa 

nechajú inkubovať so skúmanými bunkami. Rôzne druhy enzýmov identifikujú 

špecifické DNA poškodenie, čím sa zvýši špecifita a senzitivita metódy. Používajú sa 

enzými ako endonukleáza III pre detekciu oxidovaných pyrimidínov, 
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formamidopyrimidín DNA glykozyláza (FPG) detekuje oxidované puríny, kde hlavný 

oxidačný produkt je 8-oxoguanin, T4 endonukleáza V, ktorá rozpoznáva cyklobután 

pyrimidínové diméry a Alk A sa viaže na 3-metyladeniny. (Collins et al., 1993, Collins 

et al., 1997, Collins et al., 2017). 

3.5.2.4. FISH Comet 

Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH) používa sondy (cDNA alebo oligonukleotidy) 

pre detekciu konkrétnych chromozómov a telomier. V spojení s kométovou analýzou 

(Comet-FISH) sa určujú sekvencie alebo génovo špecifické poškodenia a reparácie. 

(Santos et al., 1997) Touto metódou sa dajú skúmať gény špecifické pre reparačné 

systémy a genómová nestabilita. (Kumaravel et al., 2009) Získajú sa informácie o pozícií 

(buď v hlavičke alebo vo chvostíku kométy) a množstve signálov po poškodení DNA. 

Takto sa skúma gén pre p53, kde sa signál rozdelí a migruje do chvostíka ihneď po 

ožiarení, po reparácií sa signál vracia späť do hlavičky. (Kumaravel et Bristow, 2005) 

V postupe Comet-FISH sa DNA pred podaním sondy denaturuje a chladné sondy sa 

pridajú k skúmaným bunkám (vysoké teploty by poškodili gél, v ktorom sú bunky). 

(Santos et al., 1997) Aby sa Comet -FISH ujala v rutinnom hodnotení je však potrebná 

jej štandardizácia.(Kumaravel et al. 2009) 

3.5.2.5. Skúmanie apoptických buniek 

Pri hodnotení komét môžeme vidieť mraky („clouds“) alebo tiež takzvaných ježkov 

(„hedgehogs“). Sú to bunky s rozsiahlou migráciou, kde skoro všetka DNA je vo 

chvostíku kométy, takže hlavička kométky neexistuje alebo je veľmi malá. (Azqueta et 

Collins, 2013) Ich pôvod nie je presne známi. Predpokladá sa, že ide o apoptické alebo 

nektrotické bunky. Isté štúdie sa pokúšali odhaliť príčinu ich vzniku, výsledky sú však 

kontroverzné. 

Singh popísal modifikáciu kométovej metódy pre apoptické bunky, kde namiesto 

elektroforézy je DNA precipitovaná v etanole. Hypertermia, peroxid vodíka, 

mitoxantrón, novobiocín a soľný askorbát boli použité na vyvolanie apoptózy a nekrózy. 

Apoptické bunky vykazovali mraky s hmlovitým ohraničením, narozdiel od nekrotických 

buniek, ktoré majú nezvyčajne veľké, ostro ohraničené, homogénne jadro. (Singh, 2000)  

V štúdií, kde boli bunky vystavené gama žiareniu po dobu 24 hodín (kedy došlo 

k apoptóze), boli analyzované mraky. Bunky vystavené peroxidu vodíka, ktoré boli ihneď 

hodnotené (za predpokladu, že apoptóza ešte nestihla prebehnúť) vykazovali mraky tiež. 
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(Kumaravel et al., 2009) Dôkazom, že nemôže ísť o apoptické bunky je, že apoptóza je 

nevratný proces, na rozdiel od toho mraky dokážu reparovať svoje poškodenie. (Collins 

et al., 1995) 

3.5.2.6. Ďalšie metódy skúmania poškodenia DNA 

Plynová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) alebo 

vysoko-tlaková kvapalná chromatografia (HPLC) s elektrochemickou detekciou sa tiež 

používajú pre detekciu DNA poškodenia, konkrétne pre 8-oxoguanín. Bohužiaľ v procese 

prípravy vzorkov dochádza k oxidácií guanínu. Znížením faktorov oxidácie sa ale zníži 

dôveryhodnosť metódy. Ďalším nedostatkom je, že HPLC nie je schopná detekovať malé 

množstvo poškodenia, na rozdiel od kométového testu. (Collins, 2004; Azqueta et 

Collins, 2013) Je preto dôležité vylepšiť podmienky stanovovania týmito metódami.  

3.5.3. Stanovenie reparácií v bunkách metódou CA 

Stanovovanie reparačnej schopnosti buniek, metódou kométovej analýzy, je dnes 

využívane vo veľkej miere. Ako prví ju použili Ostling a Johanson na skúmanie reparácií 

zlomov po ožiarení u bunkovej línie myšieho lymfómu. (Ostling et Johanson, 1984) 

Pre stanovenie reprácií sú potrebné substráty– nukleoidy, obsahujúce špecifické lézie. Pre 

vytvorenie jednovláknových zlomov u substrátov je použitý peroxid vodíka alebo iritácia 

röntgenovým či gama žiarením. Oxidované puríny sú vyvolané pôsobením 

fotosenzitizátora (Ro 19-8022) v kombinácií s denným svetlom. Alkylované baze 

vznikajú po pôsobení metylmetánsulfonátu (MMS). UV(C) žiarenie vyvoláva vznik 

dimerizovaných pyrimidínov. (Azqueta et al., 2014) 

Takto pripravené substráty sa nechajú inkubovať s lymfocytmi (obrázok č. 7) Reparačné 

enzýmy lymfocytov rozpoznávajú druhy lézií u nukleotidov (substrátov) a zahajujú 

špecifický mechanizmus reparácie. Pre skúmanie BER reparácií sú potrebné oxidované 

puríny (8-oxoG), pre mechanizmus NER sú to dimerizované pyrimidíny. Doba inkubácie 

extraktu so substrátom by mala byť zvolená tak, aby bolo možné diferencovať úrovne 

opravnej aktivity. Pôsobením reparačných enzýmov extraktov vznikajú v substrátoch 

vyštiepené miesta, detekovateľné alkalickou jednobunkovou eletroforézou. Je tiež 

dôležité zahrnúť do paralelnej inkubácie s lymfocytmi nepoškodené substrátové 
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nukleotidy pre určenie účinku nešpecifických endonukleáz, čím sa predchádza vzniku 

falošne pozitívnych výsledkov. (Azqueta et al., 2009) 

Štúdium reparácií v bunkách je umožnené ďalšími modifikovanými verziami CA. Pre 

reparáciu jednotlivých génov alebo génových sekvencií sa využíva CA v spojení 

s fluorescenčnou in situ hybridizáciou (Comet-FISH).  

Rýchlosť opráv sa líši podľa typu poškodenia. Bunka je schopná spojiť jednovláknové 

zlomy do 30 minút, u dvojvláknových zlomov trvá reparácia niekoľko hodín. Schopnosť 

reparačnej aktivity môže byť markerom náchylnosti k rakovine. Vysoká aktivita 

reparačných enzýmov môže byť odozvou na predošlé vystavenie poškodzujúcim 

faktorom. (Azqueta et al., 2014)  

Substrát 
1. 1. bunky so špecifickými 

druhmi poškodenia 

2. 2. bunky bez poškodenia 

        (kontrolná skupina) 

Zmes buniek s agarózou 
nanesená na mikroskopické 

sklíčko 

Lýza buniek pre získanie 
nukleotidov 

Extrakt 
(bunky v ktorých 
chceme sledovať 
reparáciu) 
-bunkové línie 

-lymfocyty 
- tkanivá 

 

Lýza buniek 

Extrakcia proteínov /enzýmov 

Inkubácia: substrát + extrakt 
 DNA reparačné enzýmy extraktu 

indukujú zlomy v miestach 
daného poškodenia v substráte 

Alkalická kométová analýza 

 Obrázok 7: Schéma stanovenia reparačnej schopnosti buniek s použitím kométovej analýzy 

 



26 

 

3.5.4. Princíp CA 

Metóda je založená na vizualizácií pohybu poškodenej časti DNA v agarózovom gély. 

Využíva pri tom kombináciu gélovej elektroforézy s fluorescenčnou mikroskopiou. 

(Dusinska et Collins , 2008) Lyzačný roztok používaný v kométovom teste obsahuje 

neionické detergenty a vysokomolárny chlorid sodný (NaCl). (Cook et Brazell, 1976) 

Lýza odstraňuje plazmatickú membránu, cytoplazmu, nukleoplazmu a viac ako 95% 

proteínov. (Fairbairn et al., 1995; Collins et al., 2001) Po lýze zostáva matrix jadra - 

štruktúra, ktorá pozostáva z ribonukleovej kyseliny (RNA), proteínov a DNA, tzv. 

nukleoid. DNA stále zotrváva v superhelikálnej forme, takže sa nemôže voľne otáčať 

(tvorí zhluk slučiek, nie je lineárna). (Dusinska et Collins, 2008; Azqueta et Collins, 

2013) Ak sa v danej DNA vyskytujú zlomy, dochádza v procese alkalického rozplietania 

k rozvoľneniu poškodených častí a k ich migrácií pri vystavení elektrického prúdu počas 

elektroforézy. Záporne nabité rozvoľnené časti putujú v agarózovom gély smerom ku 

kladne nabitej anóde a tým sa vytvára obraz kométy. 

3.5.4.1. Vizualizácia komét 

Poškodená DNA je kométovou metódou vizualizovaná prostredníctvom fluorescenčnej 

mikroskopie po predchádzajúcom zafarbení agaróz. Používajú sa DNA-viazajúce sa 

farbivá ako sú: etídium bromid (EB, najčastejšie používané), 4,6-diamidino-2-fenylindol 

(DAPI), akridínová oranžová (AO) poskytuje červenú fluorescenciu jednovláknovej 

nukleovej kyseliny (chvostíky komét) a žlto-zelenú fluorescenciu dvojvláknovej DNA 

(hlavičky komét). (Collins et al., 1997; Collins, 2004). Ďalšie používané farbivá sú SYBR 

zelená/zlatá, YOYO a propídium jodid. EB je interkalačné farbivo a jeho výhodou je, že 

sa používa vo veľmi nízkych koncentráciách, poskytuje čistú fluorescenciu a počas 

hodnotenia a nie je potrebné úplné zatmenie v miestnosti. (Kumaravel et al., 2009) DAPI 

sa viaže na veľký žliabok dvojzávitnice a fluorescencia závisí na prítomnosti 

dvojreťazovej štruktúry DNA. Separácia DNA vláken prebieha počas neutralizácie 

a v chvoste kométy sa potom nachádzajú jednovláknové zlomy. Toto zistenie potvrdzuje 

použitie AO. (Collins, 2004)Farbivo YOYO býva drahé a nemôže byť dlho skladované. 

SYBR zelená/ zlatá sa vytráca počas hodnotenia. (Kumarave let al., 2009) 

3.5.4.2.  Hodnotenie komét 

Tvar, veľkosť a množstvo DNA v kométe sú dôležitými determinantmi v hodnotení 

poškodenia. (Kumaravel et al., 2009) Hodnotenie môže byť vizuálne alebo s použitím 

softwaru. (Kumaravel et al. 2009) Vizuálna metóda spočíva v analýze 100 nukleotidov 
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pre sklíčko, ktoré sú klasifikované podľa dvoch systémov: 0–2 alebo 0–4 (obrázok č. 8). 

(Collins et al., 1995) Nukleoid bez DNA poškodenia má 0 a tie s maximálnym 

poškodením majú 2 alebo 4, podľa používaného systému hodnotenia. (Yasuhara et al., 

2003) Vizuálna metóda býva výhodnejšia než automatizovaná metóda, pretože 

prekrývajúce sa nukleoidy môžu byť klasifikované softwarom ako jedná kométa, alebo 

naopak, pri oddelenom chvoste od hlavy kométy môže software vyhodnotiť dve kométy 

miesto jednej. (Azqueta et Collins, 2013) Hoci je vizuálne hodnotenie rýchlejšie, 

jednoduchšie a nevyžaduje akékoľvek investície do softvérového balíka, zostáva veľmi 

závislé od subjektívneho vplyvu hodnotiteľa. (Avishai et al., 2003, Dehon et al., 2008) 

Niektoré štúdie však popisujú korelácie výsledkov pri zrovnaní vizuálnej a softwarovej 

analýzy rovnakých vzoriek lymfocytov. (Collins et al., 1997) Východiskom môže byť 

vycvičenie ľudského oka pre analýzu miery poškodenia z obrázka kométy. (Collins, 

2004)  

Hodnotenie agaróz musí prebiehať systematicky a bez zaujatosti hodnotiteľa. Okraje 

a miesta v okolí bublín sa nehodnotia, pretože obsahujú najviac poškodené bunky. 

Nehodnotia sa ani prekrývajúce sa bunky, často vznikajú z kométiek s dlhým chvostíkom 

alebo u veľkých koncentrácií buniek na malej ploche agarózy. (Collins, 2004)  

Existuje množstvo softwarových balíkov pre hodnotenie fluorescenčných parametrov 

u komét. Najviac používané parametre sú dĺžka chvosta (tail length), percento DNA vo 

chvoste (% tail DNA) a chvostový moment (tail moment). Za najvhodnejší parameter 

poškodenia sa považuje % Tail DNA. Má najvyššiu škálu identifikácie poškodenia, a to 

od 0-100% tail DNA. Tiež podáva vizuálnu informáciu o kométe. Tail moment 

zohľadňuje dva parametre naraz, ktorými sú množstvo DNA vo chvoste a jej distribúciu 

vo chvoste kométy. Je ťažké porozumieť prečo sú niektoré parametre populárne aj 

napriek svojmu obmedzenému použitiu. (Collins, 2004; Kumaravel et al., 2009) 
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Obrázok 8: Vizuálna škála hodnotenia komét (lymfocyty) farbených DAPI, reprezentujúcich 

škálu hodnotenia 0-4 (0- najmenej poškodená bunka) (zdroj: Collins, 2004) 

3.5.5. Výhody Comet assay 

Pri porovnaní s ostatnými metódami pre stanovenie genotoxicity má kométový test 

niekoľko výhod. V prvom rade metóda nezaťažuje pacienta. Na analýzu postačia 3 ml 

(menej než 10 000 buniek) periférnej krvi. Spracovanie je relatívne rýchle vzhľadom 

k ostatným genotoxickým metódam trvajúcim niekoľko dní. Ďalej poskytuje vysokú 

citlivosť pri detekcií nízkych hladín poškodenia DNA. Odhaduje sa, že kométové 

hodnotenie môže určiť poškodenie v rozsahu 100-1300 zlomov na jednu bunku. (Gedik 

et al., 1992) 

Veľkým pozitívom je flexibilné využitie pri štúdiách in vivo aj in vitro. Využitie nachádza 

aj v stanovovaní diagnózy, napríklad u Xeroderma pigmentosum, skúmaní translácií 

a ďalších odboroch s využitím v individualizovanej terapií pacientov. (Green, Lowe et 

Harcourt, 1992) Kométová metóda je ideálna pre humánne štúdie, pretože neobsahuje 

značenie rádioaktívnymi látkami alebo iný poškodzujúci proces. 

3.5.6. Faktory ovplyvňujúce kométovú analýzu 

Pri spracovávaní vzoriek je nutné riadiť sa stanoveným protokolom. Pre získanie 

správnych výsledkov je potrebné dodržiavať koncentrácie agaróz, pH, teplotu, napätie, 

prúd a dĺžku elektroforézy. (Hartmann et al., 2003) Koncentrácia agarózy predstavuje 

kritický faktor v procese spracovania. (Azqueta et al., 2011) Lyzovanie buniek má byť 

prevedené pri 4°C, pre vyhnutie sa možnému poškodeniu DNA teplotou, po dobu 

minimálne 1 hodiny až maximálne 4 týždňov. (Azqueta et Collins, 2013) Aj keď čas lýzy 

môže byť v širokom rozmedzí je dôležité aby bol pre dané laboratórium štandardný. 
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(Enciso et al., 2015) Teplota, pri ktorej prebieha elektroforéza má byť v rozmedzí 4-15°C. 

(Azqueta et Collins, 2013) 

Samozrejme, existujú aj faktory, ktoré nie sme schopný ovplyvniť. Vzorky lymfocytov 

vykazujú inter-individuálnu variabilitu, rôznu mieru prepúšťania determinantov 

poškodenia do vnútra bunky a schopnosť akým aktivujú reparáciu poškodenia. (Azqueta 

et Collins, 2013) Genotoxické štúdie chemických látok kladú špecifický doraz na vek 

donorovaného biologického materiálu. Rozsiahle štúdie naznačujú že DNA poškodenie 

sa zvyšuje s vekom. (Chen et al., 2007) 

3.6. Anestézia 

Ročne sa podrobí chirurgickému zákroku približne 100 miliónov ľudí celosvetovo. (Braz 

et al., 2011) Anestézia ovplyvňuje organizmus rôznymi spôsobmi. Počas ortopedickej 

chirurgie dolných častí tela (panva, bedrový a kolenný kĺb) sa môže použiť celková alebo 

lokálna anestézia. Ktorá metóda ponúka menšiu záťaž pre organizmus zostáva 

kontroverzné. Preto je tendencia neustále skúmať a zlepšovať jej bezpečnosť pre človeka. 

(Braz et al. 2011) 

V roku 1990 bolo zaznamenaných 1,66 milióna operácií bedrových fraktúr u starších 

pacientov a tento počet má tendenciu zvyšovať sa na 6,25 milióna v roku 2050. (Dhanwal 

et al., 2011). Starší pacienti s fraktúrou bedrového kĺbu trpia radou komorbidít, ktoré 

predstavujú zvýšené riziko morbidity a mortality. (Haentjens et al., 2010) 

3.6.1. Lokálna anestézia 

Lokálne anestetické látky zabraňujú vedeniu nervových impulzov primárne v 

membránach nervových buniek inhibíciou napäťovo riadených Na+ kanálov. Čas ich 

nástupu, trvanie účinku a nežiadúce vplyvy sú špecifické pre jednotlivé látky. (Bourne et 

al., 2010) 

Regionálne analgetické techniky dodávajú lokálne anestetiká do skupín periférnych 

nervov mimo centrálny nervový systém. Neuraxiálne techniky, naopak poskytujú lokálne 

anestetické a analgetické látky priamo alebo nepriamo do miechy. (Momoh et al., 2014) 

Medzi neuraxiálne blokády patrí epidurálna (peridurálna) anestézia a subarachnoidálna 

(spinálna) anestézia (obrázok č. 9). (Firment, 2015) 

Rozdiel medzi subarachnoidálnou a epidurálnou anestéziou je v dávke a mieste podania 

anestetika a tým sa ovplyvňuje rýchlosť nástupu znecitlivenia a ovplyvnenie motoriky. 

http://www.lf.upjs.sk/kaim/04_Regionalna_anestezia.pdf
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Pri epidurálnej anestézií nastáva blokáda koreňov miechových nervov injekciou 

lokálneho anestetika do epidurálneho priestoru chrbtice. Potrebná dávka a koncentrácia 

lokálneho anestetika je vysoká. Účinnosť nastupuje pomaly, trvanie účinnosti je stredne 

dlhé až dlhé (6-8 hodín). Pri subarachnoidálnej anestézií sú korene miechových nervov 

blokované injekciou lokálneho anestetika do subarachnoidálneho priestoru intratekálne 

(obrázok č. 10). Koncentrácia lokálneho anestetika je spravidla vysoká, ale potrebný 

objem býva malý. Účinnosť nastupuje veľmi rýchlo, niekedy už počas injekcie. Trvanie 

účinku záleží na použitej látke, môže byť krátke, stredne dlhé alebo dlhé (minúty až 

hodiny). (Larsen, 2004)  

Obrázok 9: Schéma delenia neuraxiálnej blokády 

Obrázok 10: Umiestnenie ihly v spinálnej a epidurálnej technike (zdroj: Momoh et al.,2014) 
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3.6.2. Subarachnoidálna (spinálna) anestézia 

Spinálna anestézia je najstaršou neuraxiálnou technikou a prvýkrát ju popísal Agust Bier 

v roku 1898, ktorý vpichol kokaín do intratekálneho priestoru na poskytnutie anestézie 

panvy. (Momoh et al. 2014) Ide o prechodné prerušenie vedenia v nervoch injekciou 

lokálneho anestetika do subarachnoidálneho priestoru medzi mäkkú a tvrdú miechovú 

plénu. Lokálne anestetikum vyvolá dočasnú sympatickú, senzorickú, a motorickú 

blokádu. Anestetikum sa aplikuje pod subarachnoideu do mozgomiechového moku a v 

tejto tekutine sa šíri podľa fyzikálnych vlastností a polohy tela. (Larsen, 2004) 

Miechové segmenty L3/L4, L4/5, alebo L5/S1 tvoria medzipriestory pre aplikáciu 

anestézie pánvy a dolných končatín. (Momoh et al. 2014) Po aplikácií anestetika sa 

preruší vedenie vzruchov z periférie k mozgu a od mozgu do periférie. Trvanie 

subarachnoidálnej anestézie závisí od typu a dávky lokálneho anestetika, anatomickej 

výšky blokády, prímesy vazokonstrikčnej látky. Koniec nervovej blokády nastáva 

v dôsledku vaskulárnej resorpcie lokálneho anestetika, pretože v subarachnoidálnemu 

priestoru k odbúravaniu lokálneho anestetika nedochádza. Ako každé znecitlivenie aj 

subarachnoidálna blokáda nesie so sebou riziko nežiadúcich účinkov, buď včasných alebo 

neskorších ako sú postpunkčné bolesti hlavy, hypotenzia, bradykardia, hypotermia, 

retencia moču, nevoľnosť a zvracanie. (Larsen, 2004) 

3.6.2.1. Midazolam 

V anestézií sa používa pri premedikácií, pred indukciou anestézie a ako sedatívna zložka 

pri kombinovanej anestézii. (Griffiths et al. 2012) 

Úvodná dávka je 2 až 2,5 mg, podáva sa 5 až 10 minút pred začiatkom zákroku. Ak je to 

potrebné, môžu sa podať ďalšie 1 mg dávky. Zistilo sa, že priemerné celkové dávky sú v 

rozsahu 3,5 až 7,5 mg. (ADC, 2015) 

Tento benzodiazepín je možné podať p.o. (perorálne), rektálne, i.m. (do svalu), i.v. (do 

žily), v akútnych situáciách intranazálne a bukálne. Jeho účinok nastupuje do 30-60 

sekúnd po i.v. podaní a trvá 15-30 min. (Larsen, 2004) Eliminačný polčas je 1,5-2,5 

hodiny. Metabolizuje sa v pečeni. Hlavný metabolit je farmakologicky aktívny 

hydroxyimidazolam, ktorý je v glukuronizovanej forme vylúčený obličkami. 

V štúdií Stevensom s kolektívom popísali indukciu apoptózy midazolamom 

prostredníctvom mitochondriálnej dráhy a toxicitu v neurónových a v gliových bunkách 

závislú na koncentrácií. (Stevens et al., 2011) 
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3.6.2.2. Trimekaín 

Je amidové anestetikum. Používa sa ako 1% roztok k podkožnej aplikácií pred podaním 

spinálneho anestetika. Množstvo látky závisí od telesnej stavby pacienta. Nástup účinku 

je do 15 minút a trvá 60-90 minút. Metabolizuje sa v pečeni a vylučuje sa obličkami z 10 

% v nezmenenej forme a z 90 % vo forme metabolitov. (ADC, 2009) 

3.6.2.3. Levobupivakaín  

Patrí medzi amidové lokálne anestetikum s dlhodobým účinkom. V porovnaní 

s bupivakaínom (racemická zmes dex- a levobupivakaínu) má zníženú kardiotoxicitu 

a väčšiu terapeutickú šírku. (Gristwood 2002) Pri subarachnoidálnej anestézií sa podáva 

ako 0,5 %. Odporúčaná maximálna jednorazová dávka je 150 mg. Maximálna dávka sa 

musí stanoviť s ohľadom na hmotnosť a fyzický stav pacienta, koncentráciu lieku, miesto 

a spôsob podania. Nástup účinku a trvanie blokády sa u jednotlivých pacientov líšia. 

(ADC, 2015) Ak zákrok vyžaduje predĺženú motorickú a senzorickú blokádu, môžu sa 

podať dodatočné dávky. Nástup účinku je do 15 minút a trvá približne 6,5 hodín 

(v závislosti na dávke). Používa sa v spinálnej a epidurálnej anestézií, pôrodníctve 

a pooperačnej anestézií, u detí k blokádam pri operácií kýl. Z 97% sa viaže na 

plazmatické bielkoviny. Je odbúravaný systémom cytochrómu P450, vylučuje sa zo 75 

% močom a z 25 % stolicou. (Larsen, 2004) 

Amidové anestetiká sú vo všeobecnosti degradované hepatálnym endoplazmatickým 

retikulom, v ktorom počiatočné reakcie zahŕňajú N-dealkyláciu a potom hydrolýzu. To 

znamená pomalšie odstránenie lieku z tela a trvalé zvýšenie koncentrácií liečiva 

v plazme. (Bourne et al., 2010) Konkrétne, izoformy CYP3A4 a CYP1A2 

sprostredkovávajú metabolizmus levobupivakaínu. (ADC, 2015) 

V štúdií Kizilcika s kolektívom poukázali, že síran horečnatý pridaný do intraartikulárne 

podaného levobupivakaínu produkuje lepšiu analgéziu aj pri nižšej dávke 

levobupivakaínu a navyše sa tým zníži poškodenie chondrocytov. (Kizilcik et al. 2017) 

3.6.2.4. Sufentanil 

Ide o opioid, ktorý patrí medzi najsilnejšie analgetikum v klinickej praxi. Má 7-10krát 

silnejší analgetický efekt než fentanyl. Je vysoko selektívny agonista μ-receptorov. 

Používa sa v dávkach 0,1-0,5 µg/kg. Dávkovanie sufentanilu sa stanovuje individuálne v 

závislosti od veku, telesnej hmotnosti, fyzického stavu, súbežne prebiehajúceho 
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ochorenia, aplikácie iných liekov a očakávaného typu chirurgického výkonu a anestézie. 

Hĺbka analgézie je závislá od dávky a môže byť regulovaná podľa intenzity bolesti 

pri chirurgickom zákroku. Má rýchly nástup účinku (5-10 minút) so stredne dlhým 

trvaním (obvykle 4 - 6 hodín). (ADC, 2013) 

Opioidy potlačujú bolestivé reakcie na chirugické podnety, ale nevyradzujú s istotou 

vedomie ani vo vysokých dávkach, a preto musí byť celková anestézia doplnená 

hypnotikom. Preto sa sufentanil podáva v kombinácií s propofolom alebo midazolamom 

predovšetkým u chirurgických výkonov s najsilnejšou chirurgickou stimuláciou 

(napríklad operácia srdca). 

Pri použití u spinálnej anestézie je subarachnoidálna aplikácia sufentanilu aplikovaná ako 

„off label“ (mimo registrovanej aplikácie) a je potrebné zdokumentovanie jeho použitia. 

3.6.3. Štúdie lokálnej anestézie 

Injekcia lokálneho anestetika do subarachnoidálneho priestoru vyvolá ohraničenú 

nervovú blokádu. Vedľa toho vznikajú, v závislosti na rozsahu znecitlivenia, priame 

i nepriame systémové účinky. Najvýznamnejší je vplyv na činnosť srdca a krvného 

obehu. Ďalej je potrebné mať na pamäti vplyv na dýchanie, urogenitálny trakt, tráviaci 

trakt a nadobličky. Existuje niekoľko štúdií, ktoré poskytujú dôkaz, že rôzne lokálne 

anestetiká spôsobujú neurotoxicitu a apoptózu indukovaním oxidačného poškodenia 

DNA (Park et al., 2005; Lu et al., 2011; Perez-Castro et al., 2009; Johnson et al., 2002; 

Werdehausen et al., 2011) Žiaľ, nedostatok informácií je o vplyve spinálnej anestézie na 

DNA poškodenie. Konkrétne, nie sú žiadne informácie o vplyvu levobupivakaínu 

(používaný v našej štúdií) na DNA ľudských lymfocytov po štandardne dlhom vystavení 

a pri klinických dávkach používaných pri ortopedických operáciách. 

Existuje niekoľko konfliktných údajov o genotoxických účinkoch anestetík. 

Pravdepodobne je to vďaka rôznym experimentálnych návrhom, typom a koncentráciám 

použitých anestetík, trvaniu operácie, charakteristík pacientov ako je vek, fyzický stav, 

súvisiace komorbidity a iné lieky, ktoré boli použité počas chirurgického zákroku (Braz 

et al., 2011). V Štúdiách bývajú často presiahnuté klinické dávky anestetík, čas pôsobenia 

alebo ide o štúdie in vitro, ktoré nemusia korelovať s výsledkami in vivo. 

Mnoho štúdií poskytuje dôkazy o tom, že S-formujúce anestetiká majú nižšiu toxicitu na 

srdce a centrálny nervový systém než R-anestetiká. (Groban et al., 2003; Casati et Putzu, 

2005) Preto je levobupivakaín (S- forma bupivakaínu) menej toxický na organizmus 
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a preferuje sa jeho používanie pred bupivakaínom. Na rozdiel od levobupivakaínu 

nájdeme množstvo štúdií s bupivakaínom. Ten môže inhybovať komplex I 

mitochondriálneho respiračného reťazca, odpojiť oxidatívnu fosforyláciu, znižovať 

produkciu ATP (adenozíntrifosfát) a znižovať potenciál mitochondriálnej membrány, čo 

vedie k apoptóze. (Perez-Castro et al. 2009).  

Park s kolektívom skúmali poškodenie a apoptózu Schwannových buniek vplyvom 

lokálnych anestetík. Bupivakaín aj levobupivakaín spôsobovali poškodenie 

u bunkových línii, ale až po niekoľkohodinovej inkubácií. V tejto štúdií sa ďalej vystavili 

poškodené bunky antioxidačnej aktivite. Výsledkom bolo, že bunky vykazovali rýchlu 

schopnosť reparácie ale nakoniec vzišiel záver, že cytotoxicita levobupivakaínu je 

kontroverzná keďže išlo o in vitro experiment. (Park et al. 2005) 

Liu s kolektívom vo svojej štúdií vystavili bunkové línie 24-hodinovému pôsobeniu 

rôznych koncentrácií levobupivakaínu. Bunky vykazovali zvýšené oxidatívne 

poškodenie a apoptózu so zvyšujúcou sa koncentráciou levobupivakaínu. (Liu et al., 

2015) 

V experimente na zvieratách sa zistilo, že vysoké koncentrácie lokálneho anestetika môžu 

poškodiť nervové tkanivo, ale v klinicky bežných dávkach k poškodeniu nervového 

tkaniva nedochádza. Existujú však ojedinelé správy o poškodení po intraneurálnej 

injekcií pri kontinuálnej subarachnoidálnej anestézií hyperbarickýcm lidokaínom 

a po subarachnoidálnej injekcií chlorprokaínom. (Larsen, 2004) 

Van Waesberghe s kolektívom previedli metaanalýzu pozostávajúcu zo 413 999 

dospelých pacientov so zlomeninou bedrového kĺbu, kde porovnávajú celkovú 

a neuraxiálnu (epidurálnu /spinálnu) anestéziu. Zistili, že dĺžka hospitalizácie bola 

v skupine s neuraxiálnou anestéziou kratšia, ale u 30-dňovej úmrtnosti nezistili žiadne 

rozdiely medzi celkovou a neuraxiálnou anestéziou. Naopak ale zistili výskyt infarktu 

myokardu a respiračného zlyhania signifikantne nižší v skupine neuraxiálnej anestézie. 

Na záver však apelujú, že je potrebné vykonať veľké randomizované štúdie, ktoré by 

odrazili prípady "reálneho sveta" pre porovnanie celkovej a neuraxiálnej anestézie. (Van 

Waesberghe et al., 2017) 

V systematickom preskúmaní sa Luger s kolektívom sa zaoberali porovnaním výhod 

regionálnej a celkovej anestézie u dospelých pacientov so zlomeninou bedrového kĺbu, 

ktorí podstúpili zákrok v čase od 01.01.2010 až 21.11.2011. Popisujú, že spinálna 
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anestézia môže byť spojená s významne zníženou úmrtnosťou, vďaka nižším počtom 

prípadov hlbokej žilnej trombózy, menej častou pooperačnou zmätenosťou, tendenciou 

k zníženiu rizika infarktu myokardu, menším počtom prípadov pneumónie, fatálnej 

pľúcnej embólie a pooperačnej hypoxie. Nakoniec však autori, kôli obmedzeným 

dôkazom, dospeli k záveru, že ani celková a ani spinálna anestézia nezlepšujú 

perioperačné výsledky. (Luger et al., 2010)  

Iný zdroj informuje, že obecne sú toxické reakcie na lokálne anestetiká vzácne a vznikajú 

u 0,09-1,5 % všetkých výkonov. (Larsen, 2006) 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network vytvorila odporúčanie týkajúce sa výberu 

anestetickej techniky pri daných operáciách. Popisuje, že spinálna/epidurálna anestézia 

sa má zvážiť u všetkých pacientov, ktorí podstúpia chirurgickú operáciu bedrového kĺbu, 

pokiaľ nie je kontraindikovaná. (Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2009)  

Niekoľko štúdií popisuje významné prínosy z využívania regionálnych alebo 

neuraxiálnych techník. Medzi pozitíva patria zlepšená pooperačná liečba a kontrola 

bolesti, znížené užívanie narkotík, zníženie nežiadúcich účinkov súvisiacich s omamnými 

látkami, skrátený pobyt v nemocnici. (Tahiri et al., 2011)  

V roku 2004 prebehlo systematické preskúmanie anestézie v Cochrane. Výsledky 

popisujú zníženie pooperačnej zmätenosti u pacientov podstupujúcich operáciu 

bedrového kĺbu pod vplyvom regionálnej anestézie. (Parker et al., 2004) 
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4. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1. Výber pacientov 

Cieľom práce bolo stanoviť mieru poškodenia DNA vplyvom spinálnej anestézie 

u pacientov podstupujúcich plánovanú chirurgickú operáciu v druhej polovici tela 

(panva, bedrový kĺb, kolenný kĺb) trvajúci najmenej 70 minút. V našej štúdií bolo 

zahrnutých 20 pacientov oboch pohlaví vo veku od 41 do 88 rokov (tabuľka č. 2). 

Pacientom bola odobraná vzorka krvi (5 ml) pred a po ukončení operácie, v priebehu 

ktorej podstúpili spinálnu anestéziu. 

Išlo o pilotnú štúdiu, s cieľom poskytnúť prvotné dôkazy, že problematika ma potenciál 

uspieť vo väčšom meradle. Účelom práce bolo prispieť získanými údajmi k zvýšeniu 

kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom minimalizovať poškodenie DNA. 

Výsledky môžu pomôcť pri rozhodovaní o výberu typu anestézie s menším zaťažením 

pre organizmus pacienta. Štúdiou sme rozšírili informácie o spinálnej anestézií, ktorých 

je v porovnaní s celkovou anestéziou stále nedostatok. 

Pre zaradenie pacientov do štúdie museli spĺňať nasledujúce kritériá: 

• minimálny vek 18 rokov 

• traumatologický/ortopedický korektívny výkon s odhadom doby 90 minút 

• operačný výkon pod vplyvom spinálnej anestézie 

• podpísaný informovaný súhlas 

Kritéria pre vylúčenie boli nasledovné: 

• alkoholizmus v anamnéze 

• fajčenie v anamnéze 

• akútny medicínsky stav 

• chronické zápalové ochorenie v anamnéze (napr. artritída, kolagenóza apod.)  

• malignita v anamnéze alebo liečená v súčasnosti  

• chemoterapia či ožiarenie – prebiehajúca alebo ukončená v posledných 12 

mesiacoch 

• imunosupresívna terapia – prebiehajúca alebo ukončená v posledných 12 

mesiacoch  

Účasť v štúdií bola dobrovoľná. Pacienti zahrnutí do štúdie podpísali informovaný súhlas. 
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Odber vzoriek bol schválený etickou komisiou Fakultnej nemocnice Hradec Králové. 

Vzorka krvi sa odobrala do skúmavky s protizrážanlivým činidlom (citrát sodný). Plná 

krv bola ihneď spracovaná bez ďalšieho skladovania. 

Experiment bol hradený z grantu MH CZ - DRO (UHHK, 00179906) v spolupráci 

s Centrom pro výskum a vývoj Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. 

Tabuľka 2: Informácie o pacientoch, podaných anestetikách a priebehu anestézie v našom 

experimente 

Číslo 

pacienta 
Pohlavie 

Vek 

(roky) 

Dĺžka 

anestézie 

(min.) 

Použité 

anestetiká 
Poznámky 

1  - -  -  - vyradený zo štúdie 

2  - -  - - vyradený zo štúdie 

3 - - - - vyradený zo štúdie 

4 - - - - vyradený zo štúdie 

5 F 57 55 levo, suf, mid bez komplikácií  

6 F 77 135 levo, suf, mid bez komplikácií  

7 M 52 105 levo, suf, mid bez komplikácií  

8 F 51 115 levo, suf, mid bez komplikácií  

9 M  41 120 levo, suf, mid  bez komplikácií  

10 - -  - -  vyradený zo štúdie  

11 F 18  110 levo, suf, mid  bez komplikácií  

12  - -  - -  vyradený zo štúdie  

13 F  75  95 levo, suf, mid  bez komplikácií  

14 M  72  70 levo, suf, mid  bez komplikácií  

15 M  76  90 levo, suf, mid  bez komplikácií  

16 F 57 105 levo, suf, mid bez komplikácií  

17 - - - - vyradený zo štúdie 

18 M 88 90 levo, suf, mid bez komplikácií  

19 F 74 125 levo, suf bez komplikácií  

20 M 72 100 levo, suf, mid bez komplikácií  

21 M 64 90 levo, suf, mid bez komplikácií  

22 M 78 110 levo, suf, mid bez komplikácií  

23 F 66 150 levo, suf, mid bez komplikácií  

24 M  59 145 levo, suf, mid  bez komplikácií  

25 F  51 65 levo, suf, mid  bez komplikácií  

26 F  75 120 levo, suf, mid  bez komplikácií  

27 M  65 115 levo, suf, mid  bez komplikácií  

 

4.2. Manažment anestézie 

Pacienti podstúpili traumatologický alebo ortopedický výkon v dolnej polovici tela 

(operácia bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, pánvy) v spinálnej anestézii. Perorálna 

premedikácia pacientov bola dosiahnutá podaním 7,5 mg midazolamu. Nasledovala 

aplikácia 1-2 ml lokálneho anestetika Mesocainu (1% trimekaín hydrochloridum) medzi 
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tŕňové výbežky (subkutánne) pre dosiahnutie miestneho znecitlivenia (individuálne 

dávkovanie podľa hmotnosti pacienta). Medzipriestor punkcie pre spinálnu anestéziu bol 

L2/3 alebo L3/4 paramediálným prístupom. Tenkou ihlou (priemer 25 G, Quincke) po 

vytiahnutí mandrénu, sa preniklo do subarachnoidálneho priestoru. Po objavení 

cerebrospinálneho moku (likvoru) v konusu sa aplikovalo intratekálne 2-2,5 ml 

Chirocainu (0,5 % levobupivakaín hydrochloridum) a 0,5 ml (2,5 µg) sufentanilu (dávka 

lokálneho anestetika podľa výšky pacienta, sufentanil v tejto indikácií bol podávaný off-

label podľa SPC). Blokáda dosahovala výšku približne po Th 8 (hrudný stavec). 

Anestézia začala pôsobiť do niekoľkých minút. 

4.3. Prístroje 

• Centrifúga 5702R Eppendorf (Eppendorf, Germany) 

• Centrifúga Minispin- Eppendorf AG22331 (Eppendorf, Germany) 

• Platnička Jenway 1000 (P-LAB a.s., Czech Republic)  

• Vodná kúpeľ ZP 09824 (KUNZ, Germany) 

• Termobox 

• pH meter 

• Zdroj pre elektroforézu EPS 300 IIV (C.B.S. scientific company, INC., Taiwan) 

• Elektroforetická vaňa- Model A5- Owl separation systems, Inc. (Thermo 

scientific, USA) 

• Mikroskop B-352 PL (OPTIKA microscopes, Italy) 

• Fluorescenčný mikroskop- Nikon eclipse 80 i (NIKON INSTRUMENTS 

INC.,USA) 

• Progres MF, laserový optický systém (Jenoptik, Germany) 

• Pro SCAN II (Prior Scientific Instruments Ltd, Great Britain) 

• Ortuťová lampa- super high pressure mercury lamp power supply (NIKON 

INSTRUMENTS INC.,USA) 

• Počítač 

 

4.4. Pomôcky 

• Sklíčka- Memel Gläser Superfrost plus (Thermo Scientific, USA) 
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• Krycie sklíčka- Memel Gläser 22x22 mm- Lamelles couvre objets (Thermo 

Scientific, USA) 

• Špičky 200 a 1000 µl (Sarstedt, Australia) 

• Pipety objem 200 a 1000 µl (International Labmate Limited, United Kingdom) 

• Pasteurove pipety (Sarstedt, Australia) 

• 25 ml falkonky (Sarstedt, Australia) 

• 10 cm skúmavky PS (Gama group a.s., Czech Republic) 

• Eppendorf skúmavky 1,5 ml (Eppendorf, Germany) 

• Odmerné valce 50 ml a 25 ml (Simax, Czech Republic) 

• Kadičky (2,5l; 400 ml; 250 ml; 100ml; 50 ml) (Simax, Czech Republic) 

• Erlenmeyerova banka 100 ml (Simax, Czech Republic) 

• Nádobky na agarózy 

• Fľaše na roztoky 500 ml 

• Bűrkerova komôrka (Závody průmyslové automatizace, Czech republic) 

• Stopky Vitrum (Inspirion, Germany) 

• Nitrilové rukavice (Semper care, Austria) 

• Sklenené kyvety 

• Halogénová žiarovka s výkonom 1000 W 

• HeLa bunky 

 

4.5. Chemikálie 

• Agaróza na elektroforézu (Sigma Aldrich, USA) 

• Vysokotaviaca agaróza (HMP agaróza) (Sigma Aldrich, USA) 

• Nízkotaviaca agaróza (LMP agaróza) (Sigma Aldrich, USA) 

• PBS- fosfátový roztok s chloridom sodným (tablety) (Sigma Aldrich, USA) 

• Redestilovaná voda 

• LSM lymphocyte separation medium (Biotech, Austria) 

• NaOH- hydroxid sodný (s) (Sigma Aldrich, USA) 

• EDTA- kyselina etyléndiamíntetraoctová (s) (Sigma Aldrich, USA) 

• NaCl- Chlorid sodný (s) (Sigma Aldrich, USA) 

• KCl- chlorid draselný (s) (Sigma Aldrich, USA) 

• BSA- albumín bovinného séra (s) (Sigma Aldrich, USA) 
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• Hepes- 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonová kyselina (s) (Sigma 

Aldrich, USA) 

• TRIS- tris(hydroxymethyl)aminomethanu (s) (Sigma Aldrich, USA) 

• Triton X-100 (l) (Sigma Aldrich, USA) 

• Enzýmy (FPG a ENDO III)- dar od UO Hradec Králové 

• Etídium bromid  

• Fotosenzibilizátor Ro 19-8022 

• Dithiotreitol (Sigma Aldrich, USA) 

• Glycerol (Sigma Aldrich, USA) 

 

4.6. Stanovenie oxidatívneho poškodenia DNA metódou Comet assay 

4.6.1. Postup metódy 

4.6.1.1. Príprava roztokov 

Elektroforetický pufor si pripravíme rozpustením 24g NaOH v 2 litroch redestilovanej 

vody a pridáme 4 ml 0,5 M EDTA.  

Roztok 0,5 M EDTA pripravíme rozpustením 14,612 g EDTA do 100 µl redestilovanej 

vody. Keďže EDTA je vo vode málo rozpustná, je potrebné zvýšiť pH pridaním NaOH 

(rozpustnosť pri 20°C je 0,5 g EDTA/l vody).  

Na prípravu lyzačného pufru použijeme 146 g NaCl, 29,2 g EDTA, 1,2 g TRIS do 

objemu 1000 ml redestilovanej vody a upravíme pomocou pH metru na pH=10,0 

pridaním približne 12 g NaOH. Do takto vopred pripraveného pufru pridáme v čase 

potreby TRITON X, aby vznikol 1% lyzačný roztok. V našom postupe potrebujeme 

60 ml lyzačného pufru, takže do roztoku pridáme 0,6 ml TRITONu X. 

Neutralizačný pufor pripravíme pridaním 96,612 g TRIS do 2000 ml redestilovanej 

vody a upravíme pomocou koncentrovaného roztoku HCl na pH 7,5. Približné množstvo 

HCl je 25 ml na 1000 ml roztoku. 

ENDO pufor pripravíme zmiešaním 14,9 g KCl, 19,06 g Hepes, 2,92 g EDTA, 0,4 g 

BSA do 2000 ml redestilovanej vody. Roztok upravíme na pH 8,0 pridaním KOH. Na 

1000 ml roztoku pripadá asi 1 g KOH. 
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Na prípravu fosfátového pufru (PBS) rozpustíme jednu zásobnú tabletu v 200 ml 

redestilovanej vody. 

Všetky pufry je nutné uchovávať v chladničke. Výnimkou je ENDO pufor, ktorý 

uchovávame v mrazničke a rozpúšťame ho tesne pred použitím. 

1% roztok agarózy (HMP, LMP) si pripravíme rozpustením predvaženého množstva 

agarózy, pridáme určené množstvo PBS a to nasledovne: na 0,1 g LMP alebo HMP 

agarózy pridáme 10 ml PBS. Rozpustenie prebieha za tepla na vodnom kúpeli. 1% roztok 

agarózy pre elektroforézu sa pripraví obdobným spôsobom, rozdiel je v pridaní 

redestilovanej vody namiesto PBS.  

4.6.1.2. Príprava sklíčok 

Na zabrúsenú časť mikroskopického sklíčka si nakreslíme maličký krížik, slúži pre 

identifikáciu strany, ktorá bude poťahovaná agarózou. Sklíčka ponoríme do kyvety 

s acetónom, ktorú prikryjeme (zabránime odparovaniu acetónu) a uložíme do chladničky 

minimálne na 30 minút. Takto vyčistené sklíčka vyberieme z kyvety a necháme voľne 

vyschnúť. Sklíčka sa ponárajú do horúceho, vopred pripraveného, 1% roztoku agarózy 

pre elektroforézu. Poťahuje sa iba jedna strana (tá s krížikom), takže po ponorení sklíčka 

do roztoku zmyjeme agarózu z druhej (spodnej) strany sklíčka buničitou vatou. 

Zabrúsenú časť sklíčka neponárame, slúži nám ako miesto pre uchytenie pri ponáraní 

sklíčka do roztoku, a ako plocha pre budúci popis identifikácie vzorku. Je nutné 

kontrolovať rozprestretie roztoku agarózy po celej ploche sklíčka rovnomerne. Ak sa na 

sklíčku tvoria mapy roztoku agarózy, znamená to, že agaróza sa nerozprestrela po celej 

ploche, a takéto sklíčko nie je vhodné pre ďalšie použitie. Roztok agarózy tuhne pomerne 

rýchlo, preto je vhodné udržiavať kadičku s roztokom, počas poťahovania sklíčok, vo 

vodnom kúpeli. Sklíčka sa naskladajú na plech a nechajú sa 1 hodinu sušiť v sušiarni 

predhriatej na 60 °C (nutné zapnúť sušiareň 1 hodinu vopred). Takto pripravené sklíčka 

sa uchovávajú v histologických krabiciach. 

4.6.1.3. Izolácia lymfocytov 

Do 10 mililitrovej skúmavky napipetujeme 4 ml LSM roztoku (Biotech, Austria). Naň 

opatrne navrstvíme rovnaké množstvo krvi. Skúmavku dáme centrifugovať na 30 minút, 

pri 20 °C na 1500 otáčok. Po dotočení odoberieme vytvorený lymfocytárny prstenec 

(obrázok č.11) a prenesieme ho do 20 ml plastových falkoniek (Sarstedt, Australia). Od 

tohto kroku je nutné pracovať na ľade. 
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Postup metódy je schematicky zobrazený 

na obrázku č. 12. K získaným lymfocytom 

pridáme 10 ml PBS a dáme opäť stočiť na 

10 minút pri 8°C na 1500 otáčok. 

Na dne falkonky sa nám po centrifugácií 

vytvorí peletka. Vrchný supernatant 

zlejeme a peletku resuspendujeme v 10 ml 

PBS (potrebný presný objem PBS). 

V Bürkerovej komôrke stanovíme počet 

lymfocytov, aby sme si vzorku následne 

vhodne nariedili do požadovanej 

koncentrácie buniek. Bunky počítame pod 

stonásobným zväčšením. Falkonku 

necháme opäť stočiť pri 8 °C na 1500 otáčok po dobu 10 minút. Supernatant zlejeme, 

pridáme určitý objem PBS, tak aby sme dosiahli koncentráciu 2 milióny buniek/1 ml 

roztoku. Z vytvoreného roztoku odoberieme 1 ml, ktorý následne dáme stočiť na 5 minút 

pri 4 °C na 4000 otáčok za minútu, odstránime supernatant od peletky a necháme ju 

vysušiť. Takto získame extrakt, ktorý je možné ďalej využiť pri stanovení rýchlosti 

reparácie na bunkových líniách. Následne upravíme koncentráciu roztoku lymfocytov na 

1 milión buniek/1 ml. 

4.6.1.4. Nanášanie agaróz a buniek na sklíčka 

Sklíčka potiahnuté agarózou pre elektroforézu si popíšeme (pre identifikáciu). Pre každú 

vzorku si pripravíme gély v duplikátoch, takže na jednom sklíčku budú 2 samostatné gély 

pre analýzu SSB (single strand breaks, jednoreťazcové zlomy), na ďalšom sklíčku 

2 samostatné gély pre detekciu oxidovaných pyrimidínov (ENDO III, endonukleáza III) 

a na ďalšom 2 gély pre oxidované puríny (FPG, formaminopyrimidin-DNA-

glykosyláza). 

Z roztoku lymfocytov o koncentrácií 1 milión buniek/1 ml odoberieme 35 µl do 

vychladených ependorfiek kde ich následne zmiešame s 85 µl LMP roztokom agarózy 

(vopred pripravený). LMP roztok musí mať teplotu 37°C, ktorá je dôležitá pre zachovanie 

celistvosti buniek (vyššia teplota by bunky poškodila). 

Obrázok 11: Rozdelené krvné elementy po 

centrifugácií plnej krvi s LSM roztokom 
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Na sklíčka napipetujeme 85 µl HMP roztoku agarózy (vopred pripravený), ihneď 

prikryjeme krycím sklíčkom (2 mm x 22 mm), naskladáme na vychladený kovový 

podnos (agaróza lepšie tuhne), ktorý uložíme do chladničky na 5 minút. 

Po vychladnutí stiahneme krycie sklíčko z vychladnutého gélu. Na takto pripravené 

sklíčko aplikujeme 85 µl zmesi LMP agarózy s bunkami, ihneď prikryjeme krycím 

sklíčkom a necháme stuhnúť v chladničke po dobu 5 minút.  

4.6.1.5. Lýza buniek 

Pripravíme si 1% lyzačný pufor pridaním Tritonu X do zásobného roztoku. Pred priamym 

použitím na lýzu buniek musí byť tento roztok dobre vychladený a zhomogenizovaný. 

Po stuhnutí agaróz s bunkami stiahneme krycie sklíčka a vložíme mikroskopické sklíčka 

do kyvety tak, aby sa navzájom nedotýkali. Kyvetu so sklíčkami naplníme pripraveným 

vychladnutým lyzačným roztokom (roztok musí pokrývať celú plochu agaróz-používa sa 

60ml na jednu kyvetu). Vzorky necháme lyzovať v chladničke minimálne 1 hodinu 

(niektoré zdroje uvádzajú aj dlhší čas lýzy napr. 24 hodín alebo až 4 týždne bez negatívnej 

zmeny buniek). V tomto procese nastáva deštrukcia proteínov membrán a dochádza 

k uvoľneniu nukleotidov do agarózy, ktoré sú viditeľné pod fluorescenčným 

mikroskopom. 

4.6.1.6. Ovplyvňovanie nukleotidov enzýmami 

Sklíčka s fixovanými nukleotidmi, určené pre identifikáciu špecifických lézií (v našom 

prípade označené skratkami ENDO a FPG), sa vystavia pôsobeniu daných enzýmov. 

Sklíčka označené ENDO a FPG vyberieme z lyzačného roztoku (SSB tam ostávajú) 

a premyjeme ich trikrát po 5 minútach v ENDO pufru. Enzýmy si rozmrazíme tesne pred 

použitím, pipetujeme 30 µl z požadovaného enzýmu na určené sklíčka. Prikryjeme 

krycím sklíčkom, uložíme do uzatvárateľnej nádobky s navlhčenou buničitou vatou 

a necháme inkubovať po dobu 45 minút v termoboxe pri teplote 37 °C. 

Medzitým si pripravíme elektroforetický pufor. Je potrebná dobrá homogenizácia 

s magnetickým miešadlom. Pripravený roztok sa naleje do sklenených fliaš a nechá sa 

vychladnúť v chladničke. Je vhodné si tento roztok pripraviť ešte pred úplným začiatkom 

izolácie, aby dostatočne vychladol. 
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4.6.1.7. Alkalické rozpletanie a elektroforéza 

Po inkubácií nukleotidov s enzýmami, naskladáme mikroskopické sklíčka 

s odstránenými krycími sklíčkami do elektroforetického tanku. Uloženie sklíčok v tanku 

musí byť jednotné, zarovnané, zabrúsené časti sklíčok smerujú v tanku smerom doprava. 

Naplníme tank vychladnutým elektroforetickým pufrom tak, aby boli sklíčka ponorené 

úplne. Zároveň však nesmie dochádzať k plávaniu sklíčok, musia byť fixované na jednom 

mieste. Nukleotidy sa takto vystavujú alkalickému rozpletaniu po dobu 40 minút. 

4.6.1.8. Vlastná elektroforéza 

Po 40 minútach rozplietania nastáva 30 minút vlastnej elektroforézy. K tanku sa 

prostredníctvom vodičov napojí zdroj. Na zdroji nastavíme vhodné podmienky ako sú 

napätie 33 V a čas 30 minút. Vznik prúdu a odrátavanie doby nastáva až po zapnutí zdroja 

(tlačidlo START). Po tomto kroku kontrolujeme na zdroji hodnoty prúdu a upravujeme 

jeho veľkosť na 300 mA odoberaním alebo pridávaním objemu elektroforetického pufru. 

Stále však dbáme, aby hladina pufru neklesla pod úroveň sklíčok. Na overenie správneho 

priebehu elektroforézy nám slúžia bublinky prúdiace v roztoku. V tomto kroku smerujú 

v gély záporne nabité časti DNA smerom ku kladne nabitej anóde a vytvárajú tzv. 

kométky. Rozsah migrácie DNA závisí priamo od poškodenia DNA prítomného 

v bunkách. 

4.6.1.9. Neutralizácia 

Sklíčka vyberieme z elektroforetického tanku a premyjeme ich trikrát po 5 minút 

v neutralizačnom roztoku a následne ešte 5 minút v redestilovanej vode. Počas celého 

postupu pracujeme s redestilovanou vodou, nie obyčajnou, aby nedošlo k lýze buniek 

vplyvom osmotického tlaku. 

4.6.1.10. Farbenie 

Sklíčka necháme voľne vyschnúť pre neskoršie vyhodnocovanie alebo je možné na gél 

ihneď aplikovať 20 µl roztoku etídia bromidu. Po prekrytí krycím sklíčkom necháme 

inkubovať farbivo 5 minút, následne hodnotíme. 

Ak chceme bunky hodnotiť neskôr, je potrebné aktivovať vysušené sklíčka premytím 

redestilovanou vodou po dobu 5 minút. Následne je postup rovnaký, pridá sa 20 µl 

roztoku etídia bromidu, prekryje sa krycím sklíčkom a prebieha proces hodnotenia. 
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4.6.1.11. Hodnotenie komét 

Sklíčka s fixovanými nukleotidmi hodnotíme po predchádzajúcom zafarbení pod 

fluorescenčným mikroskopom v spojení s optickou zostavou (NIKON INSTRUMENTS 

INC.,USA) napojenou na počítač s využitím vyhodnocovacieho programu LUCIA 

Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic). Používa sa objektív s 10-násobným 

zväčšením a režim 3- zelené svetlo pre etídium bromid. Hľadaná DNA má guľovitý tvar 

s neostrými okrajmi (pripomína slniečko). Ostatné biele útvary s ostrými okrajmi môžu 

byť častice zanesené pri spracovávaní. 

 

Izolácia 
lymfocytov 

Mikroskopické sklíčko 
potiahnuté agarózou 

pre elektroforézu 

LMP agaróza + bunky 

HMP agaróza 

Lýza buniek 

ENDO pufor 

Inkubácia s 
enzýmami 

Alkalické 
rozplietanie 

Elektroforéza 

Neutralizácia 

Farbenie 

Hodnotenie v programe 
LUCIA Comet Assay 

Obrázok 12: Schéma kométovej analýzy pre detekciu DNA poškodenia 
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Stanovíme si systém hodnotenia gélu (obrázok č. 13). Nehodnotíme však miesta pri okraji 

gélu, sústreďujeme sa na stredovú oblasť. V okrajových častiach sa nachádza výrazne 

vyššie poškodenie DNA a mohlo by dochádzať k falošnému navýšeniu hodnôt 

poškodenia % DNA vo chvoste kométy. 

Označovanie je možné prenechať na programe. V našej štúdií sme sa ale rozhodli pre 

vlastný výber, pretože program neoznačoval vždy celé bunky (chvost kométy nebol 

v rámčeku) a získali by sme tak skreslené výsledky.  

Označujeme všetku DNA ktorá sa zobrazí v rámci jedného pozorovaného poľa (obrázok 

č.14). Prekrývajúce sa bunky nezarátavame do hodnotenia (obrázok č. 15). Hodnotí sa 50 

buniek na jeden gél (tabuľka č. 3), sumárne je to 100 buniek na sklíčko, keďže sme robili 

vzorky v duplikátoch. Po zhodnotení odstránime krycie sklíčka, gély omyjeme 

v redestilovanej vode a necháme vyschnúť. Usušené sklíčka uschováme pre ďalšie 

prípadné hodnotenie. 

  

21. SSB 
Pred  

Obrázok 13: Systém hodnotenia sklíčok s duplikátmi agaróz 
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Obrázok 15: Zobrazenie a označovanie DNA v programe LUCIA  

Obrázok 14: Prekrývajúce sa bunky 
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Tabuľka 3: Data zaznamenávané v programe LUCIA pri hodnotení poškodenia DNA pre jeden 

gél 

20. SSB pred 
Head DNA 

(%) 
Tail DNA 

(%) 
Integral 
Intesity 

Head 
Radius 

Tail Length 
Tail 

Moment 
Olive 

Moment 
Head Area Tail Area 

1 99,58 0,42 8409,84 35,62 16,86 0,07 0,16 3118,73 368,24 

2 99,89 0,11 8878,06 36,96 0 0 0,04 3469,74 95,42 

3 99,65 0,35 7647,94 34,52 9,73 0,03 0,12 2826,57 238,35 

4 99,89 0,11 7141,19 31,97 4,54 0,005 0,03 2847,59 84,91 

5 99,51 0,49 8115,15 47,22 20,1 0,1 0,25 3499,58 446,85 

6 99,76 0,24 8286,28 37,72 13,62 0,03 0,09 3132,18 207,24 

7 99,65 0,35 6946,91 26,97 23,99 0,08 0,1 2399,89 234,57 

8 95,93 4,07 6139,45 42 38,9 1,58 1,92 3749,7 1238,41 

9 99,64 0,36 6918,56 29,94 5,19 0,02 0,11 2582,76 258,95 

10 91,8 8,2 6537,22 36,24 49,28 4,04 3,7 3198,6 1942,95 

11 99,84 0,16 7874,34 32,31 2,59 0,004 0,04 3074,17 137,04 

12 99,87 0,13 7340,59 32,84 12,32 0,02 0,05 2673,56 119,81 

13 99,68 0,32 7888,5 31,18 18,8 0,06 0,09 3214,57 258,95 

14 99,97 0,03 7989,64 51,05 1,95 0,0005 0,01 3534,05 18,92 

15 99,19 0,81 8008,1 40,49 23,34 0,19 0,36 3182,62 462,83 

16 99,78 0,22 7132,66 30,91 6,48 0,01 0,07 2574,35 178,24 

17 99,58 0,42 7472 35,82 22,69 0,1 0,19 2815,64 293,84 

18 99,97 0,03 6674,03 40,25 4,54 0,001 0,01 2945,11 19,34 

19 94,76 5,24 5851,43 34,94 47,33 2,48 2,41 2976,64 1585,22 

20 99,94 0,06 7476,44 52,2 9,73 0,01 0,03 2965,71 49,6 

21 96,91 3,09 6585,49 28,69 49,92 1,54 1,21 2633,2 1483,07 

22 99,3 0,7 7043,4 27,86 18,15 0,13 0,22 2366,69 504,44 

23 99,88 0,12 6594,34 28,1 6,48 0,01 0,03 2314,56 89,54 

24 98,98 1,02 6864,27 28,96 32,42 0,33 0,4 2329,27 622,99 

25 99,97 0,03 10683,34 39,05 3,89 0,001 0,01 3442,83 31,53 

26 99,51 0,49 3421,46 23,51 11,02 0,05 0,12 1641,97 168,57 

27 98,3 1,7 6426,02 25,51 31,77 0,54 0,55 2098,07 883,62 

28 99,81 0,19 3829,39 23,29 41,5 0,08 0,07 1651,64 67,26 

29 99,9 0,1 3608,57 22,72 4,54 0,004 0,02 1561,26 39,94 

30 91,47 8,53 2840,54 22,25 41,5 3,54 2,86 1602,03 1370,41 

31 99,77 0,23 4574,36 23,71 11,67 0,03 0,06 1644,07 117,28 

32 99,88 0,12 4567,26 24,38 9,08 0,01 0,03 1719,74 55,91 

33 96,46 3,54 3397,9 22,54 35,01 1,24 1,07 1590,26 882,36 

34 98,71 1,29 4212,69 22,43 37,6 0,48 0,61 1531,41 184,12 

35 98,19 1,81 3799,8 21,05 25,93 0,47 0,49 1441,03 552,79 

36 99,89 0,11 4305,38 22,34 1,95 0,002 0,02 1478,02 47,5 

37 99,87 0,13 4334,42 22,23 6,48 0,01 0,03 1490,63 59,27 

38 99,73 0,27 4175,52 22,48 6,48 0,02 0,06 1501,98 127,79 

39 99,63 0,37 4005,5 21,23 9,73 0,04 0,08 1438,51 141,66 

40 99,97 0,03 3771,59 24,62 2,59 0,0008 0,01 1571,76 13,45 

41 85,72 14,28 3106,6 22,88 51,22 7,31 5,16 1647,01 1701,66 

42 98,87 1,13 3707,56 21,54 23,34 0,26 0,3 1422,11 358,16 

43 99,57 0,43 3971,14 22,03 24,64 0,11 0,1 1465,41 163,94 

44 99,51 0,49 3794,03 24,57 13,62 0,07 0,14 1617,59 187,49 

45 99,84 0,16 3782,55 22,62 6,48 0,01 0,04 1524,68 70,2 

46 99,93 0,07 3978,4 20,89 33,07 0,02 0,02 1359,48 53,39 

47 91,38 8,62 3136,15 22,67 38,25 3,3 2,95 1513,75 1379,24 

48 99,61 0,39 3740,63 22,85 9,08 0,04 0,09 1524,26 160,16 

49 94,71 5,29 3160,89 20,8 38,25 2,02 1,55 1468,35 1045,88 

50 99,92 0,08 3617,49 23,96 3,24 0,002 0,02 1529,31 30,69 
          

 Head DNA 
(%) 

Tail DNA 
(%) 

Integral 
Intesity 

Head 
Radius 

Tail Length 
Tail 

Moment 
Olive 

Moment 
Head Area Tail Area 

Mean 98,46 1,54 5675,3 29,26 19,22 0,61 0,56 2258,05 416,68 

Median 99,65 0,35 5995,44 26,24 13,62 0,04 0,09 2206,31 181,18 

Standard 
Deviation 

2,86 2,86 1973,5 8,11 15,1 1,36 1,07 758,07 509,66 

Minimum 85,72 0,03 2840,54 20,8 0 0 0,01 1359,48 13,45 

Maximum 99,97 14,28 10683,34 52,2 51,22 7,31 5,16 3749,7 1942,95 
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4.6.2. Štatistická analýza 

Výsledky poškodenia DNA boli zaznamenané ako percento Tail DNA (% Tail DNA) 

a tento parameter sa porovnával u lymfocytov získaných od pacientov pred a po spinálnej 

anestézií. 

Porovnanie bolo štatisticky stanovené neparametrickým párovým Wilcoxonovým testom. 

Pre určenie štatistickej významnosti bola stanovená hladina významnosti 5% (p ≤ 0,05).  

V stĺpcových grafoch sú zaznamenané výsledky mediánov pre jednotlivé hodnotené 

poškodenia. Ďalej sme pozorovali závislosť poškodenia DNA na pohlaví a typu 

anestézie. 

4.7. Stanovenie reparácie DNA metódou Comet assay 

4.7.1. Príprava roztokov 

Pufor A sme si pripravili z 45 mM HEPES, 0,4 M KCl, 1 mM EDTA, 0,1 mM 

dithiothreitolu a 10% glycerolu. Roztok sme upravili na pH 7,8 použitím KOH.  

Pufor B sme pripravili z 40 mM HEPES, 0,1 M KCl, 0,5 mM EDTA, a 0,2 mg/ml BSA. 

Takto vzniknutý roztok sme upravili na pH 7,8 pomocou KOH. 

Pufor s Tritonom sme pripravili z pufru A pridaním Tritonu X-100 tak aby vznikol 1% 

roztok Tritonu. 

Kontrolný roztok bol pripravený zmiešaním 200 µl puforu A, 48 µl 1% roztoku Tritonu 

a 1 ml puforu F. 

Poznámka: ostatné pufry sme používali rovnaké ako pri CA na stanovenie oxidatívneho 

poškodenia. 

4.7.2. Príprava HeLa buniek 

Pred experimentom boli HeLa bunky trypsinizované. Následne sa k nim pridal roztok 

fotosenzitizéra a bunky sa vystavili žiareniu 1000W lampy po dobu 3 minút. V tomto 

kroku prebieha vznik požadovaného poškodenia v HeLa bunkách a tým je 8-oxoG 

(oxidovaný purín). Bunky boli nariedené do koncentrácie 106 buniek na ml. Nasledovalo 

zmiešanie 35 µl buniek so 85 µl LMP agarózy a nanesenie na vopred pripravené 

mikroskopické sklíčko (rovnaké ako v prípade spomínaného postupu v kapitole 4.6.1. ), 

ihneď sa prekryli krycím sklíčkom a nechali stuhnúť pri 4.°C po dobu 5 minút. Ďalej sa 

mikroskopické sklíčka s HeLa bunkami vložili na 1 hodinu do lyzačného roztoku pri 4°C 
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(rovnaký roztok ako pri stanovení oxidatívneho poškodenia), aby sme odstránili 

nepotrebné kompartmenty bunky (membrány, cytoplazmu). Po lýze nasledovalo 15 

minútové premývanie v PBS pufre. 

4.7.3. Príprava extraktu 

Popis izolácie lymfocytov z venóznej krvi pacientov sa nachádza v praktickej časti tejto 

práce v stanovení oxidatívneho poškodenia (kapitola 4.6.1.3.) 

K lymfocytom v ependorfkách sa pridalo 20 µl puforu A a 5 µl 1% roztoku Tritonu. Túto 

zmes je potrebné poriadne zvortexovať. Nasledovala 10 minútová centrifugácia tejto 

zmesi pri 4°C a 10 000 otáčkach. Došlo tak k zachyteniu rozbitých častí lymfocytov na 

steny eppendorfiek a v tekutine ostali aktívne enzými, ktoré sme premiestnili do ďalších 

eppendorfiek a pridali sme k nim 80 µl puforu F (tekutina s enzýmami sa udržiava pri 

manipulácií na ľade).  

4.7.4. Inkubácia 

30 µl pripravených enzýmov sme aplikovali na lyzované HeLa bunky v gély a nechali 

inkubovať 45 minút pri 37°C. V tomto kroku prebieha reparácia poškodených purínov 

v HeLa bunkách pôsobením reparačných enzýmov z extraktu. Po inkubácií sa sklíčka 

položili na ľad a tým sa zastavila reparácia. Zároveň sme si oddelili gély s HeLa bunkami, 

ktoré slúžili ako naša kontrola. Negatívnou kontrolou boli HeLa bunky (zafarbené 

a ožiarené) s pridaním 35 µl kontrolného roztoku a pozitívnou kontrolou boli HeLa bunky 

s pridaním 35 µl FPG enzýmu, neobsahovali inkubáciu s enzýmami z extraktov. 

 

Následne sa postupovalo rovnako ako u stanovenia oxidatívneho poškodenia. Sklíčka 

sme uložili do elektroforetického tanku, zaliali alkalickým pufrom a nechali 40 minút 

alkalicky rozplietať pri 4°C, následne 30 minút pri rovnakej teplote podliehať 

elektroforéze pri 33 V a 300 mA. Sklíčka s bunkami boli neutralizované a farbené etídiom 

bromidom pre fluorescenčné hodnotenie.  

4.7.5. Hodnotenie a štatistika 

Na vyhodnocovanie bol použitý softvér LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, 

Czech Republic) pre obrazovú analýzu komét.  

Zhodnotilo sa 50 komét pre každú vzorku gélu. Ako hodnotený parameter sme si opäť 

stanovili percento Tail DNA a porovnali hodnoty pred a po anestézii. Našim cieľom bolo 

stanoviť štatistickú významnosť a graficky znázorniť dané závislosti. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Stanovenie poškodenia DNA vplyvom spinálnej anestézie 

5.1.1. Štatistická významnosť 

Porovnávali sme mediány percenta Tail DNA u lymfocytov získaných od pacientov pred 

a po spinálnej anestézií. Výsledky dokazujú štatisticky nevýznamný rozdiel na hladine 

α = 0,05 u všetkých troch stanovovaných parametrov (SSB, ENDO, FPG). Na porovnanie 

sme použili Wilcoxonov neparametricky párový test. Získané výsledky sú zobrazené 

v tabuľke č. 4. Množstvo stanovovaných jednoreťazcových zlomov sa ukázalo ako 

štatisticky nevýznamné s hodnotou p < 0,368, poškodenie pyrimidínových bazí 

vykazovalo tiež štatistickú nevýznamnosť s hodnotou p < 0,818 a podobne štatisticky 

nevýznamý výsledok bol u poškodenia purínových bazí p < 0,254. 

 

Tabuľka 4: Štatistická významnosť nameraných výsledkov 

Štatistická významnosť p ≤ 0,05 

SSB pred vs. SSB po 0,368 

ENDO pred vs. ENDO po 0,818 

FPG pred vs. FPG po 0,254 

 

Získané hodnoty boli spracované v programe Excel. Stanovili sme parametre: medián, 

1. a 3. qvartil, priemer, smerodajnú odchýlku a štandardnú chybu merania (tabuľka č. 5). 

Tabuľka 5: Štatistické údaje percenta DNA vo chvoste komét 

 

 

 

 

 

Kompletne hodnotiteľných bolo 18 pacientov a 2 pacienti boli hodnotení čiastočne 

(niektoré gély sa odtrhli od sklíčka a plávali v roztoku). Stanovovalo sa 100 buniek pre 

každý druh poškodenia (50 buniek na gél, gély boli nanesené v duplikátoch) pred a po 

Štatistika 
SSB 

pred 

SSB 

po 

ENDO 

pred 

ENDO 

po 

FPG 

pred 

FPG 

po 

priemer 5,38 5,41 8,13 9,66 10,14 11,7 

medián 4,00 4,18 5,83 6,60 6,72 8,61 

1. qvartil 1,71 1,91 3,02 3,42 3,34 4,76 

3. qvartil 8,80 7,39 12,78 12,73 15,77 14,56 

smer. odch. 3,930 4,281 5,988 8,971 8,439 10,538 

SE 0,926 1,009 1,339 2,006 1,887 2,357 
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spinálnej anestézií. Hodnoty duplikátov sme spriemerovali a tieto data boli použité pri 

hodnotení štatistickej významnosti a tvorbe grafov. 

V tabuľke č. 6 vidíme spriemerované hodnoty duplikátov pre jednotlivé druhy 

poškodenia (SSB- jednoreťazcové zlomy, ENDO III- oxidované pyrimidíny, 

FPG- oxidované puríny) s časovým údajom odberu vzoriek krvi pred a po spinálnej 

anestézií. Z výsledkov sme vytvorili stĺpcový graf (graf č. 1), znázorňujúci rozdiely 

v množstve jednovláknových zlomov a poškodených bazí pred a po spinálnej anestézií. 

Hodnoty stanovovaných parametrov sa javia po anestézií mierne zvýšené, toto zvýšenie 

je však (ako už bolo spomenuté) štatisticky nevýznamné. 
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Tabuľka 6: Tabuľka výsledkov pred a po spinálnej anestézií pre jednotlivé typy poškodenia 

Číslo pacienta SSB pred SSB po ENDO pred ENDO po FPG pred FPG po 

5 x x 19,97 19,25 9,49 23,54 

6 9,35 13,11 14,14 9,72 27,51 44,07 

7 8,62 6,76 17,71 12,41 17,62 14,07 

8 12,73 6,55 9,49 12,84 16,59 9,485 

9 x x 17,87 40,04 22,02 28,85 

11 6,70 8,96 15,62 17,9 13,31 14,72 

13 12,07 14,40 12,69 19,33 31,37 23,94 

14 2,94 2,33 4,45 3,90 4,90 5,37 

15 2,55 1,05 2,68 2,66 5,21 5,32 

16 3,55 6,81 4,02 4,29 10,47 3,39 

18 6,41 2,67 4,57 3,26 7,10 4,69 

19 11,84 12,25 9,60 11,74 6,34 11,30 

20 1,51 2,12 7,27 4,96 2,52 9,63 

21 5,96 6,86 4,73 6,50 2,82 7,02 

22 1,77 0,41 2,14 2,98 2,60 1,35 

23 0,93 1,29 1,89 4,09 5,04 4,96 

24 3,54 3,57 6,93 6,70 5,81 8,975 

25 4,42 4,80 4,71 7,99 7,88 8,25 

26 0,84 2,99 0,69 1,98 1,70 3,91 

27 1,14 0,43 1,42 0,63 2,56 1,13 

priemer 5,38 5,41 8,13 9,66 10,14 11,70 

medián 4,00 4,18 5,83 6,60 6,72 8,61 

1. qvartil 1,71 1,91 3,02 3,42 3,34 4,76 

3. qvartil 8,80 7,39 13,78 12,73 15,77 14,56 

smer. odch. 3,930 4,281 5,988 8,971 8,439 10,538 

SE 0,926 1,009 1,339 2,006 1,887 2,357 
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Graf 1: Stĺpcový graf zobrazujúci percento DNA v chvoste komét u všetkých troch 

stanovovaných typov poškodenia pred a po spinálnej anestézií 

 

5.1.2. Závislosť na pohlaví 

Pokúsili sme sa stanoviť vplyv pohlavia na mieru poškodenia DNA u pacientov 

podstupujúcich spinálnu anestéziu. Pacienti boli rozdelení podľa pohlavia na dve skupiny 

(tabuľka č. 7 a 8). Z výsledkov je zrejmé, že ženy, zahrnuté v našej štúdií, majú zvýšené 

primárne oxidatívne poškodenie DNA narozdiel od mužov. U žien je tiež vidieť po 

anestézií mierny nárast vo všetkých troch skúmaných parametrov. Toto zvýšenie je ale 

vzhľadom k rozsahu hodnôt zanedbateľné (graf č. 2). U mužov je zrejmé, že došlo 

k výraznej aktivácií reparačných mechanizmov po chirurgickom výkone, pretože 

hodnoty poškodenia u parametrov SSB a ENDO sú nižšie než pred výkonom (graf č. 3). 
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Tabuľka 7: Tabuľka hodnôt poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií u žien 

ženy (n=10)       

číslo 

pacienta 

SSB  

pred 

SSB  

po 

ENDO  

pred 

ENDO  

po 

FPG 

pred 

FPG 

 po 

5 x x 19,97 19,25 9,49 23,54 

6 9,35 13,11 14,14 9,72 27,51 44,07 

8 12,73 6,55 9,49 12,84 16,59 9,49 

11 6,70 8,96 15,62 17,90 13,31 14,72 

13 12,07 14,40 12,69 19,33 31,37 23,94 

16 3,55 6,81 4,02 4,29 10,47 3,39 

19 11,84 12,25 9,60 11,74 6,34 11,30 

23 0,93 1,29 1,89 4,09 5,04 4,96 

25 4,42 4,80 4,71 7,99 7,88 8,25 

26 0,84 2,99 0,69 1,98 1,70 3,91 

priemer 6,94 7,91 9,28 10,91 12,70 14,76 

smer. odch. 4,755 4,608 6,384 6,444 9,669 12,674 

SE 1,585 1,536 2,019 2,038 3,058 4,008 

medián 6,70 6,81 9,55 10,73 9,98 10,36 

 

 

Graf 2: Grafické znázornenie poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií u žien 

 

6,70

9,55
9,98

6,81

10,73
10,36

0

2

4

6

8

10

12

SSB ENDO FPG

%
 T

ai
l 

D
N

A

Stanovované parametre

Ženy

pred

po



56 

 

Tabuľka 8: Tabuľka hodnôt poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií u mužov 

muži (n=10)       
číslo 

pacienta 

SSB 

pred 

SSB 

po 

ENDO 

pred 

ENDO 

po 

FPG 

pred 

FPG 

po 

7 8,62 6,76 17,71 12,41 17,62 14,07 

9 x x 17,87 40,04 22,02 28,85 

14 2,94 2,33 4,45 3,90 4,90 5,37 

15 2,55 1,05 2,68 2,66 5,21 5,32 

18 6,41 2,67 4,57 3,26 7,10 4,69 

20 1,51 2,12 7,27 4,96 2,52 9,63 

21 5,96 6,86 4,73 6,50 2,82 7,02 

22 1,77 0,41 2,14 2,98 2,60 1,35 

24 3,54 3,57 6,93 6,70 5,81 8,98 

27 1,14 0,43 1,42 0,63 2,56 1,13 

priemer 3,83 2,91 6,98 8,40 7,32 8,64 

smer. odch. 2,586 2,443 5,999 11,570 6,856 8,086 

SE 0,862 0,814 1,897 3,659 2,168 2,557 

medián 2,94 2,33 4,65 4,43 5,06 6,20 

 

 

 

Graf 3: Grafické znázornenie poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií u mužov 
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5.1.3. Závislosť na BMI 

Porovnali sme poškodenie DNA v závislosti na hodnote BMI. Pacientov sme rozdelili do 

dvoch skupín podľa hladiny BMI (tabuľka č. 9). Pri porovnaní primárnych hladín 

poškodenia vidíme u pacientov v skupine s BMI > 30 zvýšené hodnoty poškodenia DNA 

než v skupine s BMI ≤ 30 (graf č. 4).  

Tabuľka 9: Primárne hladiny poškodenia DNA u pacientov s BMI ≤ 30 a s BMI > 30 

 
Stanovované 

parametre  
BMI ≤ 30 BMI > 30 

SSB 3,05 7,29 

ENDO 4,71 9,49 

FPG 5,81 10,47 

 

Pri pozorovaní oxidatívneho poškodenia po spinálnej anestézií došlo v oboch 

sledovaných skupinách (BMI ≤ 30 a BMI > 30) k rovnakému nárastu poškodenia 

oxidovaných pyrimidínov, ktorý je ale vzhľadom k rozptylu hodnôt, zanedbateľný 

(tabuľka č. 10 a 11). Rýchla reparácia jednovláknových zlomov (SSB) je zachovaná tiež 

v oboch skupinách. Avšak, pri zameraní sa na oxidované puríny (FPG), vidíme v skupine 
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Graf 4: Grafické znázornenie porovnania primárnch hladín poškodenia DNA 

u pacientov s BMI ≤ 30 a s BMI > 30 
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s BMI ≤ 30 zvýšenie poškodenia, naopak v skupine s BMI > 30 je FPG znížené (graf č. 

5 a 6). Dôvodom môže byť interindividuálna variabilita našich pacientov. 

Tabuľka 10: Hodnoty poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií u pacientov 

s BMI ≤ 30 

BMI ≤ 30 (n=13)       

Číslo pacienta 
SSB 

pred 

SSB 

po 

ENDO 

pred 

ENDO 

po 

FPG 

pred 

FPG 

po 

9 x x 17,87 40,04 22,02 28,85 

11 6,70 8,96 15,62 17,90 13,31 14,72 

13 12,07 14,40 12,69 19,33 31,37 23,94 

15 2,55 1,05 2,68 2,66 5,21 5,32 

18 6,41 2,67 4,57 3,26 7,10 4,69 

19 11,84 12,25 9,60 11,74 6,34 11,30 

20 1,51 2,12 7,27 4,96 2,52 9,63 

22 1,77 0,41 2,14 2,98 2,60 1,35 

23 0,93 1,29 1,89 4,09 5,04 4,96 

24 3,54 3,57 6,93 6,70 5,81 8,98 

25 4,42 4,80 4,71 7,99 7,88 8,25 

26 0,84 2,99 0,69 1,98 1,70 3,91 

27 1,14 0,43 1,42 0,63 2,56 1,13 

priemer 4,48 4,58 6,78 9,56 8,73 9,77 

smer. odch. 3,854 4,524 5,417 10,482 8,401 8,054 

SE 1,069 1,255 2,048 3,962 3,175 3,044 

medián 3,05 2,83 4,71 4,96 5,81 8,25 
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Graf 5: Grafické znázornenie porovnania poškodenia DNA pred a po spinálnej 

anestézií u pacientov s hodnotami BMI ≤ 30 
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Tabuľka 11: Hodnoty poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií u pacientov s BMI > 30 

BMI > 30 (n=7)       

Číslo pacienta 
SSB 

pred 

SSB 

po 

ENDO 

pred 

ENDO 

po 

FPG 

pred 

FPG 

po 

5 x x 19,97 19,25 9,49 23,54 

6 9,35 13,11 14,14 9,72 27,51 44,07 

7 8,62 6,76 17,71 12,41 17,62 14,07 

8 12,73 6,55 9,49 12,84 16,59 9,49 

14 2,94 2,33 4,45 3,90 4,90 5,37 

16 3,55 6,81 4,02 4,29 10,47 3,39 

21 5,96 6,86 4,73 6,50 2,82 7,02 

priemer 7,19 7,07 10,64 9,84 12,77 15,28 

smer. odch. 3,421 3,147 6,679 5,499 8,489 14,375 

SE 1,397 1,285 2,525 2,078 3,209 5,433 

medián 7,29 6,79 9,49 9,72 10,47 9,49 
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Graf 6: Grafické znázornenie porovnania poškodenia DNA pred a po spinálnej 

anestézií u pacientov s hodnotami BMI > 30 
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5.1.4. Závislosť na glykémií 

Pozorovali sme vplyv glykémie na mieru primárneho poškodenia DNA u 15 pacientov. 

Pacienti boli rozdelení na skupinu s glykémiou ≤ 5,6 mmol/l a na skupinu s hodnotou 

glykémie > 5,6 mmol/l (tabuľka č.12). Pri porovnaní výsledkov vidíme u pacientov 

s vyššími hodnotami glykémie vyššie primárne poškodenie DNA (graf č. 7). 

Tabuľka 12: Porovnanie primárnych hladín poškodenia DNA vplyvom glykémie 

 Stanovované 

parametre 
glykémia ≤ 5,6 glykémia > 5,6 

SSB 2,55 6,41 

ENDO 4,38 4,71 

FPG 5,13 7,10 

 

 

Graf 7: Grafické znázornenie porovnanie primárneho poškodenia DNA vplyvom glykémie 
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glykémie vidíme reparáciu v SSB po anestézií (graf č. 8 a 9). Pri krátkodobom pôsobení 

vyšších hodnôt glykémie môže dochádzať k aktivácií reparačných mechanizmov 

a rýchlejšej reparácií jednovláknových zlomov. 

 Tabuľka 13: Hodnoty poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií u pacientov 

s glykémiou ≤ 5,6 mmol/l 

glykémia ≤ 5,6 mmol/l (n=8)     

Číslo pacienta 
SSB 

pred 

SSB 

po 

ENDO 

pred 

ENDO 

po 

FPG 

pred 

FPG 

po 

5 x x 19,97 19,25 9,49 23,54 

11 6,70 8,96 15,62 17,90 13,31 14,72 

15 2,55 1,05 2,68 2,66 5,21 5,32 

16 3,55 6,81 4,02 4,29 10,47 3,39 

20 1,51 2,12 7,27 4,96 2,52 9,63 

21 5,96 6,86 4,73 6,50 2,82 7,02 

23 0,93 1,29 1,89 4,09 5,04 4,96 

26 0,84 2,99 0,69 1,98 1,70 3,91 

priemer 3,15 4,30 7,11 7,70 6,32 9,06 

smer. odch. 2,203 2,944 6,530 6,415 3,985 6,477 

SE 0,833 1,113 2,309 2,268 1,409 2,290 

medián 2,55 2,99 4,38 4,63 5,13 6,17 
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Graf 8: Grafické znázornenie výsledkov poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií 

u pacientov s glykémiou ≤ 5,6 mmol/l 
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Tabuľka 14: Hodnoty poškodenia DNA pred a po spinálnej anestézií u pacientov 

s glykémiou > 5,6 mmol/l 

glykémia > 5,6 mmol/l (n=7)     

Číslo pacienta 
SSB 

pred 

SSB 

po 

ENDO 

pred 

ENDO 

po 

FPG 

pred 

FPG 

po 

6 9,35 13,11 14,14 9,72 27,51 44,07 

7 8,62 6,76 17,71 12,41 17,62 14,07 

14 2,94 2,33 4,45 3,90 4,90 5,37 

18 6,41 2,67 4,57 3,26 7,10 4,69 

19 11,84 12,25 9,60 11,74 6,34 11,30 

22 1,77 0,41 2,14 2,98 2,60 1,35 

25 4,42 4,80 4,71 7,99 7,88 8,25 

priemer 6,48 6,05 8,19 7,43 10,56 12,73 

smer. odch. 3,391 4,589 5,396 3,753 8,190 13,387 

SE 1,282 1,735 2,040 1,418 3,095 5,060 

medián 6,41 4,80 4,71 7,99 7,10 8,25 
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Graf 9: Grafické znázornenie výsledkov poškodenia DNA u pacientov s glykémiou > 5,6 

mmol/l 
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5.1.5. Porovnanie s hodnotami u celkovej anestézie 

Rozhodli sme sa porovnať naše výsledky s hodnotami oxidatívneho poškodenia DNA 

získanými u pacientov pod vplyvom celkovej anestézie, kde boli zachované rovnaké 

vylučovacie kritériá a metodika ako v našej štúdií (tabuľka č. 15). (Zubáňová, 2017) 

Pri porovnaní všetkých troch skúmaných parametrov vidíme niekoľkonásobný nárast 

hodnôt získaných u celkovej anestézie. Môžeme teda vyvodiť záver, že spinálna anestézia 

je narozdiel od celkovej preukázateľne šetrnejšou variantou (graf č. 10). 

 

Tabuľka 15: Tabuľka s rozdielmi mediánov u hodnôt získanými štúdiom oxidatívneho 

poškodenia spinálnej a celkovej anestézie 

Stanovované 

parametre 
Spinálna 

anestézia 
Celková 

anestézia 

SSB 0,19 2,56 

ENDO 0,77 3,18 

FPG 1,89 3,78 
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Graf 10: Grafické znázornenie porovnania rozdielov mediánov u hodnôt získaných štúdiom 

spinálnej a celkovej anestézie 
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5.2. Stanovenie reparácie DNA metódou Comet assay 

Stanovovali sme reparačnú schopnosť lymfocytov získaných od pacientov pred a po 

spinálnej anestézií. Výsledky ukazujú veľké hodnoty % Tail DNA u jednotlivých 

pacientov (tabuľka č. 16). Tieto výsledky sme ale ďalej štatisticky nespracovávali pretože 

ich považujeme za nesprávne. Hodnota získaná u FPG by mala mať najvyššie % Tail 

DNA. 

Tabuľka 16: Reparačná schopnosť enzýmov z lymfocytov získaných pred a po spinálnej 

anestézií, FPG je pozitívna kontrola a udáva správnosť výsledkov 

číslo 

pacienta 

pred 

anestéziou 

% Tail DNA 

po anestézií 

% Tail DNA 

5. 96,47 97,50 

6. 90,10 94,96 

7. 64,01 69,19 

8. 95,49 94,42 

9. 92,18 97,44 

11. 85,62 94,38 

13. 40,08 48,51 

14. 54,74 49,46 

15. 85,31 93,21 

16. 54,80 81,07 

18. 99,51 90,59 

19. 93,95 90,05 

20. 82,58 31,98 

21. 95,94 88,41 

22. 92, 52 97,41 

23. 97,05 91,96 

24. 96,77 84,15 

25. 69,71 70,05 

26. 96,10 92,20 

27. 98,69 98,18 

FPG  31,89 

Kontrola  44,09 
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6. DISKUSIA 

Pri nadmernom pôsobení exogénnych a endogénnych oxidačných faktorov na 

organizmus dochádza k poškodeniam na úrovni genetickej informácie. Anestézia môže 

prispievať k oxidačnej záťaži a poškodzovať molekuly DNA. Ročne podstúpi chirurgický 

zákrok približne 100 miliónov ľudí. (Braz et al. 2011) Je preto dôležité zaoberať sa 

podrobnejšie druhmi anestézie a jej účinkami na organizmus. 

V našej štúdií sme zistili, že spinálna anestézia nemá štatisticky významný vplyv na 

oxidatívne poškodenie DNA. Porovnávali sme mediány % Tail DNA získané od 

pacientov pred a po anestézií. Štatisticky nevýznamné výsledky vyšli u všetkých troch 

skúmaných parametroch, ktorými boli jednovláknové zlomy, oxidované puríny 

a oxidované pyrimidíny. Existujú konfliktné informácie o genomickom efekte anestézie 

na pacienta. Pravdepodobne je to vďaka rôznym experimentálnych návrhom, typom 

a koncentráciám použitých anestetík, trvaniu operácie, charakteristík pacientov ako je 

vek, fyzický stav, súvisiace komorbidity a iné lieky, ktoré boli použité počas 

chirurgického zákroku. (Braz et al., 2011) V Štúdiách bývajú často presiahnuté klinické 

dávky anestetík, čas pôsobenia alebo ide o štúdie in vitro, ktoré nemusia korelovať 

s výsledkami in vivo. Pre zaradenie do našej štúdie spĺňali pacienti isté kritériá 

(podrobnejšie v kapitole 4.1). Je preto ťažké zrovnávať ich s už doposiaľ zverejnenými 

výskumami.  

Preukázali sme, že modifikovaná alkalická verzia kométovej analýzy s použitím 

enzýmov, je vhodná pre kvantifikáciu jednovláknových zlomov, oxidovaných purínov a 

oxidovaných pyrimidínov v DNA získanej z lymfocytov. Jej výhodou je malé množstvo 

buniek (< 10 000) potrebné pre analýzu, senzitivita metódy a detekcia poškodenia na 

úrovni jednotlivých buniek. (Dixon 2002) Predstavuje rýchlu a relatívne jednoduchú 

metódu pre hodnotenie oxidatívneho poškodenia. Metóda je vhodná pre klinické štúdie, 

pretože nepredstavuje záťaž pacienta pri odbere vzoriek krvi a ani ho nevystavuje 

pôsobeniu škodlivých látok. Pre porovnávanie získaných výsledkov pred a po spinálnej 

anestézií bolo dôležité dodržiavať konštantné podmienky analýzy (popísané 

v kapitole 4.6). 

Pri hodnotení komét v programe LUCIA (Comet Assay) sme preferovali manuálny výber 

buniek a nie softvérový. Program často neoznačoval celé bunky ale iba ich časti čím by 

sme získali skreslené hodnoty. 
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Výsledky ukazujú, že muži, v porovnaní so ženami, zaradení do našej štúdie, vykazujú 

menšie primárne poškodenie DNA. Tiež sme u nich detekovali menšie množstvo 

jednovláknových zlomov a oxidovaných pyrimidínov po spinálnej anestézií. U žien boli 

všetky tri skúmané parametre, získané po spinálnej anestézií, mierne zvýšené, ale 

vzhľadom k rozptylu hodnôt nevýznamne. Vysvetlenie môže súvisieť s faktormi, ktoré 

nie sme schopný ovplyvniť. Vzorky lymfocytov môžu vykazovať inter-individuálnu 

variabilitu, rôznu mieru prepúšťania determinantov poškodenia do vnútra bunky 

a schopnosť akým aktivujú reparáciu poškodenia. (Azqueta a Collins 2013) Muži v našej 

štúdií môžu mať zvýšenú reparačnú schopnosť a antioxidačnú aktivitu, takže u nich 

dochádza k rýchlym opravám DNA. Popisuje sa, že jednovláknové zlomy podliehajú 

reparácií už po 30 minútach. 

Pri porovnaní bazálnych hodnôt poškodenia DNA sme preukázali, že pacienti s vyššími 

hodnotami BMI (BMI > 30) a vyššou glykémiou (glykémia > 5,6 mmol/ l) majú zvýšenú 

mieru poškodenia DNA. Po spinálnej anestézií dochádza u pacientov s BMI ≤ 30, tak aj 

v skupine s BMI > 30 k reparáciám jednoreťazcových zlomov. Takže aj v tomto prípade 

platí, že jednovláknové zlomy sa reparujú do niekoľkých minút. V skupine pacientov 

s glykémiou > 5,6 mmol/ l vidíme tiež zníženie SSB po anestézií, narozdiel od pacientov 

s glykémiou ≤ 5,6 mmol/ l, čo si môžeme vysvetliť nabudením reparačných 

mechanizmov pri krátkodobej zvýšenej glykémií. 

Rozhodli sme sa porovnať nami získané výsledky s hodnotami oxidatívneho poškodenia 

u pacientov vystavených pôsobeniu celkovej anestézie, kde boli zachované rovnaké 

vylučovacie kritériá a metodika ako v našej štúdií. Pri zrovnaní všetkých troch 

skúmaných parametrov boli preukázané u spinálnej anestézie niekoľkonásobne nižšie 

hodnoty poškodenia. Dôvodom môže byť použitie iných anestetík a nižšie systémové 

vystavenie týchto látok pre organizmus v prospech spinálnej anestézie. Preukázali sme, 

že narozdiel od celkovej, spinálna anestézia nepredstavuje oxidačnú záťaž pre pacienta.  

V práci sme sa pokúsili stanoviť reparačnú schopnosť enzýmov izolovaných 

z lymfocytov pacientov získaných pred a po spinálnej anestézií. V tejto časti sme ale 

neboli úspešní. HeLa bunky vykazovali veľmi veľké % Tail DNA po inkubácií 

s enzýmami. K lymfocytom by sa malo pridať ATP, aby neklesla reparačná schopnosť 

ich enzýmov vplyvom dlhšieho skladovania. Mohlo teda dôjsť k strate reparačnej 

schopnosti lymfocytov, ktorá už po troch týždňoch klesá. (Langie et al., 2006) 
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Naša práca predstavuje klinickú štúdiu a predchádzajúce in vitro experimenty neboli 

vykonané. Ako už bolo spomenuté, vysvetlenie spočíva v tom, že výsledky in vitro často 

nekorelujú s výsledkami in vivo získanými od pacientov. Štúdia je pilotná a priniesla 

prvotné poznatky v použiteľnosti metódy v danej problematike. Je preto potrebné 

vykonať ďalšie skúmania na väčšej populácií pacientov. 

Účelom práce bolo prispieť získanými údajmi k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti s cieľom zvýšiť prevenciu pred DNA poškodením. Štúdiou sme rozšírili 

informácie o spinálnej anestézií, ktorých je v porovnaní s celkovou anestéziou stále 

nedostatok. Výsledky našej štúdie môžu pomôcť pri rozhodovaním o výbere vhodnej 

anestézie pre pacientov, ktorí podstúpia chirurgickú traumatologickú / ortopedickú 

operáciu, pokiaľ nie je kontraindikovaná. Taktiež by sa mohlo uvažovať o zvýšenom 

príjme antioxidantov nielen u pacientov ale v celej populácií pre rýchlejšiu reparáciu 

poškodených častí DNA. 
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7. ZÁVER 

V našej práci sme s použitím kométovej analýzy skúmali oxidatívne poškodenie DNA 

vplyvom spinálnej anestézie. Použili sme klasickú alkalickú verziu aj modifikovanú CA 

s použitím enzýmov pre stanovenie oxidovaných báz (purínových a pyrimidínových). 

Taktiež sme využili modifikovanú CA pre stanovenie reparačnej schopnosti lymfocytov 

získaných od pacientov pred a po spinálnej anestézií. U všetkých troch skúmaných 

parametrov (jednoreťazcové zlomy, oxidované puríny a pyrimidíny) vyšlo štatisticky 

nevýznamné poškodenie DNA po spinálnej anestézií. Pri porovnaní výsledkov u žien a 

mužov, sme zaznamenali zvýšené primárne poškodenie a aj mierny nárast poškodenia 

DNA po anestézií u žien. Muži vykazovali menšie hodnoty poškodenia 

u jednovláknových zlomov a oxidovaných pyrimidínov po spinálnej anestézií čo 

preukazuje zvýšenú reparačnú aktivitu ich buniek. Takisto sme preukázali závislosť 

bazálneho poškodenia DNA na BMI a glykémií. Hodnoty poškodenia DNA po spinálnej 

anestézií nepreukázali výrazné zvýšenie u pacientov s rôznymi hodnotami BMI 

a glykémie. V porovnaní s celkovou anestéziou vykazuje spinálna niekoľkonásobne 

menšie poškodenie, a tým predstavuje menšiu záťaž pre organizmus. 

U stanovenia reparácií bolo preukázané veľké poškodenia buniek, pretože enzýmy 

izolované z lymfocytov nevykazovali reparačnú aktivitu. Táto skutočnosť mohla nastať 

vplyvom dlhého skladovania extraktov z lymfocytov. 
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8. POUŽITÉ SKRATKY 

Skratka Vysvetlenie 

%Tail 

DNA % DNA, ktoré tvorí chvost kométy 

6-AP pyrimidín-(6,4)-pyrmidín 

8-oxoG 8-oxoguanín 

A adenín 

Alka 3-methyladenin DNA glykozyláza II 

AO akridínová oranžová 

AP miesto  apurínové/apyrimidínové miesto 

APE apurínová/apyrimidínová endonukleáza 

ATP adenozintrifosfát 

BER base excision repair, bázová excízna reparácia 

BMI body mass index, index telesnej hmotnosti 

BP butylparabén 

C cytozín 

CA comet assay, kométová analýza 

CPDs cyklobután-pyrimidínové diméry 

Comet-

FISH kométová analýza v spojení s fluorescenčnou in situ hybridizáciou 

DAPI 4,6-diamidino-2-fenylindol 

DNA deoxyribonucleic acid, deoxyribonukleová kyselina 

DSB double strand breaks, dvojreťazcové zlomy DNA 

EB etídium bromid 

ENDO endonukleáza III 

ENDO III endonukleáza III 

F femininum, žena  

FISH fluorescenčná in-situ hybridizácia 

FPG formamidopyrimidín DNA glykozyláza 

FPG Formamidopyrimidin DNA-glykozyláza 

G guanín 

GC-MS plynová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou 

GG-NER global genome NER, globálna genómová NER 

HMP 

agaróza high melting point agarose, agaróza s vysokou teplotou topenia 

HPLC vysoko-tlaková kvapalná chromatografia 

HR homologická rekombinácia 

i.m. intramuskulárne, podanie do svalu 

i.v. intravenózne, podanie do žily 

L (x) 

x = 3,4,5 driekový (lumbálny) stavec 

levo levobupivakaín 
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LMP 

agaróza low melting point agarose, agaróza s nízkou teplotou topenia 

M maskulinum, muž 

mid midazolam 

MMR mismatch repair, oprava nesprávne zaradených báz 

MMS metylmetánsulfonát 

NAD(P)H nikotínadeníndinukleotidfosfát 

NER nucleotide excision repair, nukleotidová excízna reparácia 

NHEJ nonhomologous end joining, nehomologické spájanie koncov 

p.o. perorálne, podanie ústami 

PNK polynukleotidkináza 

RNA ribonucleic acid, ribonukleová kyselina 

RONS reactive oxygen and nitrogen species, reaktívne formy dusíka a kyslíka  

ROS reactive oxygen species, reaktívne formy kyslíka 

RTG Röntgenové žiarenie 

S1 krížový (sakrálny) stavec 

SCGE single cell gel electrophoresis, jednobunková gélová elektroforéza 

SE standard error, štandardná chyba merania 

smer. 

odch. smerodajná odchýlka 

SSB single strand breaks, jednoreťazcové zlomy DNA 

suf sufentanil 

T tymín 

Th8 hrudný (thorakálny) stavec 

TG-NER transcription-coupled NER, s transkripciou spojená NER 

tzv. takzvané 

UV ultraviolet, ultrafialové svetlo 
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