
Abstrakt:  
Oxidativní poškození buňky představuje jeden z nejčastějších typů poškození, které se týká 
všech buněčných komponent. Jeho následkem jsou oxidační změny struktury lipidů, proteinů 
a DNA. Na posledně jmenované jsme se zaměřili v této práci. Oxidační změny DNA ústí v 
změny v replikačním cyklu buňky, které se projevují např. karcinogenezí, mutagenezí či 
stárnutím buňky. Buňky jsou vybaveny reparačními mechanismy, díky kterým jsou schopny 
toto poškození efektivně opravovat a tak si zachovat životaschopnost.  
Oxidační poškození indukují různé faktory, např. volné kyslíkové radikály nebo UV záření, 
použité pro vyvolání oxidačních změn DNA v rámci této práce.  
Stanovit oxidativní poškození je možné různými metodami, nejčastěji se používá kometový 
test (Comet assay). Jde o významnou metodu používanou pro detekci jednořetězcových a 
dvojřetězcových zlomů DNA, detekci alkalilabilních míst, zjišťování křížových spojení DNA-
protein, oxidačních a alkylačních poškození DNA. Pro vlastní stanovení je potřeba jen velmi 
málo buněk, což představuje jednu z velkých výhod této metody.  
Námi používaná modifikace kometového testu spočívá ve využití reparačních enzymů, které 
umožňují detekovat specifické oxidační poškození DNA. Používali jsme tři enzymy: 
endonukleázu III pro detekci oxidovaných pyrimidinů, formamidopyrimidinglykosylázu pro 
oxidované puriny a endonukleázu V pro detekci thymidinových dimerů.  
Pro stanovení jsme používali buněčné kultury HeLa, UV-20 a lidské lymfocyty. Buňky byly 
podrobeny kometovému testu a následně po obarvení ethidiumbromidem hodnoceny ve 
fluorescenčním mikroskopu Eclapse E400 a zpracovány programem Lucia commet assay a 
Sigma-stat.  
Ověřovali jsme použití kometového testu pro stanovení oxidativního poškození in vitro a in 
vivo. Nejprve jsme na buňky HeLa působili různými dávkami UV záření a následně vybrali 
vhodné dávkové rozmezí pro další pokusy. Pomocí kometového testu jsme sledovali 
reparační pochody v buňkách HeLa a UV-20, abychom ověřili možnost použití pro další 
studie zabývající se ovlivněním reparačních pochodů. Ukázali jsme na pokusech s lidskými 
lymfocyty, že kometovým testem jsme schopni kvantitativně odlišit rozdíly v poškození DNA 
vyvolané experimentální látkou proti kontrolním vzorkům.  
Kometový test má tedy široké možnosti použití, může být použit též jako jedna z metod při 

monitorování DNA poškození v lidských populacích. 


