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Stanovení oxidativního poškození DNA pomocí jednobuněčné gelové 
elektroforézy (kometový test) 
 
   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.  
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Measurement of oxidative damage of DNA by using single cell gel 
electrophoresis (comet assay)  
Abstract:  
   The oxidative cell damage represents one of the most common type of damage, 

which concerns all cell components. It produces the oxidative modifications of lipid 

structure, proteins and DNA. We concentrated on the last one in this work. The 

oxidative changes result in modification of replication cell cycle, which are represented 

for example by carcinogenesis, mutagenesis or by cell aging. Cells are provided by 

repairing mechanism. Owing to this mechanism the cells are able  to repair this 

damage and stay viable. 
   The oxidative damage is induced by various factors, for example free oxygen radicals 

or UV radiation, which we used for producing oxidative damage of DNA in this work.  
   It is possible to measure the oxidative damage by using different methods, the most 

common way is using the comet assay. It represents an important method used for 

detection of single and doublestrand breaks, for detection of alcali-labile sites, 

searching for DNA-DNA/DNAprotein cross-linking, oxidative and alkylate damage of 

DNA. Only a little number of cells are needed for the measurement, which is the most 

important advantage of this method. 
   We also used the modification of comet assay. It means the application of the 

reparative enzymes, which are able to recognize the specific oxidative damage of DNA. 

We used three enzymes: endonuclease III for oxidised pyrimidines, 

formamidopyrimidine glycosylase for oxidased purines and endonuclease V for 

thymidindimers.  

   For the measurement we used the cell-cultures HeLa, UV-20 and the human 

lymphocytes. The cells were used for the comet assay and after colouring by 

ethidiumbromid they were measured in fluorescence microscop Eclapse E400 and by 

using programmes Lucia commet assay a Sigma-stat they were evaluated. 

   We verified the application of the comet assay for measurement of oxidative damage 

in vitro and in vivo. First of all we exposed the cells to UV radiation for choosing the 

suitable dosage limits for the next experiments. Using comet assay we investigated the 

reparative processes in cells HeLa and UV-20, we verified the posibility of application 

the comet assay for the next studies related to the problematic how to influence the 

reparative processes. In the experiments with human lymphocytes we showed, that by 

using the comet assay we are able to distuinguish quantitave difference at oxidate 

damage in DNA produced by experimental substance as compared with control 

sample.The comet assay represents the method with wide possibilities of use, it could 

be integrated as one of the methods for monitoring DNA damage in human population.   
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1. Úvod a cíl práce 

   Tématem této práce je použití kometového testu pro stanovení oxidativního 

poškození DNA.  

   Oxidativní poškození DNA může být vyvoláno působením spousty faktorů, jeho  

následkem pak může být indukce široké škály dějů - od procesů vedoucích ke stárnutí 

buňky až po mutagenní změny. Buňka však vyvinula různé způsoby na několik 

úrovních, jak se proti následkům oxidativního poškození bránit. Podrobněji je tato 

problematika rozebrána v první kapitole teoretické části. 

   Druhá část teorie je věnována podrobnějšímu popisu kometového testu ( Comet 

assay, Single cell gel electrophoresis=SCGE) jakožto metodiky používané při 

stanovování oxidativního poškození DNA. Jsou zde blížeji popsány podmínky a vlastní 

způsob provedení kometového testu včetně jeho modifikace, která umožňuje přesnější 

a citlivější měření oxidativního poškození DNA. Tato modifikace spočívá v použití 

enzymů  

( endonukleáza III, formamidopyrimidinglyskoláza a endonukleáza V), díky kterým jsme 

schopni detekovat specifická místa štěpitelná těmito enzymy. Kometový test je metoda 

široce používaná při monitorováni poškození DNA, je používán též při monitorování 

oxidativního poškození DNA v lidské populaci.  

   Cílem diplomové práce je prověřit možnosti použití kometového testu v kombinaci 

s využitím specifických enzymů pro detekci oxidativního poškození DNA v buňkách in 

vitro i in vivo. Při vlastním provedení kometového testu jsme používali troje buňky – 

HeLa buňky, UV – 20 a lidské lymfocyty, ve kterých jsme dále stanovovali oxidativní 

poškození.     
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TEORETICKÁ ČÁST 
 
2. Poškození DNA 
   DNA není inertní látka. Reaktivní prostředí buňky, přítomnost různých toxických látek, 

vystavení ultrafialovému nebo ionizujícímu záření působí v DNA četná chemická 

poškození, jejichž důsledkem je vyštěpení nebo modifikace bází  či změna sacharido-

fosfátové skupiny.  

   Takovéto změny musí být buňky schopné opravovat, aby byla zachována celistvost 

geonomu. Tyto opravy jsou možné díky zdvojení genetické informace ve dvojšroubovici 

DNA a přítomnosti reparačních enzymů. 

    

   Poškození DNA můžeme dělit podle různých hledisek, např. na mutace genové, 

chromozomální či genomové či podle buněk, ve kterých je lokalizováno poškození na 

somatické a gametické. Z praktického hlediska je účelné dělit poškození DNA 

z hlediska indukce vzniku poškození na spontánní a indukované, i když ani spontánně 

vzniklé poškození nevzniká samovolně, ale jsou důsledkem působení 

neidentifikovatelných činitelů.   

   Spontánní poškození vznikají jako důsledek mutagenní zátěže daného prostředí, ve 

kterém se příslušné genotypy realizují. Mutagenní zátěž může být tvořena širokým 

spektrem mutagenních činitelů fyzikálního, chemického nebo biologického charakteru. I 

spontánní mutace vznikají tedy po zásahu některého z mutagenních faktorů. Termín 

spontánní může někdy naznačovat pouze fakt, že zatím nebyl identifikován konkrétní 

viník ze životního prostředí.  

   Indukované mutace jsou mutace vyvolány přesně definovaným, mnohdy 

experimentálně cíleným mutagenním faktorem.  

 

2.1. Toxické faktory 
   Toxické faktory působící na buňku můžeme dělit do několika skupin: 

1. Fyzikální faktory představované různými zdroji záření, především ionizujícího 

(paprsky X, gama záření, neutrony, protony a elektrony o vysokém obsahu 

energie) a ultrafialového neionizujícího záření [1]. Velikost poškození 

molekulární struktury DNA je úměrná absorbované dávce záření.  

2. Chemické faktory jsou reprezentovány širokou škálou látek, které jsou 

předmětem výzkumu a testování. Poškozují buněčnou DNA v důsledku své 

reaktivity. Reagují s nukleofilními místy v DNA a produkují široké spektrum lézí. 

Mohou být příčinou mutací, které mohou vést v karcinogenní proces. Látky 

reagující s DNA označujeme jako genotoxiny. 
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3. Biologické agens reprezentované především viry, řadí se sem např. onkogenní 

viry. 

 

2.2.Oxidační poškození buňky 
   Oxidační poškození buňky je jeden z typů poškození buňky a buněčné DNA. Je 

vyvoláno např. volnými kyslíkovými radikály, oxidačními látkami nebo může 

představovat doprovodný jev záření či metabolismu. Permanentní změna genetického 

materiálu způsobená oxidativním poškozením představuje první krok v procesech 

mutageneze, karcinogeneze a stárnutí[4]. 

 

2.2.1. Volné kyslíkové radikály 
   Volné kyslíkové radikály jsou definovány jako molekuly či molekulové fragmenty 

obsahující jeden či více nepárových elektronů v atomových či molekulových orbitalech 

valenční sféry. Tento nepárový elektron(y) obyčejně způsobuje značný stupeň 

reaktivity volného radikálu. Velikost reaktivity volných radikálů může být odhadnuta z 

extrémně krátkého poločasu života jednotlivých radikálů[2]. Tato reaktivita stoupá s 

nestabilní elektronovou konfigurací.  

 

   Poločasy života volných radikálů - převzato z [3]. 

Druh Symbol 
Poločas života při 

37°C 

Superoxid O2-· 1 x 10 –6

Hydroxylový 

radikál OH• 1 x 10 –9

Alkoxylový 

radikál RO• 1 x 10 –6

Peroxylový 

radikál ROO• 1 x 10 –2

Singletový kyslík O2 1 x 10 –6

Molekulární 

kyslík O2 > 10 2

 

 

   Volné radikály jsou vysoce nestabilní a aktivně vyhledávají elektrony pro 

nespárované elektrony. Tyto pochází z okolních molekul, čímž vznikají nové volné 

radikály a v některých případech dochází k vyvolání řetězové reakce. Radikálové formy 
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z kyslíku representují nejdůležitější skupinu radikálů tvořených v živoucích 

systémech[4]. 

 

2.2.2. ROS (reactive oxygen species, reaktivní sloučeniny kyslíku) 
   Volné kyslíkové radikály patří mezi ROS. Další obsáhlejší skupinu reaktivních 

sloučenin tvoří látky odvozené od dusíku - reaktivní sloučeniny dusíku (RNS). Jak ROS 

tak i RNS jsou produkty normálního buněčného metabolismu. Vznikají např. 

v dýchacím řetězci v mitochondriích, při oxidativní deaminaci aminokyselin či  při 

syntéze prostaglandinů[5]. Je známá jejich dvojitá role jako škodlivých i prospěšných 

látek[4]. Vznikají i díky působení vnějších zdrojů, působením záření, cigaretového 

kouře, chemických látek, pesticidů či průmyslových rozpouštědel[6].  

 

   V tabulce je uveden přehled reaktivních forem kyslíku a dusíku:  převzato z [6]. 

Reaktivní formy kyslíku a 

dusíku   

Radikály Neradikály 

superoxidový aniont 

(superoxid)  peroxid vodíku  
hydroxylový radikál OH Singletový kyslík  

hydroperoxilový radikál  
kyselina chlorná 

HClO 
peroxylové ROO,alkoxylové 

RO ozón  
oxid dusnatý NO   
oxid dusičný    

                                                                                         

 

   Škodlivý efekt volných radikálů způsobujících biologické poškození je nazýván 

oxidačním stresem(u volných kyslíkových radikálů) či nitrosačním stresem.  

   Nitrosační stres je jev charakterizovaný nadprodukcí reaktivních nitrogenních látek. 

Tento stav může vést k nitrosačním reakcím, které mohou pozměňovat strukturu 

proteinů a tak inhibovat jejich normální funkci[4].  

 

   Tvorba ROS je jeden z přirozených procesů v buňce během oxidativního 

metabolismu. 
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  Superoxidový aniont, vzniklý ať už v metabolických procesech či následnou aktivací 

zářením, je označován za primární ROS a může dále reagovat s dalšími molekuly za 

vzniku sekundárních ROS[7].  

   Hydroxylový radikál reaguje se všemi složkami molekuly DNA, poškozuje purinové i 

pyrimidinové báze i skelet deoxyribózy. Nejvíce je prostudována tvorba 8-OH-guaninu.           

   Peroxylový radikál může být začleněn do cyklizačních reakci při tvorbě endoperoxidů. 

Konečným produktem peroxidace polynenasycených mastných kyselin je 

malondialdehyd, který vykazuje mutagenní efekt v bakteriálních a savčích buňkách a 

karcinogenní efekt u buněk krys[4]. Způsobuje zesíťování a polymeraci části 

buněčných membrán, čímž mění jejich vlastnosti – např. snížení membránového 

potenciálu se změněnou propustností membrány pro ionty a organické sloučeniny[5].  

   Peroxid vodíku vzniká v peroxizomech. Peroxizomy jsou drobné vezikuly s jednou 

membránou, které jsou charakteristické přítomností oxidáz, jejichž aktivita vede ke 

tvorbě peroxidu vodíku a kataláz, které peroxid vodíku rozkládají[2]. 

 

    V buňce neustále probíhá syntéza a odbourávání ROS. Rovnováha těchto procesů  

čili redoxní homeostáze je velmi důležitá pro vnitřní prostředí buňky a je dána činností 

enzymů, např. glutathion peroxidázy či  glutathion reduktázy a činností 

neenzymatických složek, jako je α-tokoferol, askorbát nebo β-karoten. 

 

2.2.3. Funkce ROS 
   ROS se chovají odlišně za fyziologických a patologických podmínek[8]. 

Za fyziologického stavu oxygenní látky hrají důležitou roli v procesech buněčné 

signalizace, při biosyntéze či v procesech nespecifické protiinfekční obrany. 

 

• Buněčná signalizace: Růstové faktory či cytokiny spouštějí produkci ROS skrze 

stimulaci NADPH oxidázy. To má za následek produkci látek umožňujících další 

převod signálu např. při stimulaci protein tyrozinkináz, oxidativní aktivaci protein 

kinázy C či transkripci faktoru NF-κB. 

 

• Obranné procesy zahrnují účast na imunologické odpovědi . ROS se tvoří ve 

fagocytujících buňkách po stimulaci  mikrobiálními produkty, lipoproteiny či 

cytokiny jako je interferon-γ, interleukin-1β, or interleukin-8. ROS hrají důležitou 

roli v obrané první linie proti enviromentálním patogenům. Vysoce reaktivní 

formy kyslíku hrají tedy důležitou roli v antimikrobiální ochraně, pomáhají 

usmrcovat patogeny během fagocytózy [6].  
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• ROS jsou též produkovány během oxidativní fosforylace v mitochondriích a 

slouží jako ukazatele koncentrace O2 v krvi. 

 

   Za patologických podmínek dochází k o několik řádů zvýšené produkci ROS. To 

může být považováno za základní patologický mechanismus nejrůznějších procesů 

(neoplázie, infekční nemoci, autoimunitní poruchy, akcelerace aterosklerózy, diabetes 

melitus, revmatoidní artritida) či specifických postižení orgánů, např. pankreatitida, 

hepatitida nebo glomerulonefritida.  

 

2.2.4. Oxidační stres 
   Definice oxidačního stresu: Oxidační stres je definován jako nerovnováha mezi 

vysokou produkcí ROS a nedostatečnou antioxidační obranou[8]. Tato nerovnováha 

může být následkem buď zvýšeného vystavení organismu volným radikálům nebo 

snížením antioxidačních kapacit[5]. 

    Dochází k oxidačním změnám struktury lipidů, proteinů a DNA, které vedou k jejich 

změněné funkci. Buňka je vybavená reparačními mechanismy, které udržují její 

funkčnost. Dlouhodobé vystavení oxidačnímu stresu může vést  k poranění buněčných 

struktur, které buňka již není schopná opravit a mohou mít za následek smrt buňky či 

nekontrolované dělení buněk. U DNA se toto působení projeví apoptózou, mutagenezí, 

karcinogenezí a stárnutím[5]. ROS mohou způsobovat premutagenní modifikace bází 

DNA, např. tvorba 8–oxoguaninu, thyminglykolu či guaninu a adeninu s otevřeným 

imidazolovým kruhem. Např. jako hlavní mutagenní puriny v mitochondriální i jaderné 

DNA  byly identifikovány 8-oxoguanin a 2-hydroxyadenin[9]. 

 

Schéma oxidačního stresu v lidské buňce: (by G.P. Eckert) 

 

I. Genarace superoxidů, 

II. Tvorba peroxidu vodíku 

III. Detoxikace peroxidu vodíku pomocí antioxidačních enzymů 

IV. Poškození proteinu, lipidu a DNA způsobené ROS (hydroxylový radikál) 
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Obr. Č. 1 – převzato z [8] 

 
 

   Reaktivní sloučeniny kyslíku mohou způsobit změny ve struktuře DNA, narušení 

proteinové kostry, poškození deoxyribosa – fosfátové kostry stejně jako vznik 

specifických chemických modifikací purinových a pyrimidinových bazí[10]. Oxidační 

modifikace bází se mohou projevit jako mutace, oxidace deoxyribosové části může 

indukovat uvolnění baze nebo řetězcové zlomy DNA.  

 

2.3. Obrana organismu proti oxidativnímu poškození 
   Obecné obranné mechanismy proti volným radikálům, kteří  indukují oxidační stres, 

zahrnují[4]:  

• Preventivní mechanismy 

• Reparační mechanismy 

• Fyzická obrana 

• Antioxidační obrana 

 

    Konkrétněji může jít o [11]: 

• Tvorba látek zamezujících produkci ROS a regulace aktivity enzymů 

katalyzující tvorbu ROS. Sem patří např. chelatační látky či inhibitory enzymů 

podílejících se na aktivaci ROS. 

• Pomoc látek, které zprostředkovávají přesun již vzniklých ROS ven z buňky či 

obnovují funkci redukčních mechanismů buňky.  

• Opravný systém, který odstraňuje poškozené molekuly ven z buňky 

 
2.3.1. Látky podílející se na antioxidační odpovědi  
Jde o fyziologické zhášecí systémy, jejich přehled je v následující tabulce.  
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enzymatické neenzymatické 

superosiddismutáza vitamin C, E, A 
glutathionperoxidáza lykopen 
kataláza koenzym Q 
glutathiontransferáza glutathion 

 selen 

 flavonoidy 

 polyfenoly 

 fransferin 

 feritin 

 ceruloplazmin 
 kyselina močová 

Tabulka převzata z[6]. 

 

   Za antioxidanty jsou považovány látky, které mohou neutralizovat volné radikály 

darováním elektronu bez toho, že by se sami staly aktivním volným radikálem. Obvyklé 

je členění antioxidantů na enzymy a na látky dávající s RONS stálejší a tudíž méně 

toxické produkty[5]. 

 

Obr. Č. 2. Lokalizace endogenních a exogenních látek s antioxidační aktivitou. 

Převzato z [8]. 

 

¨ 
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2.3.1.1. Enzymy  
   Antioxidační enzymy se přímo podílejí na ochraně buněk proti oxidačnímu 

poškození. Mezi nejdůležitější enzymy z této skupiny patří superoxiddismutáza SOD, 

glutathionperoxidáza GPx, glutathionreduktáza GSR, kataláza a glutathion-S-

transferáza GST. Tyto enzymy se vykazují genový polymorfismus, na jehož základě 

dochází k různým odchylkám v jejich funkci.  

 

   Superoxiddismutáza katalyzuje přeměnu superoxidu na peroxid vodíku. Společně 

s glutathionperoxidázou představuje první linii obrany proti volným radikálům. 

Vyskytuje se ve 3 izoformách. SOD 1 ( obsahuje měď a zinek) existuje jako homodimer 

přítomný v cytosolu ve všech živočišných buňkách, nejvíce pak v játrech, erytrocytech, 

mozku a neuronech. Tento enzym tvoří četné polymorfismy, které jsou zodpovědné za 

různou funkčnost tohoto enzymu.  SOD 2 (s obsahem manganu) se nejvíce vyskytuje 

v srdci, mozku, játrech a ledvinách. SOD 3 představuje typ extracelulárního enzymu, 

nachází se v plazmě, lymfě a synoviální tekutině[12].  

Četné výzkumy prokázaly vztahy mezi up a down-regulací jednotlivých izoforem a 

výskytem různých patologických stavů. Např. down-regulace či mutace SOD 1 je 

dávána do souvislosti s výskytem Parkinsonovy choroby[12]. 

 

   Glutathionperoxidáza (GPx) a glutathionreduktáza jsou enzymy účastnící se 

metabolismu glutathionu. 

 
                                Obr Č. 3. převzat z [8].  

 

   Glutathionperoxidáza katalyzuje přeměnu  v buňce vzniklého peroxidu vodíku na 

vodu. Rozlišují se 4 izoformy s různým výskytem v jednotlivých tkáních. GPx 1 

obsahuje selen, vyskytuje se ubikvitárně, hojně v erytrocytech, ledvinách a játrech[12]. 

GPx 2 je cytosolická forma enzymu, závislá na selenu. Převážně se nachází v tkáních 

gastrointestinálního traktu. Hraje důležitou roli v ochraně proti v potravě přijatým 

peroxidovaným lipidům. GPx 3 se vyskytuje převážně  v plazmě, ale také v ledvinách, 

plicích, srdci a placentě. Tento enzym je schopen redukovat hydroperoxidy složitějších 

lipidů. GPx 4 je monomer. Díky své malé velikosti a hydrofóbnímu povrchu se účastní 
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redukce peroxidovaných fosfolipidů a cholesterolu v membránách. Pravděpodobně 

hraje nejdůležitější roli v ochraně buněk proti oxidačnímu stresu[12]. 

    

   Glutathionreduktáza tvoří dvě izoformy, jednu cytosolickou a jednu mitochondriální.    

    

   Kataláza katalyzuje rozklad peroxidu vodíku na vodu a O2. Skládá se ze 4 

identických podjednotek, každá z nich obsahuje feriprotopopfyrinovou skupinu. Nejvíce 

se vyskytuje v erytrocytech, hepatocytech a ledvinách. V případě oxidačního stresu 

dochází k její up-regulaci[12].  

    

   Glutation-S-transferáza představuje druhou linii obrany proti volným radikálům. 

Katalyzuje konjugaci redukované formy glutathionu (GSH) s různými složkami 

produkovanými během oxidačního stresu[13]. Hraje důležitou roli při detoxikaci 

xenobiotik, v inaktivaci endogenních hydroperoxidů a nenasycených aldehydů. Její 

exprese je regulována buněčným redoxním potenciálem. Vyskytuje se v šesti 

cytosolických izoformách. 

 

2.3.1.2. Neenzymatické látky  
   Jde o velmi důležité látky účastnící se antioxidačních procesů. Liší se mechanismy 

účinku, všechny ale vykazují antioxidační vlastnosti. V současné době je známo více 

než 4 000 antioxidantů, nejvýznamnější jsou glutathion, vitamin C, vitamin E a 

karotenoidy. Mezi další látky s antioxidačními vlastnostmi patří fenolové nebo 

polyfenolové sloučeniny jako jsou resveratrol, katechin, quercetin a flavonoidy, které 

jsou obsaženy například v zeleném čaji, víně, kávě nebo v olivách[6]. 

  

   Glutathion (GSH - γ-glutamylcysteinylglycin) je hlavní neproteinový antioxidant 

vyskytující se ve všech savčích tkáních. Jeho hlavním aktivním místem je thiolová 

skupina. Hraje klíčovou roli při detoxikaci volných radikálů. Je syntetizován převážně 

v játrech[13]. Celkový glutathion je suma volného glutathionu a glutathionu vázaného 

na proteiny.Volný glutathion se vyskytuje převážně v redukované formě (GSH), ta se 

mění na svoji oxidovanou formu (GSSG) během oxidačního stresu. Zpět na 

redukovanou formu se mění pomocí glutathionreduktázy[13]. 

   Glutathion vykazuje antioxidační aktivitu na několika úrovních – jednak přímo 

vychytává hydroxylové radikály, detoxikuje hydrogenperoxid a lipidové peroxidy [4], 

jednak se jako kofaktor GPx a GST účastní antioxidačních dějů. Glutathion působí jako 

regenerátor nejdůležitějších antioxidantů – vitaminu C a vitaminu E zpět k jejich 

aktivním formám[4]. Udržuje v redukované formě sulfhydrylové skupiny proteinů, 
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cysteinu a koenzymu A. Chrání proteiny biologické membrány před vlivem peroxidů a 

radikálů[5]. 

Nedostatek glutathionu hraje roli v rozvoji jaterních onemocnění jako je nealkoholická 

steatohepatitida[13], cirhóza či hepatitida. Glutathion se vyskytuje v čerstvém nebo 

mraženém ovoci a zelenině (chřest, brokolice, špenát, vlašské ořechy), v rybách či 

mase.  

 

   Thioredoxin (Trx) je malý multifunkční protein, který se účastní buněčných thiol-

redoxních procesů. Obsahuje 2 aktivní místa cysteinových zbytků [8].  

 

   Coenzyme Q10 (CoQ) neboli ubichinon či vitamin Q10 je v tucích rozpustný, nachází  

se v každé buňce. Vyskytuje se v malém množství v široké řadě potravin, více pak 

v orgánech  jako je srdce, játra a ledviny, dále pak v sojovém oleji, makrelách, 

sardinkách či arašídech. Syntéza de novo z prekurzorů probíhá ve všech tkáních. Ve 

vysokých koncentracích se vyskytuje v buněčných membránách, také v Golgiho 

vehikulech a mikrozomech[14]. Představuje koenzym pro řadu klíčových 

enzymatických procesů v produkci energie,  koenzym Q 10 je koenzymem pro 

mitochondriální enzymy (komplex I, II a III). Je prvním antioxidantem, který 

intracelulárně zneškodňuje volné radikály. Redoxní stav koenzymu Q10 (poměr 

ubichinol Q10/ubichinon Q10) může sloužit jako indikátor oxidativní modifikace LDL in 

vivo a marker oxidačního stresu[5]. Představuje velice silně účinný antioxidant, sám či 

v kombinaci s vitamínem E.  

 

   Vitamin C, respektive jeho za fyziologických podmínek existující redukovaná forma 

kyselina askorbová, působí jako kofaktor enzymů při biosyntéze kolagenu, karnitinu 

nebo norepinefrinu. Vyskytuje se v plazmě či buňkách, kde působí jako „hasič“ volných 

radikálů[8]. V cytosolu odstraňuje volné radikály několika mechanismy: superoxid 

redukuje na peroxid vodíku, hydroxylový radikál na vodu, reaguje se singletovým 

kyslíkem, působí jako kofaktor řady hydroláz[5]. Ve vodním prostředí interferuje s již 

vytvořenými radikály, přispívá k regeneraci α-tokoferolu (vitamin E) [6]. ASA  a α-

tokoferol inhibují lipidní peroxidaci štěpením peroxylových radikálů.  

 

   Vitamin E představuje v tucích rozpustný vitamin, vyskytující se v kukuřici, olivách, 

ořechách, listové zelenině či rostlinných olejích. Má několik forem - α, β, γ, a δ. α-

tokoferol je přirozený, lipofilní, velmi účinný lapač volných radikálů. Inhibuje peroxidaci 

lipidů, jeho aktivita závisí na spoustě faktorů jako je jeho lokalizace či přítomnost 

dalších antioxidantů. 
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     Kyselina močová představuje jeden z nejvýznamnějších antioxidantů lidské plazmy. 

Inaktivuje singletový kyslík a hydroxylový radikál. Další mechanismus antioxidačního 

působení kyseliny močové je založen na schopnosti vytvářet komplexy s ionty železa a 

mědi[5]. 

 

   Karotenoidy jsou  široce zastoupené obsahové látky různých rostlin, jejich 

antioxidační účinek závisí na jejich chemické struktuře. Představují různorodou skupinu 

rostlinných pigmentů, dělenou na lykopeny, karoteny a xantofily. Β-karoten působí jako 

velice účinný lapač volných radikálů, váže např. peroxylový či hydroxylový radikál.  

 

   Polyfenoly (katechiny), mezi nimi flavonoidy, jsou obsahové látky vyskytující se např. 

v zeleném čaji, černém rybízu či ostružinách. Působí mimo jiné jako regenerátory 

vitaminu C a E[11]. Jeden ze 4 hlavních katechinů obsažených v zeleném čaji je i 

epigallokatechin galat (EGCG). Hraje důležitou roli v ochraně proti volným radikálům, je 

schopen selektivně indukovat apoptózu v rakovinných buňkách. EGCG vykazuje též 

schopnost snížit počet buněčných zlomů indukovaných aflatoxinem B1 či N – nitroso – 

N- methylureou[15].  

 

3. Metody detekce a stanoveni poškození DNA 
   Všechny metody, které vyhodnocují primární poškození DNA, přicházejí v úvahu při 

detekování látek působících cytotoxicky, přesněji řečeno genotoxicky[16]. K detekci a 

stanovení poškození DNA je možno použít několik metod založených na různých 

principech.  

 

3.1. Alkalická eluce 
   Při této metodě jsou vlákna poškozené DNA separována podle velikosti. 

   DNA je umístněna na filtr (polykarbonátový, polyvinylchloridový), ten působí jako 

mechanická překážka v pohybu dlouhých vláken DNA[17]. Skrz filtr pomalu protéká 

alkalický roztok. Čím jsou vlákna menší, tím snadněji přes filtr projdou, stupeň eluce 

DNA je tedy určen frekvencí zlomů[18].   

   Existuje analogická metoda v neutrálním prostředí, bez denaturace DNA, kde stupeň 

eluce závisí na frekvenci dvouvláknových zlomů a není ovlivněn jednovláknovými 

zlomy[18]. 

   Alkalická eluce byla hlavní metoda používaná pro detekci jednořetězcových zlomů a 

alkalilabilních míst i pro detekci opravy DNA před kometovým testem[19]. 
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3.2. Chromatografie 
   Pro analýzu DNA je zejména vhodná gelová chromatografie, kde jsou molekuly 

děleny podle velikosti. Iontově výměnná chromatografie umožňuje dělení podle náboje, 

vysoce účinná kapalinová chromatografie se používá např. pro stanovení oxidovaných 

bází[17]. 

 

3.3. Sedimentace DNA 

   Principem této metody je rozdělení DNA fragmentů v roztoku podle velikosti nebo 

hmotnosti či hustoty. K tomuto dělení dochází až po předchozí lýze buněčné stěny.  

   Sedimentace může být urychlena pomocí centrifugace, která umožňuje sedimentovat 

i strukturám, které by za normálních podmínek vůbec nesedimentovaly či 

sedimentovaly velmi pomalu.  

   Obsah DNA v jednotlivých frakcích se poté stanovuje např. pomocí hmotnostní 

spektrometrie nebo měřením radioaktivity vzorku, v případě že byla DNA předem 

radioaktivně značena. 

  Existují dva základní způsoby centrifugace. Při izokinetické centrifugaci dochází 

k rozdělení částic podle jejich rychlosti pohybu. Izopyknická centrifugace umožňuje 

dělení podle hustoty částic. 

 

3.4. Využití specifických protilátek 

   Tato metoda je založena na chování DNA, kdy poškozená DNA navázaná na 

bílkoviny je schopná vyvolat imunitní reakci. Byly popsány polyklonální a monoklonální 

protilátky proti řadě typů poškození DNA[17]. 

 

3.5. Elektroforéza 
   Tato široce používaná metoda je založena na sledování migrace makromolekul, 

které v elektrickém poli putují v závislosti na své velikosti a náboji. DNA se při 

konvenční elektroforéze pohybuje jako fragment směrem k anodě. Vzdálenost, kterou 

fragment urazí za daný čas, je pak nepřímo úměrná jeho velikosti. 

 
3.6. Mikrogelová elektroforéza (kometový test, SCGE) 
   Kometový test ( comet assay, single cell gel electrophoresis) je víceúčelová metoda. 

I po více než 20 letech používání, je kometový test stále ve fázi expanze s mnoha 

novými uživateli každý rok. Každé dva roky se koná Comet Assay Workshop, kde jsou 

diskutovány nové otázky související s použitím kometového testu[18].  
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4. Kometový test 
   Comet assay je zajímavý hned z několika důvodů. 

   Ve srovnání s ostatními metodami pro stanovení genotoxicity má kometový test 

několik výhod.  

• Vysoká citlivost při detekci nízkých hladin poškození DNA 

• Požadavek nízkého počtu buněk v pokusu 

• Flexibilita v použití 

• Nízká cena 

• Jednoduchost provedení 

• Možnost provedení experimentu při použití relativně malého množství 

testované látky 

• Krátké časové období (několik dní) potřebné pro provedení experimentu [19]. 

  Pro samotnou analýzu postačí velmi málo buněk ( méně než 50 000). 

 

4.1. Vývoj kometového testu 
   Jako první použili mikrogelovou elektroforézu pro detekci poškození DNA na úrovni 

jedné buňky Östling a Johanson v roce 1984[20]. Při jejich pokusu byly buňky ukotveny 

v agaróze na sklíčku, následně byly vystaveny lýze a podrobeny elektroforéze za 

neutrálních podmínek. Vědci použili kometový test pro detekci zlomů způsobených 

ionizačním zářením. 

   V současnosti nejpoužívanější metodou je alkalická elektroforéza. Östling a 

Johanson použili neutrální podmínky, ty však značně limitovaly využití této metody. 

Nejvyšší množství DNA uvolněné do ocasu za neutrálních podmínek je okolo 25%, za 

alkalických podmínek se zvyšuje až k 90%[21], což velmi zvyšuje citlivost stanovení.         

   Alkalickou mikrogelovou elektroforézu na úrovni jedné buňky poprvé představil Singh 

v roce 1988, který použil pH>13[22]. Při tomto pH dojde k zvýšení migrace molekul, 

což je spojeno se zvýšeným výskytem volných jednořetězcových zlomů, zlomů 

s nekompletně excizní reparovanými místy a alkalilabilních míst[17]. 

   Téměř všechny genotoxické látky indukují významně více jednořetězcových zlomů a 

alkalilabilních míst než zlomů dvojřetězcových. Jde tedy o zvýšení citlivosti pro 

identifikaci těchto látek. 

   Ať už za neutrálních či alkalických podmínek, jsme schopni detekovat poškození již 

při velmi nízkých dávkách radiačního záření, neboť produkuje převážně 

jednořetězcové zlomy[18]. 
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4.2. Použití 
   Rozsah možného použití metody Comet assay je velký. Hlavním polem využití jsou 

testy genotoxicity. Metoda se používá pro výzkum fyzikálně-chemického chování DNA, 

pro výzkum základních aspektů poškození DNA a buněčných odpovědí na toto 

poškození.  Kometový test představuje metodu, která umožňuje stanovit reparační 

aktivitu buněčného extraktu či purifikovaných proteinů při rekonstitučních opravách 

z jednotlivých komponent. Je využíván též při charakterizaci oprava-defektivních 

mutant v buněčných liniích[21].  

   Úspěšně je kometový test využit při monitorování DNA poškození v lidských 

populacích[21].  

 
4.3. Princip metody 
   Molekula DNA má přirozeně záporný náboj, tudíž migruje v elektrickém poli směrem 

k anodě. Rychlost její migrace v elektrickém poli závisí na počtu zlomů a na velikosti 

molekuly[21].  

 

Obr. č. 4  Schéma základních kroků při kometovém testu, alkalická verze ( pH >13), 

převzato z [19]. 

 

 
 

   

   Zafixované buňky v agarózovém poli se lyzují. Během lýzy dochází k destrukci 

proteinů a dalších buněčných komponent. Ty poté volně difundují v agarózovém poli do 

lyzačního roztoku. V agarózovém gelu zůstává fixovaná pouze DNA. Zachovává si 
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organizovanou strukturu – superstrukturu, podobně jako má v živé buňce. Přítomné 

zlomy v DNA během alkalického rozvíjení způsobí relaxaci této superstruktury.  

Jakožto zlomy označujeme poškození genetického materiálu buňky, které je projevem 

biologického efektu genotoxických faktorů[23]. V přítomnosti elektrického  pole putuje 

relaxovaná DNA ke kladné elektrodě. DNA nemigruje jako fragment, tím se liší chování 

DNA při kometovém testu od jejího chování při konvenční elektroforéze. Po alkalické 

elektroforéze následuje neutralizace. DNA v ohonu kometu zůstane jednovláknová, 

v hlavě komety dojde k obnovení dvouvláknové struktury.  Hlava komety tedy obsahuje 

nepoškozenou DNA, zatímco ohon je tvořen volnými konci DNA[21]. 

   Obraz, který je vidět ve fluorescenčním mikroskopu po obarvení vhodným 

fluorescenčním barvivem s afinitou k DNA, připomíná tvarem kometu. Nepoškozená 

DNA zůstává fixovaná v „hlavě“ komety, poškozená DNA tvoří chvost komety. Metoda 

dostala svůj název právě podle tohoto typického obrazu, který je možné pozorovat 

v mikroskopu. 

 

Obr. č. 5 Obraz buňky ve fluorescenčním mikroskopu připravený k analýze 

 
                                Převzato z [24]. 

 

4.4. Teorie chování DNA dle Ostlinga a Johansona 
   Östling a Johanson předpokládali, že DNA se nachází ve stočených smyčkách 

v jádrech, které při lýze ztratili proteinové součásti. Tato struktura je zachována[25] 

pravděpodobně díky vazbám v jádře či matrix. V živých buňkách je DNA organizována 

v nukleozomech, vine se okolo středu z histonů, tvoří double helix. K jeho rozpadu 

dochází tehdy, když se méně než 10 bazí nachází v podobě relaxované molekuly. Po 

lýze v 2,5M NaCl se histony přemisťují, DNA zůstává ve své původní struktuře. 

Smyčka může být považována za samostatnou topologickou jednotku. Tudíž, 

jednořetězcový zlom uvolní dvoušroubovicovitou strukturu a umožní smyčce, ve které 
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se nachází, roztáhnout se do elektrického pole. Relaxace dvoušroubovice a uvolnění 

smyček se děje za neutrálních i alkalických podmínek[18]. 

   DNA v ohonu za alkalických podmínek se zdá zrnitější ve srovnání s homogennější 

skvrnou za neutrálních podmínek[18].  

 

4.5. Mitochondriální DNA 
   Mitochondriální DNA má velikost 16 569 bp nebo 11x106 Dalton, což je více méně 

velikost „fragmentů“, kteří tvoří ohon komety. Mitochondriální DNA je tedy prostě moc 

malá, aby pro její detekci mohla být použita tato metoda[18]. 

 

4.6. Apoptóza 
   Kometovým testem nejsme schopni detekovat fragmenty DNA vzniklé při apoptóze. 

Komety, připomínající svým tvarem ježka (téměř všechna DNA tvoří ohon, pouze malá 

část tvoří hlavu komety), by k tomuto tvrzení sice mohly svádět, ale tyto komety 

nemohou být použity jako specifický indikátor apoptózy. Jednak apoptóza není 

bezprostřední následek vážného napadení buňky, ale vyvíjí se časem, jednak jsou 

zlomy opravovány, k čemuž při apoptóze nedochází. Podle definice je apoptóza 

ireversibilním poškozením[18].  

  Takto vypadající komety (tj. téměř neznatelná hlava, široce rozptýlený ohon) jsou 

diagnostikovány nejen v případě nekrózy či apoptózy, jsou detekovány též u buněk po 

ovlivnění vysokými dávkami záření či silných mutagenů[16]. 

    Za zlatý standard pro určení nekrózy či apoptózy bylo stanoveno histopatologické 

vyšetření. Ovšem, i zde je potřeba standardizovat způsob, jak interpretovat 

histopatologické nálezy[16]. 

 

4.7. Složení ohonu 
  Na původ ohonu komety není jednotný názor. Existují dvě hypotézy: 

• U buněk poškozených mutagenem dochází během kometového testu vlivem 

alkalického pH k vytvoření zlomů DNA v množství několik tisíc na buňku. 

Vzdálenost mezi zlomy jsou v řádu 109 Da. Délka těchto „ fragmentů“ je zhruba 

1mm, délka ohonu komety je pak několik setin z toho. Tato hypotéza 

předpokládá, že ohon tvoří volné, poškozené konce DNA, které jsou taženy ven 

z jádra.  

• Podle druhé hypotézy nepoškozená DNA tvoří i po lýze smyčky, které si 

zachovávají svoji původní strukturu v nukleozomech. Po poškození DNA je 

struktura porušena, smyčky se uvolňují a tvoří „halo“ okolo jádra. Analogicky lze 

předpokládat, že ocas komety je tvořen relaxovanými smyčkami a počet 

24 
 



smyček v ohonu indikuje počet zlomů v DNA. Tato teorie by mohla být 

potvrzena zjištěním, že se zvyšujícím se stupněm poškození roste spíše 

intenzita než délka ohonu. Délka ohonu je pravděpodobně určena primárně 

délkou smyček[21]. 

 

  Cook a Brazell odhadovali průměrnou délku smyčky na 2.2x105 bp, což je 

ekvivalentní 75 µm. To odpovídá typické délce ohonu komety[26]. 

  Jestli je ohon komety tvořen volnými konci DNA nebo relaxovanými smyčkami DNA, 

by pomohla určit technika použití a slepení konců, kde by se do vzorku inkorporovaly 

fluorescenčně značené nukleotidy.  

 

 4.8. Detekce 
   Citlivost kometového testu může být plně oceněna jen při správné kalibraci. Rozsah 

detekovatelného poškození pomocí kometového testu je přibližně mezi 0,2 do 10 Gy 

ekvivalentů, což je 0.06 až 3 zlomy na 109 Da.  Může tedy být stanoveno od 100 až do 

několika 1 000 zlomů na buňku. To v sobě bez obtíží zahrnuje jak úroveň poškození 

nalezené u kontrolních buněk jakožto pozadí, tak i  poškození vyvolané 

experimentálně[18].  

   Pomocí verze s pH >13 jsme schopni detekovat jednořetězcové zlomy DNA (single- 

strand breaks, SSB), což jsou přímé zlomy DNA nebo přechodné zlomy, které vznikají 

v důsledku opravy poškození. Dále se kometový test používá pro detekci alkalilabilních 

míst, DNA-DNA/DNAprotein cross-linking, jednořetězcových zlomů asociovaných  

s nekompletně excizní opravovanými místy a dvouřetězcových zlomů[18].  

   Řada genotoxických látek neindukuje zlomy přímo. Vytváří abazická místa, která jsou 

alkalilabilní a jsou pravděpodobně působením vysokého pH elektroforetického roztoku 

konvertována na zlomy. Ukázalo se, že pH >13 je dostačující pro konverzi AP-míst na 

zlomy, zatímco pH okolo 12 ne.  Ovšem, nebylo ještě přesně stanoveno, zda 40ti 

minutová inkubace v 0.3M NaOH při 4 stupních stačí pro konverzi všech AP- míst na 

zlomy[18].  

 Přechodné zlomy vznikají během opravy DNA excizní reparací. Vysoký počet zlomů 

může tedy indikovat buď velké poškození nebo účinnou opravu. Užitečnější informace 

o poškození DNA lze získat při využití buněčné reparace k produkci zlomů DNA a tak 

odhalit nebo zesílit efekt genotoxinů, které jinak nevykazují pozitivní výsledky[21]. 

  Metoda se používá též pro detekci alkalilabilních míst, což jsou apurinová či 

apyrimidinová místa (AP-místa), která vznikají při ztrátě poškozené báze. Tvoří se 

abazická místa v řetězci. AP-místa se vyskytují jako meziprodukty během excizní 

reparace[18].  
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   Kometový test se též využívá při zjišťování křížových spojení DNA-protein, 

oxidačních a alkylačních poškození DNA v eukaryotních buňkách in vitro. Detekce se 

provádí pomocí fluorescenčního mikroskopu.  

   Metoda umožňuje analyzovat poškození DNA na úrovni individuálních buněk ve 

všech typech buněk – jak v buňkách proliferujících tak v buňkách neproliferujících, ve 

stabilizovaných buněčných liniích, primokulturách, v lymfocytech, též i v buňkách 

z biopsií[23].    

 

4.9. Skóróvání komet 
 Existuje několik lišících se přístupů k hodnocení komet. 

1. Měření délky ocasu pomocí mikrofotografu s použitím mřížky představuje 

namáhavou metodu, která poskytuje jen limitované informace. Velikost ocasu 

vzrůstá již při nízkém poškození a brzo dosahuje své maximální délky. Z toho 

vyplývá i nevýhoda spojená s tímto způsobem vyhodnocování. 

2.  Dle vizuálního pozorování lez rozdělit komety do 5 kategorií. Kategorie 0 

reprezentuje nepoškozené buňky, do kategorií 1 až 4 jsou komety děleny na 

základě vzrůstající intenzity ohonu. 

3. Obrazová analýza pomocí kamery napojené na příslušný software, kde výběr 

komet záleží na skórujícím pracovníkovi. 

 

Obr. č. 6 Analyzovaný obraz s histogramem před úpravou 

 
                                 Převzato z [24]. 
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Obr. č. 7 Analyzovaný obraz s histogramem po úpravě 

 
                                Převzato z [24]. 

 

4. Automatizované systémy, které vyhledávají komety a přináší výsledky měření 

s minimálním lidským zásahem[18]. 

 

   Vizuální skórování je celkem vhodné. Jeho výsledky byly porovnány s výsledky 

obrazové analýzy pomocí počítače a byla nalezena korelace mezi oběma typy 

vyhodnocování. Dehon a  Catoire zkoumali jednotlivé přístupy ke skórování komet a 

zjistili, že data získaná při měření automatizovaným způsobem odpovídají výsledkům 

odečteným vizuálně[27].  

   Vizuální skórování prováděné zkušeným pracovníkem, může být rychlejší než 

analýza pomocí počítače. Představuje metodu volby pro laboratoře zajišťující analýzu 

velkého počtu vzorků, např. při biomonitorování[18]. 

   Obrazová analýza poskytuje široké množství informací – celkovou intenzitu každé 

komety, její délku ocasu, % DNA v hlavě a ohonu, „tail moment“.  

   V případě přítomnosti velmi nízkých hodnot poškození nejvíce informací poskytuje 

parametr délka ohonu, což je vzdálenost od středu či určené hranice hlavy komety po 

poslední viditelný signál ohonu[16]. 

  % DNA v ohonu pokrývá nejširší rozsah poškození a je lineárně závislý na četnosti 

zlomů. Je definována jako podíl DNA v ohonu ku množství DNA v buňce násobený 

100[16].  

   „Tail moment“ byl navržen jako způsob vyjádření jak délky ohonu tak jeho intenzity 

v jedné hodnotě. „Tail moment“ má ovšem i nevýhody, např. nejsou stanoveny 

standardní jednotky. Buňky z různých tkání či různých druhů se mohou podstatně lišit 

v délce ohonu, tudíž by mohlo dojít ke zkreslení výsledů. Proto se doporučuje za 

parametr první volby považovat % DNA v ohonu. 
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   Kometový test má omezené možnosti dynamiky, dosahuje saturace, když většina 

DNA je přítomná v ohonu. To se může ukázat jako problém v případě použití 

specifických endonukleáz pro měření dalšího poškození. Pak celkové poškození může 

přesáhnout saturační limit. 

 

   Pro zviditelnění komet jsou používané různé látky. Nejčastěji se jedná o 

fluorochromní barvivo ethidium bromid, který se vmezeřuje mezi páry bází. Hlava a 

ohon komety vykazují stejnou intenzitu jeho navázání. 

   Mezi další látky používané pro zviditelnění komet patří: propidium jodid, DAPI, 

SybrGold TM či stříbro, které nevykazuje fluorescenci[18]. 

 

4.10. Modifikace kometového testu 
   Modifikací kometového testu získáme zlepšení, která zvýší rozsah, citlivost a 

specifitu. Modifikace spočívá ve využití reparačních enzymů, jejichž použití umožňuje 

detekovat oxidační poškození DNA.  

   DNA je fixovaná v gelu, po lýze je vystavena působení specifických endonukleáz, 

které volně vytvářejí zlomy na poškozených místech. V principu lze tímto způsobem 

detekovat jakékoliv poškození, pro které existuje specifická endonukleáza.  

   Jako první byla použita UV dimer specifická endonukláza V pro stanovení 

thymidinových dimerů. Následovala endonukláza III, jejímž substrátem jsou oxidované 

pyrimidiny. Analogicky byla použita formamidoglykosyláza ( FPG), ta detekuje 

oxidativní poškození u 8-OH-guaninu a u formamidopyrimidinů[18]. Pokusy byly též 

provedeny s uvrABC, jejím substrátem jsou objemné léze[21]. 

   Modifikovaný kometový test byl použit při monitorování oxidativního poškození DNA 

v lidské populaci. Ukázalo se, že je hodnotným nástrojem molekulární 

epidemiologie[21]. 

 
 4.11. Enzymy 

   Endonukleáza III je enzym, který se podílí na nukleotidové excizní reparaci. Je tvořen 

baktériemi, kvasinkami i savci. Pro experimentální účely bývá nejčastěji izolován 

z bakterie Escherichia coli[17]. 

   Endonukleáza III má dvě enzymatické funkce: působí jako DNA-glykosyláza, která 

odstraňuje oxidované pyrimidiny a jako AP-endonukleáza, která konvertuje vzniklá 

apyrimidinová místa na jednořetězcové zlomy DNA[28]. Jedná se o reparační enzym, 

jeho funkcí je rozpoznávat a opravovat poškozenou DNA.  

   Endonukleáza III schopna detekovat oxidované pyrimidiny i v lidských lymfocytech, 

které nebyly vystaveny působení žádné genotoxické látky. Výskyt endogenně 
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oxidované DNA, který je způsoben kyslíkovými radikály uvolněnými během normálního 

metabolismu, je považován za jednu z možných příčin rakoviny[21]. 

   Běžnější biomarker oxidativního poškození DNA je 8-OH-guanin, často měřený 

pomocí vysoko účinné kapalinové chromatografie. 8-OH-guanin je pravděpodobně 

hlavní substrát  FPG v živých buňkách. Podobně jako endonukleáza III, slučuje v sobě 

FPG účinek DNA-glykosylázy a AP-endonukleázy[21]. 

   Požadavky jednotlivých enzymů na substrát a tudíž i jejich schopnost přimknout se 

ke specifickému adduktu, se mohou lišit v in-vitro a in-vivo podmínkách. 

 

4.12. Kalibrace 
   Kometový test představuje velice citlivou metodu pro detekci a stanovení poškození 

DNA. Pro zisk relevantních výsledků je potřeba dbát na správnou kalibraci. 

   Kalibrace se normálně provádí pomocí měření poškození v buňkách ovlivněných 

určitou dávkou ionizačního záření, takže záznamy komety mohou být vyjádřeny jako 

Gy ekvivalenty. Před mnoha lety, za použití metody alkalické sedimentace, bylo 

zjištěno, že 1 Gy X-paprsků či záření vyvolává 0,31 zlomů na 109 Da buněčné 

DNA[18].  

  Před nějakým časem bylo zjištěno, že jednořetězcové zlomy se rychle a snadno 

opravují. Proto je důležité provádět ozařování na ledě, buňky udržovat v chladu a co 

nejvíce zkrátit čas před alkalickou lýzou, která zastavuje jejich reparační děje[18]. 

   Námi používaná kalibrační křivka je na následujícím obrázku, kde směrnice 

k kalibrační přímky je 0,042.  

  

 Obr. Č. 8 – Kalibrační křivka.  
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Pro hodnocení jsme použili závislost % DNA v ohonu na velikosti dávky ozáření 

v Gy[18]. 

 

4.13. Viabilita 

   Předtím, než jsou buňky podrobeny kometovému testu, běžně se provádí tzv. test 

viability. Nejčastěji se používá test trypanové modři. Metoda je založena na schopnosti 

trypanové modři proniknout do mrtvých buněk, živé buňky zůstanou nezabarvené[23].  

   Ovšem, modré zbarvení buněk nemusí vždy znamenat smrt buněk. Tento test 

představuje testování funkce membránové integrity, kdy pozitivní buňky jsou brány za 

neživotaschopné. 

   Test exkluze trypanové modři a ostatní „viability“ testy nejsou spolehlivou metodou 

pro měření schopnosti buněk přežít, měří však některé aspekty buněčné dysfunkce. 

Pravděpodobně, kometový test hodnotící nízké poškození DNA by byl lepším 

ukazatelem životnosti buněk než běžné cytotoxické testy[18]. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST:  
 

5.1. Materiál 
 

5.1.1. Tkáňové kultury 
   HeLa buňky jsou lidské heteroploidní buňky izolované z karcinomu děložního čípku, 

byli nám poskytnuty Dr. Dušínskou. 
 

   UV-20 jsou buňky z linie ovariálních buněk křečíka čínského izolované a popsané 

Thompsonem v roce 1981. Linie UV-20 se vyznačují značně zvýšenou citlivostí k UV 

záření v důsledků specifických defektů v excisní reparaci DNA. Byly poskytnuty prof. 

Collinsem (Univ. Oslo, Norsko).  

 

5.1.2. Lidské lymfocyty 
   Lidské lymfocyty byly izolovány pomocí centrifugace v gradientu fikolu nebo 

preparátu Histopaque (Sigma). Po opětovném promytí PBS byly použity pro přípravu 

preparátu pro kometový test.  
 

5.2. Pomůcky a přístroje 

• Skleněné zkumavky, kádinky, Erlenmayerovy baňky, Petriho misky 

• Špičky na pipety 

• Automatické pipety (HTL, Polsko) 

• Podložní a krycí mikroskopická sklíčka  

• Krabice na histologické preparáty 

• Plastové zkumavky 

• Skleněné kyvety 

• Savičky, ependorfky 

• Stojany na zkumavky a ependorfky  

• Laboratorní podložky 

• Počítač HP 

• Fluorescenční mikroskop Eclapse E400, zvětšení 20x / 0.50 (NIKON, 

Japonsko)  

• Kamera 

• Programy Lucia commet assay: Laboratory imaging, Praha 

        Windows 

• Statistický program: Sigma-stat  
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• Elektroforetický tank 

• Lázeň 37°C  MTA,  Kutesz 609/a  (Maďarsko) 

• Výrobník ledové tříště (Angelantoni Industrie, Itálie) 

• Analytické váhy (Boeco , Německo) 

• Předvážky  EMB 220-1 (Kern, Německo) 

• Zdroj napětí do 30 V 

• Lednice 175 R (Calex) 

                        ( Iberna) 

                        (Bosch)  

• Mrazák  (Bosch) 

• Laminární box  AURA 2000 (Itálie)  

• Světelný mikroskop (Telaval) 

• UV-lampa (Philips) 

• UV-light metter (Thaiwan) 

• CO2 inkubátor (Shellab , USA) 

• Centrifuga Z 400 K (Hermle, Německo) 

• Mikrovlnná trouba (Goldstar , Korea) 

• Magnetická míchačka s ohřevem MSH basic (Yelow line, Německo) 

• Parní sterilizátor (Tuttauer) 

 

5.3. Chemikálie 

• Agaróza - Standard EEO (Serva-Boehringer Bioproducts Partnership, 

Ingelheim, Německo) 

• Agaróza (HMP) Low EEO (Sigma, St. Louis, USA) 

• Agaróza (LMP) Low Gelling Temperature (typ VII) (Sigma, St. Louis, USA) 

• Triton X-100  (Laboratories, Anglie) 

• NaOH p.a. (Lach-Ner s.r.o., Neratovice, ČR) 

• HCl  p.a.  (Lach-Ner s.r.o., Neratovice, ČR) 

• Fosfátový pufr (PBS-tablety) (Sigma,St. Louis, USA) 

• KCl p.a. ( Lachema, Brno, ČR) 

• Hepes p.a. (C8H18N2O4S) (Sigma Aldrich, Steinheim, Německo) 

• NaCl p.a. (Lach-Ner s.r.o., Neratovice, ČR) 

• TRIS (hydroxymethyl-aminomethan p.a) (Penta, Chrudim, ČR) 

• Chelaton II p.a. (Penta, Chrudim,ČR) 

• KOH p.a. (Lachema, Brno, ČR) 
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• Ethidium bromid 95% (Sigma Aldrich, Německo) 

• Plasty pro buněčné kultury (PAA laboratories GmbH – the cell 

laboratories company) 

 

5.4. Pracovní postup  
 
5.4.1. Příprava roztoků 
 
5.4.1.1. Agaróza 
   Roztok na potažení sklíček – 1% roztok normální agarózy v destilované vodě ( 1g na 

100 ml destil. vody) 
   HMP agaróza – 1% roztok standardní agarózy v PBS ( 100mg do 10 ml) 
   LMP agaróza – 1% roztok nízkotuhnoucí agarózy v PBS 
 

5.4.1.2. Lyzační roztok 
   2,5M NaCL,0,1 M Na2EDTA,  10 mM Tris-HCl, pH 10,1, 1% triton 
   Složení:     2,5M NaCL – 146,1g do 1000ml 
                     0,1 M Na2EDTA  - 37,224g  

                     10 mM Tris-HCl – 1,2114g  

                     do 1000ml destilované vody 

   Postup přípravy: v 800 ml vody jsme rozpustili navážky NaCl, chelatonu a Tris-HCl. 

Postupně jsme přidávali granulky NaOH až dojde k vyčeření roztoku. Přesnou hodnotu 

pH jsme upravili koncentrovaným roztokem NaOH. Objem roztoku jsme upravili na 1 

litr. 

   Lyzační roztok jsme připravili dostatečnou dobu před pokusem, aby byl v čas pokusu 

dostatečně vychlazený. Před použitím jsme přidali 1%Triton X-100 ( 1 ml do 100 ml 

lyzačního roztoku). Směs jsme nechali důkladně rozmíchat na míchačce a včas vrátili 

zpět do lednice, aby byl vychlazený.  

 

5.4.1.3. Roztok pro alkalické rozplétání a elektroforézu 
   0,3 M NaOH, 1 mM EDTA 
   Složení:    0,3 M NaOH – 18 g  
                    1 mM EDTA – 3 ml 0,5 EDTA  

                    v 1500 ml destilované vody 

 

5.4.1.4. Neutralizační roztok 
   0,4 M Tris – HCl 
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   Složení:    48, 456 g do 1000 ml destilované vody 
   Na požadované pH 7,5 jsme upravili přidáním koncentrované HCl. 

 

5.4.1.5. Endo pufr 
   40 mM HEPES – N – (2-hydroxyethyl) – piperazin – N´- 2 – ethansulfonová kyselina 

   0,1 M KCl, 0,5 mM EDTA, 200 µg/ml bovinní sérový albumin 

   Složení:   953 mg HEPES 

                   745,5 KCl mg  

                  146 mg EDTA  

                  do 100 ml destilované vody 

   Požadované pH 8,0 jsme upravili roztokem KOH. 

   Je možné připravit také  koncentrovaný roztok, který je možné po zředění použít pro 

pokus. Koncentrovaný roztok jsme uchovávali při minus 20°C. Na pracovní koncentraci 

se ředí v poměru 1:10. 

 

5.4.1.6. 0,5 M roztok EDT 
   Složení:14,612 g do 100 ml destilované vody 
 

5.4.1.7. Endonukleáza III 
   Zásobní roztok jsme 100 x zředili.  

 

5.4.1.8. PBS: 
   Složení:    NaCl 8 g  

                    KCl 0,2 g  

                    Na2HPO4 1,15 g (nebo Na2HPO4.12 H2O 2,89 g)  

                    KH2PO4 0,2g  

                    do 100 ml destilované vody 

 

5.4.1.9. Roztok ethidiumbromidu: 
   20µg do 1 ml vody 

 

5.4.2. Příprava sklíček 

• první vrstva agarózy: Předem připravený 1% roztok agarózy jsme rozvařili. Do 

horkého roztoku jsme postupně potopili všechna sklíčka. Při potopení jsme je 

drželi pinzetou za horní okraj, který poté sloužil k vlastnímu popisu při pokusu. 

Po vytažení z agarózy jsme spodní stranu sklíčka otřeli buničinou a touto 
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stranou položili na plechový podnos. Postupovali jsme co nejrychleji, agaróza 

rychle tuhne a vytváří na sklíčkách tenký film. Po ztuhnutí agarózy jsme 

podnos umístili do sušárny a vysušili při 60°C. Sklíčka jsme poté uložili do 

histologických krabic. 

• druhá vrstva agarózy: Připravený 1% roztok agarózy – HMP jsme rozvařili, až 

byl roztok čirý. Na sklíčko potažené první vrstvou jsme nanesli 85 µl HMP 

agarózy a ihned přikryli čistým krycím sklíčkem. Sklíčka jsme umístili na 

plechový podnos položený v ledové lázni – výhodné pro rychlejší tuhnutí vrstvy 

agarózy. Když agaróza dostatečně ztuhla, stáhli jsme krycí sklíčka plynulým 

pohybem palce. 

• třetí vrstva agarózy: 1% roztok agarózy nízkotuhnoucí( LMP - Sigma) jsme 

rozvařili, nádobu jsme poté vložili do kádinky a lázně o teplotě 37°C.Než dále 

pracujeme s agarózou, musí mít 37°C. Agarózu jsme poté smíchali s buňkami 

a to tak, že k připraveným buňkám jsme přidali 85µl LMP agarózy, promíchali 

pipetou a ihned nanesli na připravené podložní sklíčko, kapku z pipety přikryli 

krycím sklíčkem. Agarózu jsme opět nechali ztuhnout na podnosu v ledové 

lázni.  

 

5.4.3. Lýza 
   Po ztuhnutí jsme stáhli krycí sklíčko, na podložním skle zůstala vrstva buněk v LMP 

agaróze. Podložní sklíčka jsme umístili do kyvety a zalili je lyzačním roztokem. Kyvetu 

se sklíčky jsme poté umístili do lednice (teplota 4°C) a ponechali zde 1 hodinu stát. 

Tento čas není nutné přesně dodržet, sklíčka mohou podle zkušeností zůstat 

v lyzačním roztoku bez ovlivnění výsledku až 6 hodin.  
   Při ponoření buněk na sklíčku do lyzačního roztoku dochází k odstranění buněčné a 

jaderné membrány. 
 

5.4.4. Alkalické rozplétání DNA 
   Alkalický pufr je třeba připravit vždy čerstvý – ráno před začátkem pokusu, aby byl 

v čas potřeby dostatečně vychlazený (alespoň 8°C). 
   Přibližně 1,5 litru pufru jsme nalili do elektroforetického tanku umístěného v lednici 

(teplota 4°C). K tanku jsme připojili zdroj nastavený na 25 V, zdroj jsme zatím 

nezapínali. Sklíčka jsme položili do tanku popisem vpravo, případná prázdná místa 

jsme doplnili čistými sklíčky bez agarózy. V lednici jsme poté nechali 40 minut 

rozplétat.  
   Čas rozplétání je důležité dodržet vždy stejně. 
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   V alkalickém roztoku dochází k rozpadu alkalilabilních míst, které prezentují zlomy 

DNA a k rozplétání řetězců DNA. 

 

5.4.5. Elektroforéza 
   Po 40 minutách alkalického rozplétání jsme zapnuli elektrický zdroj. Velikost proudu 

je indikována na 300 mA. Tuto hodnotu jsme upravili odebráním či přidáním pufru 

injekční stříkačkou, přičemž sklíčka musí vždy zůstat zcela ponořena. Elektroforéza 

probíhala 30 minut při 4°C. 
   Při elektroforéze DNA putuje směrem k anodě. Při poškození struktury DNA dojde 

k vycestování jaderných struktur ven z jádra. 
 

5.4.6. Neutralizace 
   Po skončení elektroforézy jsme sklíčka ihned z tanku odebrali a přemístili do kyvety. 

Zalili vychlazeným neutralizačním pufrem, který jsme nechali působit 5 minut. Toto 

jsme provedli celkem 3 krát. Po neutralizaci jsme sklíčka promyli destilovanou vodou, 

nechali působit opět 5 minut.  
   Po promytí jsme sklíčka nechali uschnout, uložili je s popisem, o který pokus se 

jedná a buňky skórovali po ukončení celého pokusu.  
 

5.4.7. Barvení 
   K barvení jsme používali fluorescenční barvu ethidiumbromid.  

   Na sklíčko jsme nanesli 20 µl roztoku ethidiumbromidu(Sigma) a přikryli čistým 

krycím sklíčkem.  

 

5.4.8. Ovlivnění buněk reparačními enzymy 
   Při některých pokusech jsme využívali endonukleázy III.  

   Endonukleáza III se používá pro detekci oxidačního poškození pyrimidinů.    

   Po lýze jsme sklíčka umístili do kyvety a vložili do lázně o 40°C. Kyvety jsme zalili 

pufrem endo III, který jsme nechali působit 5 minut. Toto jsme opakovali 3x.Po promytí 

pufrem jsme na sklíčka nanesli 50 µl enzymu, přikryli krycím sklíčkem a vložili do malé 

plastové krabice s navlhčeným filtračním papírem. Nechali jsme inkubovat v inkubátoru 

45 minut při 37°C. Po skončení inkubace jsme sklíčka přemístili do elektroforetického 

tanku, nechali rozplétat a provedli elektroforézu.  

   Dalším reparačním enzymem, který jsme  během pokusů používali, je 

formamidopyrimidin glykosyláza ( FPG). Tento enzym umožňuje detekovat oxidativní 

poškození purinových bazí. Pracovní postup v případě jeho použití je stejný, jen 

inkubace v inkubátoru probíhá 30 minut při 37°C. 
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5.4.9. Skórování komet 
    Poškození DNA jsme hodnotili pomocí programu počítačové obrazové analýzy 

LUCIA (Laboratory Imaging, Praha).  

    Buňky jsme sledovali pomocí fluorescenčního mikroskopu a na obrazovce počítače, 

kam byl obraz z mikroskopu přenášen připojenou kamerou.  

   Na obrazovce počítače jsme pak buňky dále upravovali – zvětšovali, měnili intenzitu 

a měřili. Poškození jsme vyhodnocovali podle poměru procent DNA, která zůstala 

v jádře buňky – tj. v hlavě komety, a procent DNA, která vycestovala z buňky ve formě 

ohonu komety.  

   Na každém sklíčku jsme hodnotili vždy 30 buněk snímaných v jednom směru 

ve středu sklíčka. Údaje o procentuálním rozložení jsme zaznamenávali do souboru, 

který jsem dále upravovali v souboru Excel. Jako parametr pro hodnocení poškození 

DNA jsme použili parametr % DNA vycestovaných z buňky. Z hodnot tohoto parametru 

jsme pak vycházeli při jednotlivých analýzách.  

   Při vlastním hodnocení jsme vycházeli z předpokladu, že s rostoucím počtem 

poškození DNA se zvyšuje množství uvolněné DNA ve formě ohonu. V mikroskopu 

jsme pozorovali dva odlišné typy buněk: nepoškozené buňky se jevily jako kruhové 

svítící body, poškozené buňky vytvořili komety s různě dlouhými ocasy. Procento DNA 

v ohonu komety je přímo úměrné indukovaným zlomům.  

   Statistické hodnocení rozdílu počtu zlomů mezi dvěma vybranými skupinami bylo 

poté provedeno pomocí Mann-Whitneyova testu.  

 

5.4.10  Počítání buněk 
    Buňky jsme počítali v Bürkerově komůrce. Buněčnou suspenzi jsme nanesli na 

Bürkerovu komůrku a spočítali buňky v devíti čtvercích ohraničených trojitou linií. 

Průměrný počet buněk v jednom čtverci = a. Počet buněk v jednom ml suspenze 

byl pak a x 104.  

 

5.4.11  Vysévání buněk 
   Buňky jsem vyseli do kultivačních misek o průměru 40mm. Konečný počet 

buněk na misku byl 100-200 000, dle druhu pokusu.  

 
5.4.12 Viabilita buněk 
   Suspenzi buněk jsme smíchali v poměru 1:1 s 0,8%ním roztokem trypanové modři 

v PBS. Buňky jsme spočítali v Bürkerově komůrce pod světelným mikroskopem a určili 

jsme jejich viabilitu podle vzorce[23]:  
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            Počet mrtvých buněk 

V = 100 - (
--------------------------------

) x 100 [%]  

            Celkový počet buněk 

 

Do mrtvých buněk barva pronikla. 
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6. VÝSLEDKY: 
 

6.1. Stanovení oxidativního poškození u lidí (kontrolní): 
   V tomto pokusu jsme hodnotili poškození DNA v lidských lymfocytárních buňkách.      

   Buňky jsem odebrali 7 jedincům, jednotlivé vzorky pak rozdělili na 3 části. První část 

jsme po zpracování lymfocytů podrobili pouze lýze, druhou část jsme vystavili působení 

endonukleázy III a na třetí část jsme aplikovali formamidopyrimidinglykosylázu.   

   Poškození DNA jsme poté hodnotili pomocí počtu jednořetězcových zlomů (SSB), 

počtu endonukleáza III senzitivních míst a počtu míst sensitivních k 

formamidopyrimidinglykosyláze vztažených na 109 Daltonů.  

Výsledky pokusu jsou zaznamenány v grafu. 

                               

Graf č. 1 

poškození DNA u lidí kontrolní 
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  Podle výsledků jsme jedince rozdělili do 3 skupin: 

V 1. skupině jsou jedinci č. 1 a 5, u nichž jsme nalezli hladinu SSB v obvyklém rozmezí 

hodnot jako u normálních jedinců. Po působení enzymů Endo III a FPG se však u 

těchto jedinců ukázalo významné množství oxidovaných bází štěpitelných těmito 

enzymy, což reprezentuje významné oxidativní poškození DNA.  

Do 2. skupiny patří jedinec č.2, u kterého bylo nalezeno zvýšené množství SSB. Tyto 

SSB však patrně nejsou důsledkem oxidativní zátěže, neboť působení Endo III a FPG 

neodhalilo přítomnost oxidovaných bází.  
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Ve 3. skupině jsou pak jedinci č. 4, 3, 6, 7. Tito jedinci mají v podstatě normální hladinu 

SSB i normální hladiny oxidovaných bází, jak můžeme usuzovat z toho, že žádný 

z enzymů nedetekoval zvýšenou hladinu oxidovaných bází.  

   Nejvyšší hodnoty Endo III se vyskytují v první skupině, 0,856313 Endo III senz. 

míst/109 Da a 0,50689 Endo III senz. míst/109 Da oproti nižším hodnotám u ostatních 

dvou skupin. U těchto jedinců jejich DNA obsahuje více oxidovaných pyrimidinů jakožto 

následek oxidačního stresu prostředí.  

 

6.2. Rozložení poškození DNA u osob s profesionální expozicí butadienu 
   V tomto pokusu jsme měřili poškození DNA u osob profesionálně zacházejících 

s butadienem. Dalo by se předpokládat, že v této skupině se bude vyskytovat určité 

oxidační poškození vyvolané butadienem. Touto metodou jsme se snažili odlišit stupně 

poškození.  

  Celkem jsme zpracovali 22 vzorků. 

  Poškození DNA jsme pak hodnotili pomocí počtu jednořetězcových zlomů a Endo III 

senzitivních míst vztažených na 109 Daltonů. 

 

Graf č. 2 
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                                           Tab. č. 1  

sklíčko Dle grafu SSB endo III 

1-BU 1 0,413238 1,476661

2-BU 2 1,238588 1,37067 

4-BU 3 1,167281 1,928018

5-BU 4 1,072016 1,796869

8-BU 11 0,995996 0,725945

19-BU 12 1,956536 1,436912

21-BU 13 2,539841 2,164932

22-BU 17 0,868459 0,89355 

28-BU 18 1,760984 1,911445

29-BU 19 0,981322 1,08796 

30-BU 20 1,085171 0,412877

31-BU 6 1,772921 1,043036

12-BU 16 0,762023 1,005278

27-BU 23 0,733211 1,16193 

    

10-BU 5 0,325483 0,648791

13-BU 7 0,241634 0,555341

15-BU 8 0,772044 0,941699

16-BU 9 0,66591 0,836346

17-BU 1 0,286247 1,186046

18-BU 10 0,257477 0,202381

23-BU 14 0,295982 0,354278

26-BU 15 0,18527 0,306516

 

 

   Za kontrolní vzorky jsme považovali vzorky z 6.1., kde průměrná hodnota SSB činila 

0,32176 a Endo III 0,45911. Tyto hodnoty zohledňují vliv běžného prostředí.  

   Jak je vidět v tabulce č.1, 17 vzorků překračuje tyto limity u SSB a 18 vzorků u Endo 

III.  

   Dle výsledků jsme skupinu rozdělili do dvou podskupin. Do 1. podskupiny jsme 

zahrnuli jedince s markantně zvýšenými hodnotami – jde o skupinu jedinců 1-23 

v grafu č. 2, druhou podskupinu 5-15 tvoří jedinci s jen mírně zvýšenými či podobnými 

hodnotami SSB a Endo III. Šedě označené hodnoty můžeme považovat za vysoké, 

nejde však o vyjádření statistické významnosti.  
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  Tento výsledek můžeme interpretovat jako přítomnost vyšší míry oxidačního 

poškození vlivem butadienu vzhledem ke kontrolního vzorku. 

 

6.3. Indukce oxidativního poškození DNA u buněk HeLa UV  zářením  
 Nejdříve jsme se zaměřili na zjištění rozsahu dávek UV záření, ve kterých lze 

detekovat oxidativní poškození DNA. Jako kontrolu účinnosti UV záření jsme použili 

inkubaci ozářených buněk s Endo V, která štěpí pyrimidinové dimery.  

 

     Graf č. 3   

Induction of ALS with UV in HeLa cells

0

20

40

60

80

100

120

0

0,0
01

5
0,0

03
0,0

07

0,0
01

5
0,0

3

0,0
62

5
0,1

25 0,2
5 0,5 1 2

J/m2

%
 ta

il 
D

N
A

E-pufr
Endo III
FPG
Endo V

 
 

  Na grafu můžeme vidět, že při použití enzymu Endo V jsme nalezli vysokou hladinu 

thyminových dimerů u buněk ozářených všemi použitými dávkami. Významnější 

zvýšení množství oxidovaných pyrimidinů detekovaných působením Endo III a purinů 

detekovaných působením FPG jsme zjistili až počínaje dávkou 0,125 J/m2. Na základě 

tohoto předběžného pokusu jsme vybrali dávky UV pro další studie, především pro 

měření reparační kapacity vybraných buněk.  

 

6.4. Reparace poškození indukovaného UV zářením u buněk HeLa 

   V tomto pokusu jsme se zaměřili na dávkovou závislost UV záření.  

   Buňky jsme hodnotili ve 4 časových intervalech – ihned po ozáření, následně v čase 

1 hod, 2 hod a 3 hodiny po ozáření.  Buňky určené pro sledování opravy poškození 

DNA v čase jsme po stanovenou dobu uchovávali v termostatu.  

   Buňky jsem podrobili záření o 3 různých dávkách (1,25; 2,5; 5 J/m2), vzorky bez 

ozáření UV slouží jako kontrolní. Pro každou hodnotu (jak časovou, tak dávkovou) 
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jsme hodnotili úroveň oxidativního poškození DNA pomocí detekce míst senzitivních k 

Endo III a FPG. Zároveň jsme stanovovali množství pyrimidinových dimerů, které jsou 

senzitivní k Endo V, abychom ověřili účinnost použité dávky UV záření. Výsledky jsou 

vyjádřeny jako SSB/109 Da. 

 

Graf č. 4 

 Oprava poškození DNA indukovaného UVC zářením u buněk HeLa.
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                        Tab. č. 2 

čas 

dávka 

UV E-pufr FPG Endo III Endo V 

0 0 12,819 12,31583 17,9855 7,696 

 1,25 24,92 51,68333 56,31233  

 2,5 33,33767 17,48533 40,39717 8,072167 

 5 9,859 16,842 19,183 17,99467 

      

1 0 7,555167 2,969 3,932 3,849667 

 1,25 10,62867 4,920333 6,909667 87,716 

 2,5 16,5115 19,77133 26,90133 79,63133 

 5 23,528 27,66833 35,62767 87,67 

      

2 0 12,32367 17,79967 7,503167 13,33 

 1,25 2,144333 21,16167 10,55367 21,51433 

 2,5 15,462 24,0695 21,35667 79,18625 

 5 21,86433 30,72767 62,15 0 
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3 0 23,692 22,31517 11,744 16,919 

 1,25 5,225333 12,302 8,974333 81,769 

 2,5 32,06467 36,6045 37,312 86,6785 

 5 34,978 50,12933 58,16933 92,15143 

    

   U buněk analyzovaných hned po ozáření jsou oproti kontrole průkazně vyšší hodnoty 

oxidativního poškození DNA u všech 3 dávek. Jak je vidět na grafu, % DNA vzrostlo 

z přibližně 12% na 25 – 50% u buněk ozářených dávkami 1,25 a 2,5 J/m2. Se 

zvyšujícími se dávkami míra detekovaného poškození klesá.  

   V čase 1 hodina jsou u všech dávek průkazně vyšší hodnoty oproti kontrole. Vysoké 

hodnoty Endo V ukazují na přítomnost thyminových dimerů vlivem UV záření. 

Výsledkem účinku Endo V na tyto ozářené kultury dochází k degradaci DNA, takže 

podíl DNA v ohonu komety dosahuje až 90%. Z účinku ostatních enzymů na DNA u 

ozářených buněk je patrné, že oxidativní poškození DNA je úměrné zvyšující se dávce 

UV záření.  

   Podobný trend je zachovám i v čase 2 a 3 hodiny po ozáření kultur, přičemž 

v případě vyšších dávek UV záření (2,5 a 5 J/m2), poškození DNA neubývá, ale spíše 

se mírně zvyšuje. 

 

6.5. Reparace poškození indukovaného UV zářením u buněk UV-20  

   I v tomto pokusu jsme se zaměřili na sledování reparace poškození DNA, tentokrát u 

buněk UV-20. Tyto buňky představují typ buněk, kteří neumí opravovat thyminové 

dimery, které jsme stanovili pomocí Endo V. 

   Opět jsme pokus hodnotili ve 4 časových intervalech (čas 0, 1 hod, 2 hod, 3 hod). 

Sledovali jsme kinetiku probíhajících reparací u buněk s ozářením různými dávkami (od 

0 po 0,025 J/m2). Za kontrolní vzorek jsme považovali neozářené buňky.   

   Výsledky jsme poté hodnotili pomocí počtů SSB vztažených na 109 Daltonů. 
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 Graf č. 5 

obr. 3b. Reparace poškození  DNA indukovaného UV zářením u buněk UV-
20
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   Jak je vidět na grafu, obě použité dávky indukovaly thyminové dimery (detekovatelné 

Endo V) v množství pohybujícím se na horním detekčním limitu kometového testu. Na 

rozdíl od buněk HeLa, u buněk UV 20 jsme nepozorovali přítomnost významného 

množství oxidovaných purinů detekovatelných enzymem FPG.  

  Na rozdíl od oxidovaných purinů, pomocí Endo III jsme zjistili, že množství 

oxidovaných pyrimidinů se u ozářených buněk zvyšuje až na dvojnásobek kontrolních 

hodnot. I přesto je však tato hladina velmi nízká a během 3 hodin reparace se příliš 

nemění.  
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7. Diskuze 
   Provedli jsme ověření metody pro stanovení oxidativního poškození DNA.  

   Kometový test má široké spektrum praktického použití nejen v testech genotoxicity, 

ale i pro výzkum základních aspektů poškození DNA a buněčných odpovědí na toto 

poškození a v monitorování DNA poškození v lidských populacích.  V naší práci jsme 

se zaměřili na prověření možnosti použití kometového testu v kombinaci s využitím 

specifických enzymů pro detekci oxidačního poškození DNA.  

   V pokusech jsme používali tři typy buněk – HeLa buňky, buňky UV-20 a lidské 

lymfocyty.  

   Pro stanovení jsme použili kometový test v jeho alkalické verzi. Detekovali jsme 

alkali-labilní místa v DNA, které mohou představovat zlomy indukované UV zářením či 

expozicí butadienu nebo zlomy vzniklé následným působením specifických enzymů. 

Hodnotili jsme výsledky za použití tří enzymů – Endo III, FPG a Endo V. Každý z těchto 

enzymů specificky rozeznává určitý typ poškození. Endo V jsme použili pro stanovení 

thyminových dimerů, FPG pro stanovení 8-OH guaninů a Endo III pro stanovení 

oxidovaných pyrimidinů.  

   Výhody kometového testu jsou velké: jednoduchost provedení či rychlost a 

hodnocení poškození na úrovni jedné buňky jsou zřejmé. Další často používanou 

metodou je vysokoúčinná kapalinová chromatografie.  

 

 7.1. Oxidativní zátěž z prostředí 
   Na základě výsledků při stanovení oxidativního poškození u lidí můžeme říci, že 

v námi sledovaném vzorku náhodně vybraných zdravých osob existuje v populaci 

určitá oxidační zátěž. Jednotliví jedinci se s ní vypořádávají s různou variabilitou.  
   Oxidativní zátěž prostředí je výsledkem působení širokého spektra mutagenních 

činitelů fyzikálního, chemického a biologického charakteru. Ti mohou vyvolat poškození 

DNA označované jako spontánní. Toto poškození je následně detekováno jako zlomy 

pomocí kometového testu. Enzymy slouží k zvýšení citlivosti při detekci oxidativního 

poškození vyvolaného enviromentálními faktory.  
   Variabilita jedinců může být výsledkem individuální vnímavosti k oxidativnímu stresu, 

fyziologického stavu a genového polymorfismu na úrovni enzymů podílejících se na 

antioxidačních procesech v buňce. Např. u enzymu superoxiddismutázy bylo popsáno 

11 různých heterozygotních mutací genu SOD1 u příslušníků rodin trpící dědičnou 

familiární amiotrofní laterální sklerózou[29]. Zvýšené hladiny SOD1 jsou též dávány do 

souvislosti s výskytem trisomie 21 chromozomu známé jako Downův syndrom[29].  
 

   

46 
 



7.2. Butadien  

   Butadien je látka s chemickým vzorcem CH2=CH-CH=CH2. Za normálních 

podmínek je to plyn s charakteristickým zápachem, ve zkapalněném stavu jde o 

čirou kapalinu. Vzniká nedokonalým spalováním pohonných hmot. Průmyslově se 

vyrábí z ropy, používá se k výrobě butadienstyrenových kaučuků a latexu, 

polybutadienových kaučuků, kapalných polybutadienů a polymerů[30].      

   K pracovní expozici může docházet dýcháním kontaminovaného vzduchu během 

procesu výroby. Pracovníci ve výrobnách a zpracovatelských závodech bývají 

vystaveni působení různých xenobiotik, nejen 1,3-butadienu ale i sazím obsahující 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) [31].  

   Dalšími expozičními cestami butadienu jsou dýchání znečištěného vzduchu ve 

velkých městech, v blízkosti závodů na výrobu kaučuku, vdechování vzduchu 

kontaminovaného z automobilových výfuků či cigaretového kouře. Nízké 

koncentrace butadienu mohou způsobovat podráždění očí, nosu a krku, ve vyšších 

koncentracích butadien způsobuje bolesti hlavy, poškození centrální nervové 

soustavy, snížení krevního tlaku až bezvědomí[32].  

   PAH jsou pokládány za pravděpodobné lidské karcinogeny, butadien též ( třída 2A 

u International Agency for Cancor Research) [31]. Butadien patří do skupiny 

prokázaných karcinogenů u zvířat. Epidemiologické studie prokázaly vztah mezi 

pracovní expozicí butadienu a zvýšeným rizikem výskytu leukémie[33]. Expozice 

butadienu ústí v různé getonoxické efekty, včetně DNA aduktů[34].  

   Dle našich výsledků jsme soubor jedinců rozdělili na 2 skupiny. V první skupině 

jsou jedinci s významně zvýšenými hodnotami, ve druhé skupině pak jedinci s mírně 

zvýšenými hodnotami SSB a Endo III. Tyto interindividuální rozdíly mohou být 

výsledkem polymorfismu v genech kódující metabolismus xenobiotik a v genech 

kódující DNA reparační enzymy. Význam polymorfismu genů kódující metabolismus 

xenobiotik pro genotoxocitu byl ukázán v různých studiích, kde se nejrůznější vědci 

zabývali vztahem mezi určitými polymorfismy a citlivostí k určitým nádorům [35]. 

Polymorfismus v genech kódující např. CYP2E1 a CYP1A1 může ovlivňovat citlivost 

k butadienu či PAH, protože jde o izoenzymy zahrnuté v konverzi butadienu či PAH 

na epoxidy[31]. Expozice toxinům může též modulovat reparaci DNA. Bylo popsáno 

signifikantní snížení úrovně opravy DNA u pracovníků exponovaných 

butadienem[36]. 

   Námi měřené oxidativní poškození může být výsledkem působení butadienu 

samotného, stejně jako i jeho metabolitů 3,4-epoxybutanu, 1,2,3,4-diepoxybutanu a 

epoxidiolu, které působí jako alkylační činidla a ukázaly se též jako mutagenní a 

karcinogenní[37].  

47 
 



   Jak je vidět z výsledků, kometový test se dá použít pro kvantitativní hodnocení 

oxidativního poškození, pro odlišení stupně oxidativního poškození DNA.  

Představuje velice citlivou metodu pro detekci DNA lézí, které mohou být 

konvertovány na SSB, umožňuje zkoumání poškození a opravy způsobené 

genotoxickými látkami v subtoxických dávkách.   

 

7.3. Indukce oxidativního poškození DNA UV zářením u HeLa buněk 

   Oxidativní poškození může být indukováno působením řady faktorů. 

   UV záření patří do skupiny neionizujícího záření, je charakterizováno vlnovou 

délkou 400 – 100 nm. Dle vlnové délky s rozlišují 3 typy UV záření: UV-A o vlnové 

délce 400 - 320 nm, UV-B o vlnové délce 320 - 290 nm a UV-C o vlnové délce 290-

100 nm. Báze DNA pohlcují UV záření o vlnové délce 260-280 nm díky přítomnosti 

konjugovaných vazeb, důsledkem je pak dimerizace dvou sousedních pyrimidinů ve 

stejném polynukleotidovém řetězci. Tvorba dimerů je reverzibilní proces.  

   Pyrimidinové dimery jsou velmi stabilní, představují překážku v replikaci i 

transkripci. Pro jejich detekci jsme použili enzym Endo V, který pyrimidinové dimery 

štěpí a v námi prováděném pokusu vykazoval vysoké hodnoty (viz graf č. 3.). Tento 

výsledek může být interpretován jako důkaz, že UV záření působí změny 

v polynukleotidovém řetězci a Endo V je schopna tyto změny rozpoznat.  

   Složky UV-záření vyvolávají škodlivé biologické efekty, důležitou roli zde hraje       

singletový kyslík. Působí jako radikální činidlo napadající nukleové báze, produktem 

jeho působení je mimo jiné 8-oxoguanin měřitelný pomocí FPG.   

   Pokusili jsme se stanovit oxidativní poškození pomocí dalšího z enzymů endo III.  

Množství alkalilabilních míst v DNA (zlomů) indukovaných těmito enzymy v místě 

přítomnosti oxidovaných bazí  vykazuje určitou dávkovou závislost (počínaje dávkou 

0,0125 J/m2 jsme naměřili vyšší hodnoty), a proto  je můžeme použít pro stanovení 

specifického oxidativního poškození v HeLa buňkách. Takto jsme potvrdili, že UV 

záření opravdu indukuje oxidativní poškození DNA.  

   UV záření jsme též použili pro indukci oxidativního poškození u buněk UV-20. Tyto 

buňky neumí opravovat thyminové dimery, tudíž je lze s výhodou použít pro studie 

zabývající se vlivem oxidačních látek na nukleové báze.  

    

7.4. Reparace UV záření 
   Oprava poškození způsobeného UV zářením je jeden z důležitých procesů 

v buňce. Lidský genom kóduje velké množství proteinů, které se účastní DNA 

reparačních procesů. Různé formy DNA reparačních procesů specificky opravují 

různé typy DNA poškození, ačkoliv některé reparační dráhy se mohou překrývat 
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[38]. Snížená reparační kapacita DNA může být signifikantním faktorem risku pro 

vznik a rozvoj rakoviny[39].      
   Buňky vyvinuly také mechanismy tolerance vůči poškození ve svém genomu, 

poškození tedy nemusí být vždy odstraněno. Tyto toleranční mechanismy jsou 

známé pod pojmem postreplikační oprava. V lidských buňkách představuje hlavní 

mechanismus postreplikační opravy translesion synthesis (TLS), kterou umožňují 

specializované DNA polymerázy v místě poškození[40] .  
   Poškození vyvolané UV zářením  se opravuje excizní nukleotidovou reparací, což 

je jeden ze dvou excizních mechanizmů opravy poškození DNA. Druhý je bázová 

excizní reparace.  

   Buňky ozářené a následně ihned zpracované pro kometový test vykazují vyšší 

hodnoty oxidativního poškození (viz graf č. 4). K reparačním pochodům by u nich při 

rychlém zpracování vůbec nemělo docházet. Rychlost provedení je zde velmi 

důležitá. Buňky zahajují reparační procesy hned po ozáření, což bývá jeden 

z problémů při používání kometového testu. Při měření tudíž může docházet ke 

zkreslení výsledků. Buňky jsme při ozařování položili na ledem chlazenou kovovou 

podložku, čímž jsme zajistili zpomalení reparačních pochodů a tudíž i přesnější 

výsledky. Ostatní buňky jsme uchovávali v termostatu, abychom navodili příhodné 

podmínky pro reparační děje.  

   V našich pokusech se potvrdilo, že oxidativní poškození je buňkami opravováno  

rychle, avšak určitá část poškození přetrvává neopravena. Nedochází tedy k úplné 

reparaci všech postižených míst.  

   Dávky použité v těchto pokusech jsme předem ověřili. Použili jsme různě vysoké 

dávky UV záření, abychom ukázali, že kometový test může být použit též pro 

odlišení míry poškození u buněk po aplikaci různých dávek.   
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8. ZÁVĚR: 
    V této práci jsme se prověřovali možnosti použití kometového testu v kombinaci 

s využitím specifických enzymů pro detekci oxidativního poškození DNA u buněk in 

vitro a in vivo. Pracovali jsme se třemi enzymy – endonukleázou III, endonukleázou V a 

formamidopyrimidinglykosylázou. Využívali jsme jejich schopnosti se specificky vázat a 

štěpit určitá místa v DNA a tím identifikovat oxidativní poškození s vyšší citlivostí a 

specifikací.  

   Oxidativní poškození DNA může být vyvoláno působením spousty faktorů, v této 

práci jsme používali UV záření. Zabývali jsme se vlivem různých dávek UV záření na 

DNA buňky a detekcí tohoto poškození. Následně jsme se zaměřili na reparační 

procesy buňky.  

   Možnosti použití kometového testu stále rostou. V praktické části jsme se snažili 

pouze ukázat určité praktické využití této metodiky ať už při studiích in vitro na 

buněčných kulturách, tak na pokusech s lidskými lymfocyty.  Jak je vidět, kometovým 

testem jsme schopni odlišit kvantitativní stupně poškození. Kometový test tudíž 

představuje jednu z vhodných metod použitelných při monitorování biologického 

poškození u lidí.  

   Cíle této práce bylo dosaženo. Ukázali jsme, že kometový test představuje využitelný 

prostředek pro měření oxidativního poškození a jeho následné praktické aplikace.  
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