
I. SOUHRN 

            Účelem této práce bylo určit, zda mykotoxiny produkované plísní rodu Fusarium, mohou 

působit cytotoxicky na savčí buňky CHO-K1. V této studii byly testovány tři mykotoxiny 

produkované rodem Fusarium: beauvericin (BEA), deoxynivalenol (DON) a T-2 toxin. Jejich 

schopnost působit cytotoxicky byla hodnocena zkouškou s neutrální červení. Buňky CHO-K1 

byly vystaveny různým  koncentracím mykotoxinů BEA, DON a T-2 v  různých  inkubačních 

časech. Rozsah poškození buňky byl hodnocen testem s neurální červení po 24, 48 a 72 hodinové 

inkubaci s danými mykotoxiny. 

            Současně byla sledována životnost buněk, které byly vystaveny směsím dvou nebo tří 

jmenovaných mykotoxinů. V této práci byly zaznamenány významné rozdíly mezi testovanými 

směsmi.  

            Bylo námi prokázáno, že všechny jednotlivě testované mykotoxiny (BEA, DON, T-2 

toxin) redukují životnost buněk CHO-K1.  Jednotlivé mykotoxiny snižují životashopnost ve 

zvyšujícím se pořadí: BEA<DON<T-2 toxin. Naše výsledky ukazují, že buňky CHO-K1 jsou 

velmi citlivé k T-2 toxinu. T-2 vykazuje nejsilnější cytotoxickou odpověd vůči testované 

buňečné linii.  

             Získané výsledky signalizují, že buněčná linie CHO-K1, vykazuje závislot cytotoxicity 

na expozičním čase a koncentraci mykotoxinu. Naše výsledky demonstrují, že T-2 toxin byl 

shledán více cytotoxickým v průběhu času, což je v naprostém souladu s již dříve publikovanými 

informacemi.  

              Cílem této práce bylo rovněž zhodnotit cytotoxicitu nízkých koncetrací směsí 

mykotoxinů na buňky CHO-K1. Zabývali jsme se cytotoxickými interakcemi dvojných a 

trojných směsí mykotoxinů  rodu Fusarium v působení na buňky CHO-K1. Životnost buněk byla 

opět měřena testem s neutrální červení. Všechny mykotoxiny (BEA, DON, T-2 toxin) testované 

v kominacích vykazovaly zvýšený pokles v životnosti buněk ve srovnání s hodnotami získanými 

individuálním testováním.  



Nárůst cytotoxicity byl pozorován pro BEA pro 24 až 72 hodinovou expozici, když byl 

kombinovám s T-2 toxinem, ve srovnání se s hodnotami získanými individuálně testovaným 

BEA.  

Kombinace BEA s DON vykazuje lehké zvýšení cytotoxicity během 24 až 72 hodinové expozice 

v porovnání s výsledky jednotlivě testovaného DON. Můžeme shrnout, že DON neměl žádný 

přídavný účinek na redukci životnosti buněk, když byl testován v kombinaci s BEA po dobu 24 

až 72 hodin, v porovnání s jednotlivě testovaným DON. Pokles životnosti buněk byl zaznamenán 

u DON testovaného v kombinaci s T-2 toxinem během 24 až 72 hodinového inkubačního času, 

ve srovnání s výsledky získanými jednotlivě testovaným DON. Po expozici T-2 toxinem byl 

zaznamenán nejsilnější inhibiční účinek na životaschopnost CHO-K1 buněk. 

               Zřetelný nárůst cytotoxicity byl pozorován u kombinace DON  s T-2 toxinem během 24 

až 72 hodinové expozice, v porovnání s výsledky získanými individuálním testováním 

mykotoxinů. Směsi BEA s T-2 toxinu vedou k silné redukci životnosti buněk během 24 až 72 

hodinové inkubace. Můžeme tedy shrnout, že T-2 toxin vykazuje přídavný účinek na redukci 

životnosti buněk CHO-K1 v každém expozičním čase v kombinaci s DON a BEA.  

              Směsi mykotoxinů snižují buněčnou životnost v následujícím zvyšujícím se pořadí: 

[BEA + DON] = [T-2 toxin + DON] < [T-2 toxin + BEA]. 

              Kombinace tří mykotoxinů významně zvyšuje cytoxické působení na buňky CHO-

K1během všech expozičních časů. 

 


