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Oprava oxidativního poškození DNA u buněk čínského křečíka        

deficientních v nukleotidové excizní reparaci DNA 

 

Abstrakt 

 

V této rigorózní práci jsme se  pokusili charakterizovat opravu oxidativního 

poškození u ovariálních buněk křečíka čínského. K experimentům jsme využili metodu 

kometového testu, ke zvýšení citlivosti měření jsme použili specifické endonukleázy a 

specifické inhibitory excizní reparace – inhibitor  poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP) 

3-aminobenzamid (3-AB) a cytosinarabinosid s hydroxymočovinou (AraC /HU). 

PARP-1 je faktorem důležitým pro opravu poškození pomocí bázové excizní 

reparace (BER). Buňky deficientní v PARP-1 vykazují zhoršení pravděpodobně jak 

long-patch LP-BER, tak short-patch SP-BER. O AraC/HU je známo, že inhibuje long-

patch excizní reparaci. 

V našich pokusech jsme při opravě poškození způsobeného peroxidem vodí-

ku (H2O2) pozorovali vliv 3-AB, účinek AraC/HU se neprojevil. Pro srovnání jsme 

provedli též pokusy s metylmetansulfonátem (MMS). U buněk ovlivněných tímto mo-

nofunkčním alkylačním činitelem jsme zaznamenali zpomalení reparace v přítomnosti 

jak 3-AB, tak i AraC/HU. 

Na základě těchto zjištění se domníváme, že oprava poškození způsobeného 

vlivem MMS i vlivem H2O2 probíhá u buněk křečíka čínského formou BER, ovšem 

odlišným mechanismem - u poškození zůsobeného MMS pravděpodobně mechanismem 

LP-BER, u H2O2 mechanismem SP-BER. 

 

Klí čová slova: bázová excizní reparace, PARP, XRCC1, peroxid vodíku, MMS 
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The repair of oxidative DNA damage in the Chinese hamster cell line 

deficient in nucleotide excision repair 

 

Abstract 

 

The aim of our work was to specify DNA oxidative damage repair in the 

Chinese hamster ovary cell line.  

Comet assay was used to detect the damage consequences – DNA breaks. 

We were capable of achieving high method sensitivity due to application of specific 

endonucleases and specific inhibitors of excision repair – inhibitor of poly(ADP—

ribose)polymerase PARP 3-aminobenzamide (3-AB) and cytosine arabinoside with hy-

droxyurea (AraC/HU). 

PARP-1 is an important factor in the base excision repair (BER) process. 

PARP-1 deficient cells show recovery impairment both in LP-BER and SP-BER way. 

AraC/HU is known as the long-patch excision repair inhibitor. 

The results of our experiments showed the inhibiting effect of 3-AB on the 

repair of hydrogen peroxide-induced DNA damage. But in the same setting the 

AraC/HU effect on repair was not observed. To make the value of experimental results 

more significant and clear, we decided for additional experiments with monofunctional 

alkylating agent methyl methanesulfonate (MMS). Damage caused by MMS showed 

slower repair both when 3-AB or AraC/HU were present during the repair period. 

Based on all available results we suppose that the MMS and also hydrogen 

peroxide damage repair in the Chinese hamster ovary cell line is the BER origin.  MMS 

experiments helped us to distinguish between the subtypes of BER. They indicate that 

in case of the MMS damage LP-BER mechanism of repair plays a crucial role while in 

case of the hydrogen peroxide-induced damage SP-BER becomes the corner stone of 

repair.   

 
Keywords: Base excision repair, PARP, XRCC1, hydrogen peroxide, MMS 
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1. ÚVOD 

 

Člověk je neustále v přímém či nepřímém kontaktu s mnohými toxickými 

látkami. Jak stále více studií potvrzuje, řada z nich může specificky působit na molekulu 

DNA a zapříčinit tak změnu genetické informace buňky. Tyto změny mohou ovlivnit 

metabolické či jiné procesy v somatických buňkách, zvyšují též možnost nádorového 

bujení. Nebezpečí těchto mutagenních látek však plyne i pro další generace, na které 

jsou tyto změny v DNA přenášeny. U potomků pak mohou být mimo jiné příčinou nej-

různějších vývojových vad. 

Studium mechanismu působení mutagenních či potenciálně mutagenních lá-

tek, stejně jako studium mechanismu oprav jimi indukovaných poškození, je proto 

nutností. 
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2. CÍL 

 

Je známo, že mechanismy nukleotidové excizní reparace se podílejí na opra-

vě poškození způsobeného vlivem UV záření a řady chemických mutagenů. Působení 

UV záření na DNA se projevuje tvorbou tyminových dimerů, ale také nepřímo oxidací 

bází. Na základě mé diplomové práce jsme došli k závěru, že oprava poškození indu-

kovného oxidativním činitelem - peroxidem vodíku – není ovlivněna defektem buněk 

křečíka čínského v mechanismu nukleotidové excizní reparace. Tento typ opravy se 

tedy s největší pravděpodobností na opravě oxidativního poškození nepodílí. 

 

V této rigorózní práci jsme se dále snažili charakterizovat opravu oxidativního 

poškození mechanismem excizní reparace. K tomuto účelu jsme využili metodu kome-

tového testu, ke zvýšení citlivosti měření jsme použili specifické endonukleázy a 

specifické inhibitory excizní reparace. 
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3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
3-AB – 3-aminobenzamid 

8-OxoG – 8-oxoguanin 

A - adenin 

AP – místo – abazické místo v DNA 

APE I – AP-endonukleáza 

AraC – cytarabinosid 

BER – bázová excizní reparace 

C - cytosin 

CHO – buněčná linie ovariálních buněk křečíka čínského (chinese hamster ovary) 

dsDNA – deoxyribonukleová kyselina, dvojšroubovice  

DSB – dvouřetězcový zlom (double strand break) 

DSBR –  typ homologní rekombinace (double strand break repair) 

Endo III – endonukleáza III 

FEN 1 – flap endonukleáza 1 

FPG – formamidopyrimidinglykosyláza 

G - guanin 

GG-repair – oprava transkripčně aktivních i neaktivních genů (Global Genom) 

HR –homologní rekombinace 

H2O2 – peroxid vodíku 

HU – hydroxyurea 

Lig III – ligáza III 

LP-repair – dlouhá cesta opravy (long patch) 

MMEJ – alternativní spojení konců (microhomology-mediated end joining) 

MMR – mismatch repair 

MMS - metylmetansulfonát 

NER – nukleotidová excizní reparace 

NHEJ – přímé spojení konců DNA (non-homologous end joining) 

PAR – poly ADP ribóza 

PARP – poly(ADP-ribóza)polymeráza 

PARPi – inhibitor poly(ADP-ribóza)polymerázy 

Pol β – polymeráza β 
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ROS – reaktivní sloučeniny kyslíku 

SDSA - synthesis-dependent strand annealing 

SSB – jednořetězcový zlom (single strand break) 

SP-repair – krátká cesta opravy (short patch repair) 

TC-repair - oprava transkripčně aktivních genů (Transcription Coupled) 

T – tymin 

U - uracil 

XRCC1 – gen / faktor X-ray Repair Cross-Complementing 1 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

 

4.1 Poškození DNA 

 
V jakékoliv paměťové struktuře dochází v důsledku náhodných vlivů 

k určitému znehodnocování informace. To platí i pro paměť genetickou, uloženou 

v DNA. Šum v genetické informaci se označuje jako mutace, proces vzniku mutací jako 

mutageneze (Nečas, 2000). 

Mutace mohou měnit informační obsah genomu na třech organizačních úrov-

ních. Podle toho rozlišujeme mutace genové, chromozomové a genomové. Genová 

mutace mění informaci nesenou genem. Existují tři základní způsoby jejich vzniku – 

substituce (záměna nukleotidů), inzerce (včlenění nukleotidů) a delece (ztráta nukleoti-

dů). Chromozomové mutace vycházejí ze strukturní změny chromozomu. Jejich 

nejčastější příčinou jsou zlomy chromozomů, tj. přerušení kontinuity DNA řetězce. Ge-

nomová mutace znamená změnu počtu chromozomů. U chromozomových a 

genomových mutací nemusí být změněna struktura genu (Nečas, 2000). 

 

Mutace vznikající bez zjevného působení mutagenu se nazývají mutace spon-

tánní. Termín „spontánní“ však může někdy naznačovat pouze fakt, že zatím nebyl 

identifikován konkrétní činitel životního prostředí, který dané poškození způsobuje 

(Friedberg, 1995). Mezi tyto spontánní mutace je řazen především vznik tautomerních 

forem či deaminace bází (Rosypal, 2000). Při „tautomerním šiftu“ přechází báze DNA 

na své strukturní izomery (např.dusíkové atomy pyrimidinových a purinových kruhů 

mohou z amino-formy -NH2 přecházet na imino-formu –NH-, u guaninu či tyminu mů-

že častější ketoforma C=O přejít na neobvyklou enolformu C-OH). Deaminací bází, 

které obsahují exocyklickou -NH2 skupinu (adenin, guanin, cytozin), vzniká hypoxan-

tin, xantin nebo uracil (Rosypal, 2000). Pokud se báze nachází v neobvyklé formě 

během replikace DNA, může dojít ke špatnému párování, a tím i zařazení nesprávné 

báze v nově vznikajícím řetězci a vzniku mutace (Nečas, 2000). 
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4.1.1 Mutagenní faktory 
 

Mutace vznikající působením určitých mutagenních faktorů jsou mutace indu-

kované. Naprostá většina mutagenů jsou současně kancerogeny, tj. vyvolávají 

nádorovou transformaci buněk. Rozlišujeme faktory fyzikální a chemické.  

 

� Chemické mutageny   
 

Chemické mutageny poškozují strukturu DNA v důsledku své chemické reak-

tivity. Hlavními mutageny jsou: 
 

• Alkylační činidla (yperit, dimetylsulfát, metylmetansulfonát atd.), která po-

škozují DNA předáním své alkylové skupiny; 

• Silná oxidační činidla (organické i anorganické peroxidy aj.); 

• Činidla desaminující (např. dusitany); 

• Činidla interkalární (např. akridiny), tj. látky, jejichž molekuly se vsouvají 

mezi páry bází v DNA; 

• Aromatické aminy (benzidin, naftylamin); 

• Azobarviva a triazenová barviva; 

• Hydralazin, urethan aj.; 

 

Některé látky působí na DNA nepřímo, označují se proto obecně jako nepřímo 

působící mutageny. DNA poškozují např. tím, že narušují její replikaci (kationty man-

ganu, niklu, antibiotika mitomycin, aktinomycin). Jiné látky se stávají mutagenními 

činností buněčných enzymů, např. polycyklické aromatické uhlovodíky, mykotoxiny, 

nenasycené mastné kyseliny atd. (Nečas, 2000). 

 

� Fyzikální mutageny   
 

Z fyzikálních faktorů je velmi účinné záření, a to jak ionizující (především pa-

prsky X a γ, protony, neutrony a elektrony o vysokém obsahu energie), tak neionizující 

záření (ultrafialové paprsky). Stupeň poškození DNA je úměrný absorbované dávce 

záření (Nečas, 2000). 
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4.1.2 Oxidativní poškození DNA 
 

4.1.2.1    Oxidační činitelé  
 

Oxidativní poškození je vyvoláno působením reaktivních forem kyslíku a du-

síku. Řada z těchto forem má značný fyziologický význam.  

Reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS) vznikají běžně v organismu při čtyřelek-

tronové redukci atmosférického kyslíku na dvě molekuly vody. Tato reakce je nezbytná 

pro aerobní způsob života. Probíhá v dýchacím řetězci mitochondrií, v aktivním centru 

enzymu cytochromoxidázy. Tyto reaktivní sloučeniny pohotově reagují s různými bio-

logickými strukturami, včetně nukleových kyselin. Díky tomu se staly významnými 

prostředníky přenosu energie, faktory imunitní ochrany či signálními molekulami bu-

něčné regulace. Ve vazbě s enzymem není ani nejaktivnější forma kyslíku - 

hydroxylový radikál HO• - škodlivá. Volná částice je však nejjedovatější známou lát-

kou, neboť ve tkáni se okamžitě slučuje s téměř jakoukoliv sousední molekulou, nebo 

z ní vytrhne elektron a aktivuje ji. Je hlavním činitelem vyvolávajícím oxidativní po-

škození DNA. 

Některé z těchto reaktivních sloučenin jsou volné radikály (látky s nepárovým 

elektronem v orbitálu), ostatní jsou molekuly s párovými elektrony (mimo jiné též pero-

xid vodíku), z kterých volné radikály teprve vznikají, a to buď redukcí (přidáním 

jednoho elektronu k normální molekule), oxidací (ztrátou jednoho elektronu), nebo ho-

molytickým štěpením kovalentní vazby (každý fragment získá pak jeden nepárový 

elektron). Poslední uvedený způsob vyžaduje hodně energie, např. vysokou teplotu, UV 

nebo ionizační záření (Štípek, 2000). 

 

 

O2 + e-  → O2 •     

O2 •
 + e-  → H2O2 

H2O2 + e-   +H+ → H2O + HO•    

HO• + e-  + H+ → H2O 

 

Obr. 1 - čtyřelektronová redukce atmosférického kyslíku (Štípek, 2000). 
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• Superoxid (O2 • ) 
 

Má oxidační i redukční účinky. Podléhá dizmutaci, při které jedna jeho mole-

kula poskytuje elektron druhé, takže superoxid se vlastně zároveň oxiduje i redukuje a 

produkty reakce jsou kyslík a peroxid vodíku: 

 

O2 • + O2 • + 2 H+  → O2  + H2O2 

 

Reakce je v organismech ještě urychlována enzymem superoxiddismutázou 

(Štípek, 2000). 

 

• Peroxid vodíku  (H2O2) 
 

Zdroje H 2O2 

 

Peroxid vodíku vzniká ve tkáni hlavně dizmutací superoxidu. Je však též tvo-

řen přímo, dvouelektronovou redukcí molekulárního kyslíku, a to působením oxidáz, 

jako je monoaminooxidáza, glutathionoxidáza a xantinoxidáza. 

Xantinoxidáza a xantindehydrogenáza jsou dvě formy téhož enzymu, xantino-

xidoreduktázy. Ta je nejvíce aktivní v játrech, ve střevní sliznici, v mléčné žláze, může  

se  uvolnit z orgánů a zachytit na luminárním  povrchu  malých cév a kapilár.   Ve tkáni 

za fyziologických podmínek převažuje dehydrogenázová forma, D-forma. Odnímá   

elektrony  různým   substrátům  a předává  je  na  NAD+,  který  je redukován.             

Za patologických podmínek se D-forma konvertuje na O-formu (xantinoxidázu). Ta 

není schopna vázat NAD+ a nasbírané elektrony předá na molekulární kyslík, z něhož 

vznikne superoxid nebo peroxid vodíku (jedno- nebo dvouelektronová redukce kyslíku).  

Dalším zdrojem H2O2  jsou peroxizomy, které používají molekulární kyslík 

k oxidaci různých organických substrátů a produkují přitom H2O2 . Příkladem může být 

klíčový enzym β-oxidace mastných kyselin acyl-koenzym A-oxidáza (Štípek, 2000). 

 

Reakce H2O2 

 

Reakce samotného H2O2 s biomolekulami jsou poměrně pomalé, avšak 

v přítomnosti tranzitních kovů (dvojmocné železo Fe2+ nebo jednomocná měď Cu+) 

dochází pohotově k jeho redukci: 
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H2O2  +  Fe2+  +  H+   →  H2O + HO•  + Fe3+ 

 

Touto železem katalyzovanou tzv. Fentonovou reakcí vzniká vysoce toxický 

radikál  HO• , který v živé  hmotě okamžitě  reaguje  s okolními  biomolekulami.  Jde   

o extrémně silné oxidační činidlo, atakující a hydroxylující též báze nukleových kyselin. 

Po Fentonově reakci pak superoxid O2 •  (vzniklý redukcí O2 v prvním kroku) 

redukuje trojmocné železo zpět na dvojmocné, takže je regenerováno pro další katalýzu. 

Tranzitní kovy se významně účastní vzniku ROS, jen pokud nejsou vázány 

v bezpečných depozitních formách (železo ve feritinu či transferinu, měď 

v ceruloplazminu). Bezpečné uložení a tím inaktivace tranzitních kovů je nezbytné 

k tomu, aby byl čas odstranit superoxid z tkáně superoxiddizmutázou a peroxid vodíku 

katalázou a peroxidázou. Tyto enzymy jsou součástí antioxidačního systému organismu 

(Štípek, 2000). 

 

 

4.1.2.2       Následky oxidace DNA 
 

• Změna genetické informace 
 

Stejně jako lipidy a proteiny také deoxyribonukleové kyseliny jsou poškozo-

vány především hydroxylovým radikálem HO•. Jeho působením na DNA dochází 

primárně k vyjmutí vodíkového atomu z deoxyribózy za vzniku malondialdehydu a dal-

ších produktů, což vede k destrukci sacharidu a přerušení řetězce (Štípek, 2000). 

HO• je dále schopen připojit se k purinovým a pyrimidinovým bázím, a tak je 

změnit  na  hydroxyderiváty  a  oxoderiváty  (Štípek, 2000).  Pro vznik mutací  je  nej-

významnější 8-oxoguanin (8-OxodG). Tento produkt se tvoří v živočišných a 

rostlinných buňkách i spontánně bez působení mutagenních faktorů a je příčinou spon-

tánního poškození DNA. Během replikace se může proti jednomu 8-OxodG 

v matricovém řetězci zařadit nukleotid s cytozinem nebo také, a to přednostně, nukleo-

tid s adeninem. Jde tedy o transverzi GC na AT. Špatně zařazený 8-OxodG není během 

korektury rozeznáván exonukleázou (Rosypal, 2000). 
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Obr. 2 – 8-oxodeoxyguanozin a jeho párování (Rosypal, 2000). 

 

 

 

Reakcí •OH s adeninem vzniká 8-hydroxyadenin, otevřením purinového kruhu 

pak 4,6-diamino-5-formamidopyrimidin; reakce s guaninem vede až k tvorbě 2,6-

diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidinu. Také tyto produkty poškozují DNA, me-

chanismus tohoto poškození však není zatím objasněn (Rosypal, 2000). 

Z derivátů pyrimidinových bází je častý 5-hydroxycytozin a analogický deri-

vát uracilu, dále 5,6-dihydroxytymin (tyminglykol-Tg), který pravděpodobně zastavuje 

v buňkách replikaci DNA (Rosypal, 2000). 

 

Následkem takových změn dochází k chybnému párování bází při replikaci 

DNA a zavedení chyby do genetické informace. Poškození DNA se pak projeví apoptó-

zou, mutagenezí, karcinogenezí a stárnutím (Štípek, 2000). 
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4,6-diamino-5-formamidopyrimidin   2,6-diamino-4-hydroxy-5-           

formamidopyrimidin 

 

 

Obr. 3 – Produkty oxidace: působení hydroxylového radikálu na adenin a guanin, 

struktura tyminglykolu (Rosypal, 2000). 

 

 

Mitochondrie jsou díky dýchacímu řetězci jedním z nejvydatnějších zdrojů 

ROS v organismu. Mitochondriální DNA je navíc zřejmě prokaryotického původu, ne-

má proto introny ani histony, a je tak velmi citlivá k oxidačnímu poškození. Proto 

počáteční stupně signální cesty, startující apoptózu, jsou lokalizovány právě 

v mitochondriích. Membránové póry otevřené oxidačním stresem zaviní pokles mem-

bránového potenciálu mitochondrií, což je jedna ze základních fází apoptózy. Uvolnění 

cytochromu c z intermembránového prostoru a následná aktivace kapsáz je základním 
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dějěm apoptózy, která je vlastně považována za mechanismus, kterým se organismus 

zbavuje nebezpečných buněk produkujících ROS (Štípek, 2000). 

Apoptóza navozená poškozením jaderné DNA probíhá jinak. Na zlomy 

v řetězci DNA se naváže poly(ADP-ribóza)polymeráza (PARP). Současně je induková-

na syntéza traskripčního  faktoru p53, který se jako produkt supresorového genu 

přesune do jádra, aby zastavil buněčný cyklus. V tomto stádiu se signální mechanismy 

buňky rozhodují, zda DNA opravit, nebo spíše aktivovat kaskádu cysteinových proteáz, 

která odstraní PARP a spustí apoptózu. Pokud se buňka rozhodne k opravám DNA, 

PARP sama sebe modifikuje (polyADP-ribozylace). Oddělí se od DNA a poly(ADP) se 

odbourá. Do procesu vstoupí reparační enzymový systém, který zlom opraví. Proces je 

však tak energeticky náročný, že může skončit nekrózou buňky (Štípek, 2000). 

 

• Poškození enzymových komplexů a buněčné signalizace 
 

Poškození DNA je biochemickým podkladem pro modifikace různých buněč-

ných funkcí včetně změn aktivity enzymů a enzymových systémů, poruch transportních 

membránových funkcí a změn molekulární buněčné signalizace. HO•  mění aktivitu 

enzymů také tím, že uvolňuje železo z enzymových center (Štípek, 2000). 

 

 

4.1.3. Poškození DNA vlivem záření 
 

� Ionizující záření   
 

Toto záření působí na atomy vodíku sestávající z protonu a elektronu. Působí 

buď přímo na DNA, nebo způsobuje radiolýzu vody:  

 

H2O → H2O
+ + e- 

 

Následujícími reakcemi se pak tvoří relativně stabilní reaktanty •OH, O2
, H2O2: 

 

H2O
+ +  H2O → •OH + H3O

+       •OH + •OH → H2O2 

 

e-  z vody + O2 → O2
                        2 O2

 + 2H+ → O2 + H2O2 
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Asi 65% poškození je způsobeno hydroxylovým radikálem •OH a 35% přímou 

ionizací. •OH napadá dvojné vazby bází mezi C5=C6. Přímý účinek ionizujícího záření 

vede k vypuzení elektronu z nenasycené vazby C5=C6 a výsledný kationtový radikál 

pak dále reaguje s hydroxylovým iontem. Proto přímé a nepřímé radiační účinky vedou 

ke stejným produktům. Dochází k tvorbě křížových vazeb (kovalentní vazby mezi proti-

lehlými nukleotidy) nebo ke zlomům v jednom či obou komplementárních řetězcích.  

Za aerobních podmínek vedou další reakce DNA s O2 ke vzniku hydroxyderivátů či 

oxoderivátů pyrimidinových a purinových bází (Rosypal, 2000). 

 

 

� UV záření 
 

Ozáření DNA UV světlem vede ke specifičtějšímu účinku než ionizujícím zá-

řením, neboť pohlcovat UV paprsky mohou jen molekuly, v nichž jsou dvojné vazby. 

Podle vlnové délky se UV světlo dělí na UVC (200 – 290 nm), UVB (290 – 320 nm) a 

UVA (320 – 400 nm). Molekulárními terči pro UV jsou především nukleové kyseliny, 

lipidy a bílkoviny (Štípek, 2000). 

Báze nukleových kyselin mají maximum absorpce v oblasti 260 – 280 nm 

(UVC),  paprsky  v této oblasti  proto vykazují  přímý účinek  na nukleové  kyseliny.   

V molekule DNA dochází k dimerizaci dvou sousedních pyrimidinových molekul na-

cházejících se na stejném polynukleotidovém řetězci. V dimeru jsou molekuly tyminu 

spojeny cyklobutanovým kruhem, který se vytvoří aktivací konjugované vazby mezi C5 

a C6 sousedících molekul tyminu. Tyto tyminové dimery jsou chemicky stabilní, a 

nejsou-li odstraněny, jsou letální, neboť překáží v replikaci a transkripci (Rosypal, 

2000). Další produkt účinku UVC světla na DNA je dimer tyminu a cytozinu. Tento 

dimer se tvoří kovalentní vazbou mezi C6 tyminu a C4 sousedního cytozinu a označuje 

se jako TC (6-4) - produkt (Rosypal, 2000). 
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Obr. 4 – Vznik tyminového dimeru (Rosypal, 2000). 

 

 

UVA fotony DNA nepohlcuje a poškození DNA nastává nepřímo, nejčastěji 

cestou fotosenzibilizace porfyriny a flaviny, které interakcí s kyslíkem produkují ROS, 

jež pak sekundárně poškozují DNA. Fotony UVB se mohou uplatnit přímým i nepří-

mým mechanismem. Výsledkem jsou zlomy řetězců a modifikace dusíkatých bází, 

z nichž nejběžnější je tvorba 8-hydroxyguaninu (Štípek, 2000). 

Je pravděpodobné, že UV záření přispívá ke vzniku excitovaných stavů v  mo-

lekulách bází,  takže pak  elektrony  v těchto molekulách  přecházejí  snadněji    do 

nestabilních tautomerních forem (párování  každého pyrimidinu  a  purinu  závisí   na 

atomech v poloze 1 a 6 purinového a 3 a 4 pyrimidinového kruhu; stabilní tautomery se 

párují A-T, C-G, nestabilní tautomery vytvoří páry A-C, G-T). Tímto způsobem zvyšuje 

pravděpodobně UV záření frekvenci spontánních mutací. Zvýšení mutačních rychlostí 

relativně velkými dávkami UV světla je způsobeno náhodnými chybami v zařazování 

nukleotidů, které vznikají během excizních oprav (Rosypal, 2000). 
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Obr. 5 – Párování bází v nestabilních tautomerních formách (Rosypal, 2000). 
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4.2 Opravy poškozené DNA 
 

V živých soustavách se vyvinuly mechanismy, kterými se úplně nebo do jisté 

míry opravuje poškozená DNA. K opravám dochází enzymovým odstraněním chyb 

v DNA, které vznikly během replikace, rekombinace nebo působením vnějších vlivů. 

 
 
Chyby v DNA 

 

• Chybné párování – zařazení nekomplementárního nukleotidu při replikaci DNA 

• Zlom – přerušení fosfodiesterové vazby mezi dvěma sousedními nukleotidy 

v nukleové kyselině způsobené endonukleázami 

� Jednořetězcový – zlom v jednom polynukleotidovém řetězci dsDNA 

� Dvouřetězcový – zlom v obou řetězcích DNA 

 (Rosypal, 2000) 

 
 
Způsoby opravy DNA 
 

Představa o různých způsobech opravy DNA vyplynula ze studií E. coli, proto 

se jedná především o výsledky v rámci těchto studií. Různé reparační systémy opravují 

chyby v DNA, které vznikly inkorporováním nesprávných bází při polymerizaci (např. 

dUTP místo dTTP – nejčastější chyba) nebo jejich dodatečnou chemickou modifikací 

reaktivními produkty metabolismu a jinými chemikáliemi nebo zářením. Tyto druhotně 

vzniklé chyby jsou o mnoho řádů častější než chyby polymerační a představují značný 

problém při udržování stability genomu. Nejčastěji dochází ke vzniku abazických míst 

samovolnou hydrolýzou vazby purinů (méně často pyrimidinů) na deoxyribózu (asi 10 

000 případů v lidské buňce za jeden den), k deaminaci cytosinů na uracily (asi 200 pří-

padů), k metylaci nebo jiné alkylaci bází, ke vzniku pyrimidinových dimerů a různých 

zlomů hlavního řetězce DNA. Tato místa jsou rozpoznána reparačními systémy jako 

odchylky od pravidelné dvoušroubovicové struktury a nějakým způsobem je pak chyba 

opravena. 

 

Rozlišujeme tyto typy oprav - přímou, excizní, opravu dvouřetězcových zlomů 

a opravu tolerantní. 
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4.2.1 Přímá oprava 

 

Tento mechanismus je poměrně vzácný. Původního stavu DNA je dosaženo 

přímým zvratem. 

 

a) Fotoreaktivace DNA 
 

• Přímá fotoreaktivace  
 

Spočívá ve štěpení tyminových dimerů fotolyázou, enzymem, který se 

aktivuje světlem o vlnové délce 340 – 400 nm. Je to jediný mechanismus, kterým 

se opravuje DNA při viditelném světle, a který probíhá v jednom enzymovém 

stupni. Pro svou relativní jednoduchost se vyznačuje nejmenší pravděpodobností 

způsobit chyby při opravě DNA. Působí specificky jen na tyminové dimery a zá-

visí přímo na vlnové délce světla. Štěpení tyminových dimerů fotolyázou se 

uskutečňuje přes 5,10-metylentetrahydrofolát, který přijímá energii slunečního 

světla a přenáší elektrony na FAD, jehož redukovaná forma FADH2 poskytuje 

elektrony pro štěpení cyklobutanových kruhů. Tím se obnovuje původní stav 

DNA. Také eukaryota obsahují fotolyázu jako složku opravného systému. 

K fotoreaktivaci dochází také na RNA, která byla poškozena UV světlem (Rosy-

pal, 2000). 

 

Rozeznáváme ještě další způsoby fotoreaktivace, ty však nejsou závislé na pří-

tomnosti fotolyázy. Jsou to: 

 

• Senzitivizovaná fotoreaktivace 
 

Při tomto způsobu dochází ke štěpení tyminových dimerů nezávisle      

na fotolyáze. Uskutečňuje se přenosem elektronů z excitovaného indolového kru-

hu tryptofanu na dimer, který se pak monomerizuje (Rosypal, 2000). 

 

• Nepřímá fotoreaktivace 
 

Bylo zjištěno, že mutanty E. coli, které mají inaktivní fotolyázu, přežíva-

jí, když po vystavení UV světlu vyvolávajícímu tvorbu tyminových dimerů jsou 

následně ozářeny při vlnové délce 334 nm. Světlo této vlnové délky nevede 



 24 

k monomerizaci tyminových dimerů, ale nepřímo inaktivuje molekuly tRNA tím, 

že v nich vyvolává tvorbu křížových vazeb. To vede k dočasnému zastavení růstu 

a dělení těchto kurantních buněk, což pak umožňuje excizní opravu, ještě než se 

začne DNA replikovat (Rosypal, 2000). 

 

 

b) Oprava alkylovaného O6 guaninu, O4 tyminu a alkylfosfotriesterů 
 

Jedná se o adaptaci na poškození alkylačními látkami, které reagují s DNA 

za tvorby alkylovaných produktů, jež se vyznačují chybným párováním. Alkylová sku-

pina je při této opravě ze změněné báze enzymaticky odstraněna (Rosypal, 2000). 

Častým poškozením je metylace guaninu. Toto poškození je opravováno 

pomocí enzymu matylguaninmetyltransferázy (MGMT). Jedná se však o energeticky 

velice náročný proces, neboť každá molekula  MGMT může být použita jen jednou. 

Daleko častější je proto vyštěpení poškozeného místa, někdy včetně rozsáhlého okolí, a 

dosyntetizování části řetězce (Watson et al.,2004). 

 

 

4.2.2 Excizní opravy  

 

Jedná se o vyštěpení poškozeného místa z DNA. Tato oprava se uplatňuje 

tehdy, pokud je poškozen pouze jeden řetězec dsDNA, druhý řetězec pak může být pou-

žit jako templát ke korekci poškození (Watson et al.,2004). 

 

Všechny excizní systémy pracují obdobným mechanismem ve čtyřech krocích: 

první krokem je incize, kdy je rozpoznáno poškozené místo a endonukleáza rozštěpí 

příslušný řetězec DNA v jeho blízkosti. Následuje excize - exonukleolytické odštěpení 

části řetězce zahrnující poškozené místo, které obvykle podporuje nějaká reparační he-

likáza. Třetím krokem je syntéza odštěpené části podle templátu druhého řetězce 

pomocí DNA polymerázy, čtvrtým pak ligace, tedy připojení opraveného řetězce vy-

tvořením fosfodiesterové vazby pomocí DNA ligázy.  

V různých reparačních systémech provádějí tyto reakce různé enzymy, které 

ale mohou být někdy nahrazeny enzymy z jiných drah. Pro daný reparační systém býva-

jí specifické jen první dva kroky, které určují délku opravné části; dosyntetizování a 
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ligace mezery v jednom řetězci probíhá v buňce více méně automaticky přítomnými 

DNA polymerázami a ligázami. DNA polymerázy, které opravují DNA v jednotlivých 

reparačních systémech, jsou často navzájem zaměnitelné, někdy to jsou méně přesné 

specificky působící reparační enzymy. 

 
 

a) Bázová excizní reparace (BER) 
 

Chemicky modifikované báze se vyštěpují jako volné báze. Při tomto způsobu 

opravy incizi předchází ještě jeden krok, a to rozeznání a přemístění poškozené báze 

pomocí specifické glykosylázy. Ta katalyzuje hydrolýzu N-glykosidových vazeb spoju-

jících báze s páteří DNA. Počátečním výsledkem jejich působení je jiný typ poškození 

DNA – apurinové / apyrimidinové místo (AP-místo) (Fortini et al., 2003). 

 

 

� Subtypy opravy 

 

Existují celkem 2 subtypy opravy – reparace pomocí krátké „záplaty“, tzv. 

short patch BER, nebo pomocí dlouhé „záplaty“, tzv. long patch BER. Která cesta opra-

vy je použita, záleží na typu poškození. Při každé cestě působí rozdílné enzymy. 

 

Short patch BER je charakterizována resyntézou jednoho nukleotidu. DNA 

glykosylázy uplatňující se při tomto subtypu opravy můžeme rozlišovat podle své akti-

vity na monofunkční nebo bifunkční. Bifunkční glykosylázy působí též jako lyázy, tzn. 

kromě glykosidické vazby štěpí i fosfodiesterovou vazbu v řetězci. Při působení mono-

funkční glykosylázy se řetězec rozštěpí pomocí dalšího enzymu - 5‘-AP-endonukleázy 

(APE I). 
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Obr. 6 – Schéma bázové excizní opravy, short patch (Fortini et al., 2003) 

 

 

Long patch BER je založena na resyntéze delšího oligonukleotidu tvořícího 

2-7 nukleotidů. Po odštěpení báze glykosylázou a rozštěpení řetezce 5‘-AP-

endonukleázou dochází od místa poškození k syntéze nového řetězce DNA pomocí po-

lymerázy. Nový řetězec nahrazuje část řetězce starého, který se postupně odchlipuje od 

vznikající struktury. Tento odstávající řetězec je pak odštěpen pomocí tzv. flap-

endonukleázy (FEN1). 
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Obr. 7 – Schéma bázové excizní opravy, long patch (Fortini et al., 2003) 

 

� Glykoylázy BER 

 

Glykosylázy účastnící se BER jsou specifické podle typu poškození (Hazra 

et al.,2002). Rozlišovány jsou enzymy opravující alkylované, oxidované nebo deamino-

vané báze. 
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Alkylované báze 
 

• N-alkylpurin-DNA-glykosyláza (ANPG) 

Pomocí ANPG jsou opravovány N-alkylpuriny, především N7-metylguanin a 

N3-metyladenin. Právě dusíkaté atomy bází jsou nejčastějšími cíly pro alkylační 

činitele. 

 

Deaminované báze 
 

Deaminované báze mohou vznikat též spontánně za fyziologických podmí-

nek hydrolytickou reakcí z cytosinu (vznik uracilu), adeninu (vznik hypoxantinu), 

guaninu (vznik xantinu) a 5-metylcytosinu (vznik tyminu). 

 

• Uracil-DNA-glykosyláza (UDG) 

Pomocí tohoto monofunkčního enzymu je odstraňován uracil vzniklý 

hydrolytickou reakcí cytosinu (pár U-G), ale též uracil nesprávně inkorporovaný 

do DNA během její syntézy (pár A-U).  

 

• Metyl-CpG vázající endonukleáza 1 (MED1) 

Váže přednostně metylovanou DNA, rozeznává tymin, uracil a 5-

fluorouracil nesprávně párovaný s guaninem, a to především na CpG místě (C-

phosphate-G, tzn. cytosin vedle guaninu v lineární sekvenci bází v DNA). 

 

• Tymin-DNA-glykosyláza (TDG) 

Tento monofunkční enzym opravuje především nesprávné párování T-G, 

ale též U-G a tyminglykol vázaný na guanin Tg-G. 

 

Oxidované báze 
 

ROS jsou hlavním zdrojem poškození DNA. Hlavními produkty ROS jsou 

2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidiny (FAPY A, FAPY G), tyminglykol a 8-

oxoguanin (8-oxoG). Podle substrátové specifity jsou glykosylázy opravující oxidativní 

poškození klasifikovány do dvou podskupin – E. coli Endonukleáza III (nth) rodina 

podílející se na odstranění oxidovaných pyrimidinů a E. coli Fpg rodina odpovědná za 

opravu oxidovaných purinů. 
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• Tyminglykol-DNA-glykosyláza (NTH) 

Tato bifunkční glykosyláza patří do E.coli Endonukleáza III rodiny, jed-

ná se o savčí homology. NTH odstraňuje pyrimidiny, a to nasycené, otevřené a 

fragmenotvané (např.Tg). 

 

• 8-oxoguanin-DNA-glykosyláza (OGG1) 

Bifunkční enzym OGG1 odstraňuje 8-oxoG párovaný s cytosinem, patří 

do rodiny helix-hairpin-helix (HhH). 8-oxoG lokalizované na transkribovaném 

vlákně aktivního genu jsou však opravovány pomocí tzv. opravy spojené 

s transkripcí (TCR), která vyžaduje NER proteiny. Proto při nefunkčnosti OGG1 

jsou 8-oxoG na transkribovaném vlákně opravovány. 

 

• Adenin-DNA-glykosyláza (MYH) 

MYH (savčí homolog MutY E. coli, monofunkční enzym) odstraňuje 

hlavně 8-oxoG párovaný s adeninem. 

 

• Nei-like DNA-glykosylázy (NEIL) 

Jedná se o savčí homology Fpg rodiny E.coli, zahrnuje 3 bifunkční gly-

kosylázy – NEIL1, NEIL2 a NEIL3. Rozpoznávají otevřené puriny 

(formamidopyrimidiny – FapyA, FapyG). 

 

 

� Multiproteinový komplex  

 

Pro opravu pomocí BER a její iniciaci jsou důležité také některé nukleární pro-

teiny, které dohromady vytváří komplex. 

 

XRCC1  (X-ray cross-complementing group 1) 

 

Tento gen získal název podle skutečnosti, že může navodit chybějící opravné 

mechanismy u XRCC1 deficientních CHO buněk, které se tak stávají rezistentní proti 

ionizujícímu záření. (Thompson and West, 2000). Tento faktor má ne úplně známou 

enzymatickou aktivitu. Vzhledem k jeho specifické interakci s DNA v místě excize in 

vitro (Mani et al, 2004) a rychlé a přechodné odpovědi na poškození DNA v buňkách 
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může pravděpodobně sloužit jako senzor DNA zlomů (Lan et al., 2004). Navíc, protože 

XRCC1 interaguje s mnoha proteiny (ligIII, polβ, APE1, PARP 1 a 2, polynukleotidki-

náza-PNK) účastnícími se při BER, předpokládá se, že tento protein funguje jako 

koordinátor usnadňující opravu (Mani et al, 2007). 

XRCC1 je 70-kDa velký protein obsahující 3 funkční domény – N-

terminální doménu (NTD), centrálně lokalizovanou BRCT I doménu a C-terminální 

BRCT II doménu. Interakcí s N-terminálním koncem APE 1 stimuluje její endonukleá-

zovou aktivitu (Vidal et al., 2001). Na N-terminální doménu XRCC1 se dále váže svou 

polymerázovou doménou pol β (Caldecott et al.,1996) . Stabilizace ligIIIα je závislá na 

interakci s BRCT II doménou XRCC1 (Taylor et al, 1998). PARP 1 a 2 se váže na 

BRCT I doménu XRCC1 (Masson et al, 1998) (Obr.8). 

 

 

 

 

 

Obr. 8 -  Interakce protein-protein mediovaná pomocí XRCC1 (Caldecott, 2003) 

(APE1 – AP endonuclease 1, Lig3α – ligase IIIα, PARP- poly (ADP-ribose) polymerase,  

PNK-polynucleotide kinase, polβ – polymerase β) 

 

 

 

PARP1    (Poly (ADP ribose) polymerase 1) 

 

Faktor PARP1 je jedním z členů rodiny s poly-ADP-ribosylační aktivitou. Je-

ho přechodná vazba k DNA zlomům slouží pravděpodobně jako signál pro iniciaci 

DNA opravy přivoláním ostatních reparačních proteinů. Detekcí zlomů a vazbou na 

poškozenou DNA je rychle aktivován a pomocí NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid) 

jako substrátu poly(ADP)ribozyluje různé další proteiny včetně sebe (Amé et al, 2004).  
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Vazba PARP1 k DNA zlomům je přechodná (autoribozylace má za následek oddělováni 

polymerázy od DNA). PAR je tedy rychle degradován během několika minut PAR-

glykosylázou. Tato rychlá disociace PARP1 od zlomu je důležitá k tomu, aby byl 

umožněn přístup reparačních proteinů (Lindahl et al., 1995). 

Bylo prokázáno, že XRCC1 preferenčně interaguje s automodifikovanou 

PARP1. Dále PARP1 interaguje též s polβ a ligIII (Masson et al., 1998). Nezdá se však, 

že by tento faktor vykazoval nějakou důležitou katalytickou funkci při opravě, protože 

BER může být plně obnoven i v případě její nepřítomnosti in vitro (Shall et al., 2000). 

PARP1 však také hraje roli v indukci buněčné smrti. Při nízkém stupni poško-

zení podporuje přežití, při letálním poškození spouští buněčnou smrt, pravděpodobně 

nadměrným nedostatkem NAD+ v buňce (Chiarugi et al., 2002). 

 

Ne základě množství BER substrátů a NAD+  se předpokládá určitá strategie, 

podle které je volena cesta BER. Jestliže úroveň substrátů je nízká, převládá v opravě 

zlomů SP-BER nezávislá na PARP1. V případě, že úroveň poškození se zvyšuje, 

PARP1 je aktivována, aby zvýšila účinnost SP-BER. V situaci, kdy množství substrátů 

BER se nadále  zvyšuje, vznikající pokles množství NAD+ z nadměrné aktivace PARP1 

zamezí disociaci PARP1 z DNA a umožňí přechod na LP-BER (Pachkowski et al., 

2009). Navíc se zdá, že BER cesta může být též určována vlastnostmi specifických 

DNA glykosyláz (monofunkční glykosylázy s pouze glykosylázovou aktivitou, bi-

funkční s glykosylázovou a lyázovou aktivitou). Podle BER studie in vitro, short patch i 

long patch BER mohou participovat na opravě stejného typu DNA poškození (Fortini et 

al., 1999). 

 

 

APE1 (AP-endonuclease 1) 

 

APE1 štěpí řetězec DNA v abazickém místě vznikajícím jak spontánně, tak 

během BER. Navíc je schopna odstranit též některé nekonvenční konce zlomů a přemě-

nit je na konce s 3´-hydroxylovou a 5´-fosfátovou skupinou, které jsou pro zaplnění 

mezery v DNA a ligaci nezbytné (Izumi et al., 2000). Předpokládá se též – za podmínek, 

že rozštěpená abazická místa jsou rezistentní k odstranění normálním mechanismem 

(dRPázovou aktivitou polβ, short patch) – APE1 je schopna přivolat proteiny účastnící 

se long patch (FEN1, ligI atd.) a podpořit tak tuto cestu opravy (Ranalli et al., 2002). 
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Pol β  (Polymerase β) 

 

Pol β je polymeráza, která je primárně spojená se zaplněním malé mezery 

během BER. Obsahuje 8kDa N-terminální doménu a a 31kDa C-terminální doménu. N-

terminální doména se vyznačuje dRP lyázovou aktivitou, na základě které jsou odstra-

ňovány z 5´-terminálních konců SSB 5´-deoxyribózofosfátové zbytky vytvořené AP-

endonukleázou během BER. C-terminální doména má polymerázovou aktivitu (Matsu-

moto et al., 1995). 

Pol β se primárně účastní jak short patch-, tak long patch BER, ačkoliv za 

stejných podmínek může být v long patch BER aktivní pol δ/ε. Není však přesně zná-

mo, jak je prováděn výběr mezi těmito dvěma polymerázami (Klungland et al., 1997). 

Pol β interaguje též s faktorem XRCC1. Interakce mezi těmito faktory může 

pomáhat k vazbě pol β k SSB. Tento komplex totiž může obklopit DNA molekulu pří-

mo v místě SSB a chránit tak okolní nepoškozená místa v řetězci od nechtěné lýzy 

(Rice., 1999). 

 

 

Lig III     (Ligase III) 

 

Funkcí ligázy je připojení opraveného řetězce vytvořením fosfodiesterové 

vazby. Pro stabilitu lig III je důležitá interakce s XRCC1, která ji chrání před degradací 

proteazomem. Tato interakce také umožňuje zacílit  lig III do místa zlomu.  

Počet studiíí prokázal, že lig III je zahrnuta do BER, primárně short patch 

cesty. Při long patch je aktivní spíše lig I, která ale interaguje pouze s pol β a komplex s 

XRCC1 nevytváří (Cappelli et al., 1997). 

 

 

PNK (polynukleotide kinase) 

 

Tento enzym se vyznačuje celkem dvojí aktivitou – působí jako 5´-DNA ki-

náza a jako 3´-fosfatáza. Jako substrát vyhledává DNA poškozenou zlomy a podílí se na 

její opravě (Karimi-Busheri et al., 1998). 
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� Mutagenní činidla  

 

BER je hlavním mechanismem opravy DNA poškozené alkylací, oxidací a de-

aminací (Fortini et al., 2003). 

 

Alkyla ční činidla 
 

Alkylační činidla jsou elektrofilní látky (Rosypal, 2000). Vykazují proto afi-

nitu k DNA, která má negativní náboj (negativní náboj na fosfátové skupině nukleotidu 

a parciální negativní náboj na bázi). Alkylační látky reagují s těmito místy a zanechávají 

na nich alkylové skupiny. Na bázích jsou nejvíce náchylné k alkylacím N7 guaninu, N3 

adeninu, alkylovány mohou být rovněž všechny atomy dusíku a kyslíku podílející se na 

tvorbě vodíkových můstků. Alkylační látky obsahují ve své molekule jednu nebo dvě 

funkční skupiny; monofunkční alkylační látky reagují s jedním nukleofilním centrem 

nukleotidu, bifunkční alkylační látky mohou reagovat se dvěma nukleofilními centry 

dvou nukleotidů za vzniku vnitrořetězcových a meziřetězcových křížových vazeb 

(cross-linking), které mohou narušovat procesy replikace a transkripce (N-yperit, cispla-

tina). 

 

Substrátem pro opravu pomocí BER je poškození způsobené monofunkční-

mi alkylačními činidly. Nejznámnějšími prototypy jsou etylmetansulfonát (EMS), N-

metyl-N-nitrosourea (MNU), etylnitrosourea (ENU), N-metyl-N4-nitro-N-

nitrosoguanidin (MNNG), dimetylsulfát (DMS) a též metylmetansulfonát (MMS) (Ro-

sypal, 2000), který jsme používali i v našich pokusech  

Metylační činidla metylují DNA hlavně na kyslíku nebo dusíku přítomného 

v DNA řetězci nebo přímo v bázích DNA (Lindahl et al., 1999). Metylační látka MMS 

modifikuje jak guanin (na O6-methylguanin (O6-MeG), tak i adenin (na 3-methyladenin 

- N3-MeA), a zapříčiňuje tak nesprávné párování bází, resp. replikační blok (Beranek., 

1990). Takto metylované báze jsou opravovány převážně pomocí BER a DNA metyl-

transferázami (Lindahl et al., 1999) (viz. též str. 24). Do opravy poškození vlivem MMS 

je též zahrnována i účast HR. Tento typ opravy se podílí na reparaci pravděpodobně 

tehdy, jestliže SSB se dostane do blízkosti replikační vidlice. Vzniklý DSB asociovaný 

s replikací je pak substrátem pro HR. Senzitivita buněk k MMS se signifikantně zvyšu-

je, jsou-li jiné cesty opravy oslabeny či blokovány (Pascucci et al., 2005). 
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Bylo prokázáno, že HR-deficientní buňky (irs1SF, defekt v XRCC3) jsou 

senzitivnější k MNNG než BER-deficientní buňky (EM9, mutace v XRCC1), zatímco 

obě buněčné linie se vyznačovaly srovnatelnou senzitivitou k MMS. Rozdílnost 

v reaktivitě MMS a MNNG spočívá v tom, že MNNG metyluje O6-guanin mnohem 

účinněji než MMS a O6-MeG je spojen s indukcí HR (Zhang et al., 2000). Produkty 

MMS jsou z 11% 3-methyladenin (N3-MeA) a z 0,3% O6-methylguanin (O6-MeG), za-

tímco MNNG produkuje z 12% N3-MeA a ze 7% O6-MeG. Zbývající pozice bází (N1-

adenin, N7-adenin, N1-guanin, N3-guanin, N3-cytosin, O2-cytosin, N3-thymin, O2-

thymin, and O4-thymin) dohromady zahrnují <5% aduktů (Beranek., 1990). 

 

 

Deaminační činidla 
 

Mezi deaminační činidla patří např. kyselina dusitá. Ta je normálně tvořena 

při trávení dusitanů (obsažených v jídle jako konzervační látky). Při deaminací konver-

tuje cytosin na uracil, metylcytosin na thymin, adenin na hypoxantin. K deaminaci 

běžně dochází při spontánní degradaci bází. 

(http://www-personal.ksu.edu/~bethmont/mutdes.html). 

 

 

Oxidační činidla  (viz. str. 13) 
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b) Nukleotidová excizní reparace (NER)  
 

Proces, kterým se UV světlem poškozené báze ve formě pyrimidinových 

dimerů a jiných fotoproduktů enzymaticky vyštěpí z DNA jako součást oligonukleotidů 

(Friedberg et al., 2005). 

 

 

 

Obr.9 – Schéma nukleotidové excizní reparace (Rosypal, 2000). 

 

 

� NER u prokaryotů (UvrABC komplex) 

Proces NER je u E. coli kontrolován pomocí tzv. UvrABC endonukleázové-

ho komplexu, který je tvořen čtyřmi Uvr proteiny: UvrA, UvrB, UvrC a DNA helikáza 

II (někdy též nazývána jako UvrD).  
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V prvním kroku je vytvořen UvrA-UvrB komplex. Deformace DNA vzniklá 

např. tyminovým dimérem je rozeznána podjednotkou UvrA, která se poté z komplexu 

odštěpí. K UvrB se pak připojí podjednotka UvrC, vzniká tak UvrBC dimér, který je 

odpovědný za vyštěpení poškozených nukleotidů. UvrB štěpí fosfodiesterovou vazbu 

vzdálenou 4 nukleotidy od deformace, a to na 3’ konci; UvrC vazbu vzdálenou 8 nukle-

otidů od deformace, a to na 5’ konci. Vzniká tak 12ti-nukleotidový segment, který je 

vystřižen pomocí helikázy II. Vzniklá mezera je pak zaplněna volnými nuklotidy pomo-

cí DNA polymerázy I a DNA ligázy. 

 

� NER u eukaryotů 

Princip NER u eukaryotů je stejný jako u prokaryotů, je však komplexnější. 

Existuje celkem 9 hlavních faktorů účastnících se NER, jejichž názvy jsou  odvozeny 

od onemocnění asociovaných s deficiencí právě v těchto proteinech - XPA, XPB, XPC, 

XPD, XPE, XPF, XPG (odvozeny od Xeroderma pigmentosum), CSA a CSB (spojené 

s Cockaneovým syndromem). Přídatnými faktory u NER jsou dále ERCC1 (Excision 

repair cross-complementing group 1), RPA (Replication protein A; brání jednořetězco-

vé DNA ve svinutí, též při replikaci) a Rad23. 

 

Účinnost NER je rozdílná u transkripčně tichých a transkripčně aktivních 

genů – transkribovaná vlákna jsou opravována mnohem rychleji. Tento jev se označuje 

jako TC-NER (Transcription Coupled NER). Proces, kdy dochází k opravě transkribo-

vaného i netranskribovaného vlákna DNA v aktivních i neaktivních genech je nazýván 

GG-NER (Global Genom NER). Tyto dva procesy se liší pouze v rozeznávání poškoze-

ní. V GG-NER je deformace rozeznávána nejčastěji pomocí komplexu XPC-Rad23B. 

TC-NER je iniciována pomocí RNA polymerázy II katalyzující transkripci, která se 

zastaví v místě poškození. Zablokovaní RNA polymerázy je pak signálem pro další fak-

tory, které poškození opraví. 

TC-NER existuje i u bakterií, kde je mediována Mfd proteinem, který uvolní 

zablokovanou polymerázu a aktivuje UvrABC kaskádu. 
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c) Mismatch reparace (MMR)  
 

„Reparace chybného párování“ je další mechanismus specializovaný na od-

stranění špatně spárovaných (nikoliv poškozených) nukleotidů při replikaci (Friedberg 

et al., 2005). Chyby vznikají často inkorporací tautomerních forem bází. Chybný pár 

zapříčiní v dvoušroubovici místní deformaci. Ke specifickému opravení nového řetězce 

dochází na základě dam metylace. Dam metyláza metyluje palindromické sekvence 

GATC na N6 adeninu. Tato metylace má význam pro rozlišení starého a nově repliko-

vaného řetězce DNA, což se uplatňuje při regulaci replikace a postreplikačních 

opravách. Nametylovány jsou všechny GATC sekvence, což u nově syntetizované DNA 

trvá několik málo minut 

K reparaci dochází hned po replikaci, kdy ještě není nové vlákno dam mety-

lováno. Reparaci řídí 4 geny (a jejich stejnojmenné produkty) mutH, L, S, U. MutS se 

váže k nespárovanému místu, k němu se připojí MutL a GATC-specifická endonukleáza 

MutH (MutL slouží jako mediátor mezi MutS a MutH). Takto aktivovaný MutH najde 

nejbližší sekvenci GATC a rozštěpí nemetylovaný řetězec. Pomocí exonukleázy za účas-

ti reparační helikázy MutU je pak řetězec odstraněn až po nespárované místo a vzniklou 

mezeru dosyntetizuje DNA polymeráza III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Oprava chybného párování řízená metylací 

(kgn.umbr.cas.cz/.../250%20Molekularni%20biologie%20(Vlasak)/MB07a.doc) 
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4.2.3 Oprava dvouřetězcových zlomů 

 

Dvouřetězcové zlomy DNA („double strand breaks“, DSB) jsou hlavním ná-

sledkem ozáření tvrdým (ionizujícím) zářením. Protože bezprostředně ohrožují integritu 

genomu, všechny organismy mají mechanismy pro jejich reparaci. 

 

a) Přímé spojení konců (NHEJ, "nonhomologous end joining") 
 

Velmi významný a účinný systém reparace u eukaryot. Při rozpoznání 

zlomených konců a aktivaci reparačních systémů se uplatňují specifické DNA 

dependentní protein kinázy. Jejich heterodimer Ku70/Ku80 (u savců) se naváže na 

konce a aktivuje komplex 5-ti proteinů MRN  (Mre112Rad502Nbs1; u kvasinek MRX – 

místo Nbs1 je analogický Xrs2), který dimerizuje pomocí dlouhých, na dálku 

interagujících smyček proteinu Rad50 a přitáhne konce DNA k sobě. Specifická DNA 

ligáza IV konce spojí.  

Spojení plně komplementárních konců vede k přesné reparaci. U většiny 

zlomů však komplementární konce nejsou, přesto i v případě, že k sobě špatně pasují, 

dojde k připojení konců. V místě spojení tak často vznikají chyby (krátké delece, 1 – 4 

nukleotidů), hlavního účelu – obnovení integrity genomu, je ale dosaženo. 

 

 

 

Obr. 11 - Nehomologní spojení konců dsDNA (Doherty et al. 2001) 
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b) Alternativní spojení konců (MMEJ, microhomology-mediated 

end joining) 

Zatím málo prostudovaný mechanismus opravy. K opravě zlomů dochází pomo-

cí mikrohomologních sekvencí čítajících 5 – 25 bází. Jedná se o Ku a DNA-PK 

(proteinové kinázy) independentní mechanismus, který vede vždy k deleci. Je často aso-

ciován s chromozomálními abnormalitami (Katsura et al.,2007). 

 

 

 

Obr.12 – Rozdílný mechanismus NHEJ  a MMEJ (Katsura et al.,2007) 

 

c) Homologní rekombinace (HR) 

Homologní rekombinace je typ genetické rekombinace, kdy je genetický ma-

teriál vyměňován mezi dvěma podobnými nebo identickými vlákny DNA. Vytváří nové 

kombinace DNA sekvencí během meiózy při crossoveru, je to však také princip repara-

ce dvouřetězcových zlomů DNA (Suong et al., 2006).. 

Existují dva různé typy HR – DSBR (double-strand break repair) je typická 

pro opravu DNA během meiózy, SDSA (synthesis-dependent strand annealing) během 

mitózy. Iniciální kroky u obou typů jsou stejné – nejprve dochází k resekci, kdy jsou 
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části DNA kolem zlomu (na 5' konci) přemístěny. Poté jeden z převislých 3' konců to-

hoto chromozomu „najde“ nepoškozený homologní chromozom a dochází k jejich 

propojení prostřednictvím tzv. Hollidayova spoje. 

Řetězec nepoškozeného chromozomu je použit jako templát k dosyntetizo-

vání řetězce poškozeného. Dále už se oba typy HR mechanismem odlišují. U DSBR 

vzniká druhý Hollidayův spoj, řetězce obou chromozomů se vymění, dochází tak ke 

crosoveru. V druhém případě, u SDSA, se dosyntetizovaný řetězec vrátí zpět a na zá-

kladě komplementarity je pak opraven druhý porušený řetězec, mluvíme tedy o non-

crossoveru. 

 

 

 

Obr. 13 – Rozdílný mechanismus DSBR a SDSA (Sung et al., 2006) 
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4.2.4 Tolerantní opravy 

 

Jedná se o obnovu funkce DNA, aniž by z ní bylo odstraněno původní po-

škození. Při této opravě se poškození v matrici, uskutečněné zlomy a rekombinací, 

obchází replikací. 

 

a) SOS – odpověď  
 

Jedná se o koordinovanou syntézu enzymů a činnost odpovídajících oprav-

ných mechanismů indukovaných poškozením DNA. Tato oprava je dobře 

prostudována u E. coli (Rosypal, 2000). 

 

Průběh: 

 

1. LexA-protein je represorem asi 20 genů (tzv. SOS-genů), v neindukovaném 

stavu se syntetizuje v malém množství.  

 

2. Při poškození DNA (např. vznikem pyrimidinových dimerů blízko replikač-

ní vidlice) se aktivuje recA-protein vazbou na jednořetězcové úseky za 

dimery. 

 

3. Interakce aktivního recA-proteinu s LexA-represorem vede ke štěpení repre-

soru, geny regulovány tímto represorem jsou aktivovány (dereprimovány) a 

mohou produkovat enzymy účastnící se opravných mechanismů. 

 

4. Po vymizení indukčního signálu (opravou jednořetězcových mezer) množ-

ství aktivního recA-proteinu klesne, jeho interakce s LexA-represorem 

skončí, represor se hromadí a jím regulované geny jsou opět deaktivovány 

(reprimovány). 

 

Indukovatelné geny (geny regulované tímto represorem) produkují např. pro-

teiny UvrA, UvrB, UvrC, UvrD, které jsou složkami pochodů při nukleotidové 

excizní opravě. 
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b) Oprava mezer v dceřiném řetězci 
 

Tato oprava se často označuje jako postreplikační. Toto označení však není 

přesné, neboť jde o toleranci původního poškození v matricovém řetězci DNA, ni-

koliv o jeho opravu. Opravují se pouze mezery v dceřiném řetězci, které vznikají 

jako důsledek poškození.  

Při replikaci matricového řetězce poškozeného např. tyminovým dimerem 

vzniká proti dimeru v dceřiném řetězci mezera. Ta je zaplněna homologickým řetěz-

cem DNA jiné molekuly dsDNA (v té je pak vzniklý jednořetězcový úsek doplněn 

komplementárně volnými nukleotidy). Vytváří se tak překřížení, které se označuje 

jako Hollidayův spoj. Hollidayův spoj je v konečné fázi zrušen a dochází k tvorbě 

jedné dsDNA bez dimeru a jedné dsDNA zahrnující původní řetězec s dimerem 

(Rosypal, 2000). 
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4.3 Buněčné linie 
 

Jedním z používaných modelů pro testování toxicity látek in vitro jsou bu-

něčné linie pocházející z ovarií čínského křečíka (CHO - Chinese hamster ovary), které 

jsme také využili v našem experimentu. K jejich výhodám patří nízké chromozómové 

číslo (2n=22), jejich rychlý růst a vysoká produkce proteinů. Staly se savčím ekvivalen-

tem E. coli při výzkumech (Tjio et al., 1958). 

 

Z rodičovských buněk byly dále odvozeny mutantní linie, které se vyznačují 

odchylkami v určité genové sekvenci. Disponují tak jinými vlastnostmi než buňky pů-

vodní. 

Jednou ze skupin takto upravovaných buňek jsou  mutantní linie různě senzi-

tivní k UV-záření. Tato citlivost je způsobena defektem v genech ERCC (excision 

repair cross-complementing) kódujících enzymy, které se podílejí na nukleotidové ex-

cizní reparaci (NER) – důležité opravě DNA poškozené právě UV světlem (Hayashi et 

al., 1998). Mezi tyto linie patří i UV-20, které byly používány v našich experimentech. 

Tyto buňky jsou defektní v genu ERCC1.  Tento gen se podílí na tvorbě nukleáz účast-

nících se nukleotidové excizní reparace. ERCC1 byl první savčí NER gen, který byl 

klonován (Westerveld et al., 1984). V komplexu s ERCC4 kóduje polypeptidy 

v nukleáze, která je odpovědná za rozštěpení řetězce DNA (5‘ konec) v místě poškoze-

ní. Ke studiu následků deficience ERCC1 v celém živočišném systému byl použit 

genový targeting k inaktivaci tohoto genu (Selfridge et al., 1992). 

Defekty v genech ERCC jsou též příčinou dědičných chorob. Xeroderma 

pigmentosum (XP) je heterogenní skupina autosomálně recesivních onemocnění (inci-

dence 1 na 70 000) charakterizovaná přecitlivělostí na ultrafialové záření, jejíž 

následkem je vznik kožních nádorů na odkrytých částech kůže. Z nich se pak vytváří 

malignity. Podle přesné lokalizace enzymatické poruchy rozlišujeme několik typů toho-

to onemocnění (XP-A, B, C, D, E, F, G). Dalšími onemocněními s defekty v ERCC jsou 

trichothiodystrofie TTD (metabolická porucha charakterizovaná sníženým obsahem síry 

ve vlasech) a Cockayneho syndrom CS (autosomálně recesivní onemocnění s poškoze-

ním posttranskripční opravy DNA) (Malina, 1999). 
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Další linií CHO buněk, kterou jsme využili v našem experimentu, je AA8. 

Ta se vyznačuje vysokou expresí proteinu XRCC1, který hraje důležitou roli při bázové 

excizní reparaci (BER). Sám tento faktor sice nemá katalytickou aktivitu, umožňuje 

však formaci stabilního komplexu reparačních proteinů (viz. též kapitola 4.2.2.a multi-

proteinový komplex) (Caldecott et al., 1996). 

 

 

4.4 Mechanismy detekce poškození, kometový test    
 

Kometový test je jednou z metod detekce poškození DNA, jejíž základem je 

alkalická gelová elektroforéza. Název byl odvozen podle charakteristického zobrazení 

ve tvaru komety – hlava komety je tvořena nepoškozenou DNA, její ohon DNA poško-

zenou. Atraktivita této metody spočívá v mnoha ohledech – je rychlá, jednoduchá, 

spolehlivá, citlivá a také relativně levná. Dalším rysem je i rozmezí její aplikace – od 

výzkumu fyzikálně chemického chování DNA přes studie buněčných odpovědí na její 

poškození až k monitorování poškození DNA v lidské populaci, tedy od molekulárních 

až k epidemiologickým studiím (Collins et al., 1997). 

 

Základním principem této metody je s vysokou pravděpodobností relaxace 

nadšroubovicového vinutí. Existuje i koncept alkalického rozvinutí DNA, mnohé důka-

zy však podporují spíše prvně zmíněný „smyčkový model“.  Uspořádání DNA ve formě 

superhelixu bylo objeveno Cookem (1976), který také zjistil, že po ozáření DNA se 

nadšroubovicové uspořádání uvolnilo a smyčky, které i po tomto ovlivnění zůstaly za-

chovány, vytvořily „halo“ efekt kolem jádra. Analogicky tedy můžeme předpokládat, že 

též kometový ohon je tvořen relaxovanými smyčkami a že množství smyček v ohonu 

vypovídá o počtu zlomů v DNA. Z toho vyplývá, že s rozsahem poškození koreluje 

intenzita ohonu. Délka ohonu je pravděpodobně dána délkou smyček (Collins et al., 

1997). 

 

Původní metoda, ze které kometový test vychází, je založena na elektrofo-

réze v neutrálním pH. Jak neutrální, tak alkalické prostředí umožňuje detekovat nízký 

stupeň poškození. Srovnatelná citlivost obou verzí tak mimo jiného podporuje princip 

relaxace nadšroubovice, dokazuje, že alkalické rozplétání není zásadním krokem 

v odhalování poškození. Metody se však liší svým znázorněním. Za alkalických podmí-
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nek je ohon mnohem zřetelněji odlišen od hlavy komety, což poukazuje na nedostatek 

neutrální metody odhalit účinky při vyšších dávkách genotoxinů. Maximální množství 

DNA uvolněné do ohonu je za těchto podmínek totiž jen kolem 25%, zatímco 

v zásaditém pH může dosáhnout 90% nebo i více (Collins et al., 1997). 

 

Kometový test detekuje zlomy jak dvouřetězcové, tak jednořetězcové. Mno-

ho genotoxických látek nevytváří zlomy přímo – tvoří však AP-místa, která jsou 

alkalilabilní, a ta se pak mohou přeměnit na zlomy při vysokém pH, stejně jako 

v zásaditém elektroforetickém roztoku při kometovém testu (Collins et al., 1997). 

 

Zlomy jsou přechodně přítomny i při excizní opravě (bázové / nukleotidové) 

poškozené DNA. Vysoká četnost zlomů nám tak může indikovat nejen vysoký stupeň 

poškození, ale i probíhající, dobře fungující opravné procesy. Této skutečnosti, tedy 

mechanismů buněčné opravy, lze využít i k cílené produkci zlomů – a tím odhalit nebo 

zesílit účinky genotoxinů. Tato modifikace kometového testu enormně zvyšuje rozsah, 

citlivost i specifiku metody. DNA je po lýze buněk ovlivněna specifickou reparační 

endonukleázou, která indukuje zlomy v místě poškození. V principu každé poškození, 

pro které existuje opravná endonukleáza, může být detekována touto cestou (Collins et 

al., 1997). 

 

Mezi enzymy používané k modifikaci této metody patří např. endonukleáza 

III nebo formamidopyrimidin-DNA-glykosyláza (FPG), které jsme při svých pokusech 

používali. 

 

• endonukleáza III  

 

V buňce se podílí na bázové excizní reparaci. Má celkem dvě enzymatické 

funkce: působí jako DNA-glykosyláza, která odstraňuje oxidované pyrimidiny 

z DNA, a dále jako AP-endonukleáza, která konvertuje vzniklá apyrimidinová místa 

na jednořetězcové zlomy DNA. Právě této schopnosti lze využít v experimentech. 

Jedna strana proteinu má značný kladný elektrostatický potenciál a je pravdě-

podobně místem vazby s poškozenou DNA (Voet, 1995). 
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• formamidopyrimidin-DNA-glykosyláza (FPG)   

 

Enzym iniciující v jádře bázovou excizní reparaci. Má též i endonukleázo-

vou funkci. Rozpoznává a odstraňuje oxidované puriny (hl. 8-oxoG) z poškozené 

DNA. K vystřižení chybné báze dochází mechanismem nukleofilní substituce na C1‘ 

N-terminálním prolinem, další reakce vyústí až k úplnému vyjmutí báze z DNA, čímž 

vzniká tzv. AP-místo(http://www.ebi.ac.uk/interpro/IEntry?ac=IPR012319). 

 

 

Senzitivita kometového testu může být také zvýšena použitím inhibitorů re-

parace, popř. jejich kombinací. Při našich experimentech jsme používali tyto inhibitory 

reparace: 

 

• Hydroxyurea (HU), 1-β-D-Arabino-furanosylcytosin (AraC) 

 

HU inhibuje ribonukleotidredukázu, klíčový enzym účastnící se při biosyn-

téze deoxyribonukletidů důležitých pro syntézu DNA (Thelander and Reichard, 

1979). AraC je nukleosidový analog, který se liší od cytosinu přítomností hydroxylo-

vé skupiny na cukerném zbytku v pozici 2´ (Dunn et al., 1979). Je aktivně 

transportován do cílových buněk a fosforylován pomocí deoxycytidinkinázy. Jeho 5'-

trifosfátovaný metabolit (araCTP) zastavuje DNA replikaci a long-patch excizní repa-

raci  inkorporací do DNA a inaktivací DNA polymerázy (Mikita,T. et al.,1988), 

především polymerázy α (Cozzarelli, 1977; Graham and Whitmore, 1970).  

 

Inkubace buněk se směsí obou komponent vede k akumulaci DNA zlomů 

v místech nekompletní reparace. Efekt je dán pravděpodobně tím, že HU snižuje kon-

centraci dCTP, AraCTP inhibuje polymerázu α kompetitivně s dCTP (Dunn and 

Regan, 1979). V práci Severin et al. (2003) bylo zjištěno, že samotný AraC příliš neo-

vlivňuje DNA, pouze ve vysokých koncentracích. Naproti tomu HU indukuje 

poškození DNA už v malých koncentracích. Po expozici oběma látkám však dochází 

ke genotoxickému efektu, který je větší než při použití samotné HU. Navíc se zdá, že 

neexistuje žádná koncentrační závislost AraC; při použití různých koncentrací AraC je 

efekt v kombinaci s HU stejný (Severin et al., 2003). 
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Obě látky nacházejí uplatnění i v praxi při léčbě onkologických onemocnění. 

HU má své postavení především při terapii chronické myeloidní leukémie, používá se 

též u některých solidních tumorů ke zvyšení citlivosti k radioterapii 

(www.sukl.cz/download/spc/SPC52637.doc). Stejně tak AraC je v současnosti stále 

využíván též k léčbě leukémie, především ALL (akutní lymfoblastická leukémie) 

(www.sukl.cz/download/spc/SPC105112.doc). 

 

 

• 3-aminobenzamid (3-AB) 

 

3-AB je silným inhibitorem poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP). PARP 

svou činností (ADP-ribozylací) stimuluje aktivitu DNA ligázy III, v přítomnosti 3-AB 

je tak ligace DNA zlomů zpomalena (Creissen et al., 1982). 3-AB se vyznačuje i řa-

dou pleiotropních efektů na buňku – vede ke zpomalení buněčného cyklu, zvyšuje 

frekvenci výměn sesterských chromatid (Schwarz et al., 1983), inhibuje de novo syn-

tézu nukleotidů (Milam et al, 1984) a buněčnou diferenciaci (Johnstone et al, 1982), 

potencuje efekt některých cytotoxických látek (Durkatz et al., 1980). 

 

V současnosti jsou též do inhibitorů PARP vkládány velké naděje při léčbě 

karcinomu prsu vyznačujícího se mutací genu BRCA důležitého pro HRR. Je-li sou-

časně tato cesta opravy DSB zablokována, dochází indukovanou inhibicí BER ke  

kumulaci poškození. PARPi se zkouší i v dalších indikacích v kombinaci s chemote-

rapií, kdy potencují účinek tím, že blokují opravu poškození indukovaného cytostatiky  

(Ashworth, 2008). 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1 Použitý materiál a pomůcky 

 

Tkáňové kultury 
 

K experimentům jsme použili buněčné linie ovarií čínského křečíka – AA8 a 

UV-20. Buňky byly kultivovány v médiu MEM alfa doplněném o 10 % fetálního telecí-

ho séra a směs antibiotik, pasážovány trypsinizací 2x týdně v poměru 1 : 5. 

 

Pomůcky a přístroje  
 

- skleněné zkumavky, kádinky, Petriho misky 

- automatické pipety (HTL, Polsko) 

- podložní a krycí sklíčka 

- lednice 175 R (Calex) 

- centrifuga Z 400 K (Hermle, Německo) 

- CO2 inkubátor (Shellab , USA) 

- magnetická míchačka s ohřevem MSH basic (Yelow line, Německo) 

- elektroforetický tank 

- skleněné kyvety 

- ependorfky 

- počítač 

- fluorescenční mikroskop Eclapse E400, zvětšení 20x / 0.50 (NIKON, Japonsko) 

- UV lampa Philips UV-C, zářivka typ TUV 15W/G15T8 

- kamera (CCD Kamera COHU 4910) 

- program Lucia (Laboratory Imaging Praha) 

- statistický program Sigma-stat 

 

 
Použité chemikálie 
 

- 3-AB (Tocris Bioscience, USA) 

- Cytosin arabinosid (Wuhan Fortuna Chemical Co., Čína) 
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- Agaróza (Sigma, St.Louis, USA) 

- BSA – bovinní sérový albumin (Sigma, St.Louis, USA) 

- EDTA (Lachema, Brno, ČR) 

- Endonukleáza III, FPG (Ústav Experimentální Botaniky AVČR) 

- Ethidium bromid 95% (Sigma Aldrich, Německo) 

- H2O2 (Peroxides s.r.o, ČR) 

- HEPES p.a (N – (2 – hydroxyetyl) – piperazin – N’ – 2 – etansulfonová kyseli-

na) (Sigma Aldrich, Steinheim, Německo) 

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

- HU (Wuhan Fortuna Chemical Co., Čína) 

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

- KCl p.a. (Lachema, Brno, ČR) 

- KOH p.a. (Lachema, Brno, ČR) 

- Methanol (Kulich, Hradec Králové) 

- MEM alfa (Biotech, Praha) ( kultivační médium) 

- MMS (Serva, Německo) 

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

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

- PBS – Phosphate buffered saline tablets (Sigma,St. Louis, USA) 

- Tris p.a.((hydroxymetyl)-aminometan) (Penta, Chrudim, ČR) 

- Triton X-100  (Laboratories, Anglie) 

- Trypsin (Biotech, Praha) 

 

5.2 Pracovní postup 

 

5.2.1 Příprava testovaných látek, roztoků činidel 
 

Všechny roztoky jsme připravovali vždy čerstvé a uchovávali v lednici. 

 

Agaróza 
 

 - na potahování sklíček: 1% roztok – 1g ve 100ml destilované vody 

 - standardní – HMP – spodní: 1% roztok – 100mg do 10ml PBS 

 - nízkotuhnoucí – LMP – vrchní s buňkami: 1% roztok – 100mg do 10ml PBS 
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Lyzační roztok ( 2,5M NaCl, 100mM EDTA, 10mM Tris ; pH 10,0) 
 

Příprava:  146,1g NaCl, 29,225g EDTA, 1,2114g Tris do 1000ml destilované vody, 

pH jsme upravili přidáním koncentrovaného roztoku NaOH, před použitím 

jsme přidali 1% Triton X-100: 1ml do 100ml roztoku. 

 

Roztok pro alkalické rozplétání DNA a elektroforézu  (300mM NaOH, 1mM EDTA) 
 

Příprava: 18g NaOH, 3ml 0,5M EDTA do 1500ml destilované vody. 

 

0,5M EDTA 
 

Příprava: 14,612g EDTA do 100ml destilované vody. 

 

Neutralizační roztok (0,4M Tris; pH 7,5) 
 

Příprava:   48,456g do 1000ml destilované vody, pH jsme upravili přidáním koncent-

rované HCl. 

 

Endonukleáza III (endo III) 
 

Příprava: zásobní roztok enzymu jsme zředili 100x. 

 

Formamidopyrimidinglykosyláza 
 

Příprava: zásobní roztok enzymu jsme zředili 100x. 

 

Endo III pufr  pH 8,0 
 

Složení:  40mM HEPES  

(N – (2 – hydroxyetyl) – piperazin – N’ – 2 – etansulfonová kyselina) 

0,1M KCl 

0,5mM EDTA 

0,2mg/ml BSA (bovinní sérový albumin) 
 

Příprava:   953mg HEPES, 745,5 mg KCl, 146mg 0,5M EDTA do 100ml destilované 

vody, pH jsme upravili přidáním KOH. 
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PBS (phopsphate buffered saline) 
 

Složení:  80,0g NaCl, 2,0g KCl, 28,98g Na2HPO4 . 12 H2O, 2,0g KH2PO4 v 1000ml 

destilované vody 

 

Roztok ethidium bromidu (EB) (20µg/ml) 
 

Příprava: 2mg EB jsme rozpustili v 5ml destilované vody, z tohoto roztoku jsme pak 

odebrali 250µl do 5ml destilované vody. 

 

Roztok H2O2  
 

Příprava: 50µl koncentrovaného H2O2 (10M) bylo přidáno k 5ml  PBS (100mM) (v 

ledu) a dále ředěno ve vychlazeném PBS na koncentrace použité v pokusu. 

H2O2 byl ředěn bezprostředně před přidáním na misky s buňkami. 

 

Roztok MMS 
 

Příprava: MMS byl ředěn v PBS na koncentraci 10x vyšší, než v médiu - ke kultivač-

nímu médiu byla přidána 1/10 objemu (0,15ml k 1,5ml média na misce). 

 

Roztok 3-AB (2mM / 4mM) 
 

Práškovou substanci jsme těsně pře pokusem rozpustili v PBS. 

Příprava: Vypočítané množství 3-AB jsme nejprve naředili v 10-tinásobně větší kon-

centraci než jsme pro pokus požadovali (20mM / 40mM). Tento roztok jsme 

pak aplikovali na buňky společně s médiem v množství odpovídající 1/10 

objemu media, čímž jsme dosáhli požadovené koncentrce (2mM / 4mM). 

 

Roztok AraC/HU (10-4 M AraC / 10-2 M HU) 
 

Práškové substance jsme těsně pře pokusem rozpustili v PBS. 

Příprava: Vypočítané množství HU jsme nejprve naředili v 10-tinásobně větší koncen-

traci než bylo požadováno (10-1M HU), AraC v 100-násobně větší 

koncentraci (10-2M AraC). Poté jsme objem roztoku HU snížili o jeho 1/10 a 

přidali stejné množství  roztoku AraC (roztok o koncentraci 10-3M AraC / 

10-1M HU). Tento roztok jsme pak aplikovali na buňky společně s médiem 
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v množství odpovídající 1/10 objemu media, čímž jsme dosáhli požadovené 

koncentrce (10-4M AraC / 10-2M HU). 

 

5.2.2 Test inhibice tvorby kolonií 
 
• H2O2 

Na každou petriho misku (průměr 40mm) bylo vyseto 200 buněk v 1,5ml 

média. Druhý den byl na buňky přidán H2O2 v PBS. H2O2 byl ponechán na miskách 5 

minut na ledu. 

 

• MMS 

Na každou petriho misku (průměr 40mm) bylo vyseto 200 buněk v 1,5ml 

média. Druhý den byl na buňky na 1 hodinu přidán MMS ředěný v PBS .  

 

• UVC 

Na každou petriho misku (průměr 40mm) bylo vyseto 200 buněk v 1,5ml 

média. Druhý den byly  buňky ovlivněny UVC zářením za použití germicidní lampy 

PHILIPS 20W dávkou, která je schopna indukovat pyrimidinové diméry (záření ze 

zdroje vzdáleného 66cm, dávková intenzita 1 J/m2/min). 

 
Po ovlivnění jednotlivými činiteli byly misky opláchnuty PBS a přidáno čers-

tvé médium. Vyrostlé kolonie byly 7 dní po vysetí buněk fixovány směsí metanol 

kys.octová (3:1) , obarveny Giemsou a spočítány. Cytotoxický efekt je vyjádřen procen-

tuálním snížením počtu vyrostlých kolonií vzhledem ke kontrolám bez testované látky. 

 
 

5.2.3 Kometový test 
 
Příprava buněk – kultivace, vysévání na misky, ovlivnění testovanými 
látkami 
 

Na každou misku jsme vyseli přibližně 200 tisíc buněk. Z misek na ledové 

plotně bylo odsáto médium a dále na misky pipetován roztok H2O2 různé koncentrace, 

který jsme nechali působit po dobu 5 minut. Po odsátí roztoku H2O2 jsme na misku při-

dali čerstvé kultivační médium, popř. roztok obsahující specifické inhibitory reparace 
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(3-AB nebo směs AraC/HU) a buňky dále inkubovali při 37o C po určitý časový inter-

val. Poté jsme buňky nanesli na sklíčka s agarózou. 

V některých pokusech jsme k ovlivnění buněk místo H2O2 použili roztok 

MMS. Buňky byly tímto činidlem ovlivněny 1 hodinu, pak byly kultivovány v médiu již 

bez MMS, a to buď v přítomnosti nebo nepřítomnosti AraC/HU po dobu 2 a 4 hod. Poté 

byly buňky naneseny na sklíčka s agarózou. 

 
Příprava sklíček, nanesení ovlivněných buněk na sklíčka 
 

• Potahování sklíček   
 

Agarózu na potahování sklíček jsme rozvařili tak, aby byl roztok homo-

genní. V horké agaróze jsme pak namáčeli sklíčka, jejichž spodní stranu jsme 

vždy otřeli. Postupovali jsme co nejrychleji, aby agaróza netuhla a dělala na sklíč-

ku tenký film. Po ztuhnutí agarózy jsme dali sklíčka do sušárny a vysušili při 

60˚C. 

 

• Příprava spodní vrstvy agarózy na sklíčku (před pokusem) 
 

Na potažené a očíslované sklíčko jsme napipetovali 85 µl rozvařené 

HMP agarózy, ihned přikryli krycím sklíčkem a dali chladit na misku s ledem, aby 

agaróza ztuhla. Krycí sklíčka jsme stáhli plynulým pohybem až těsně předtím, než 

jsme nanesli vrchní vrstvu agarózy s buňkami. 

 

• Vyjmutí ovlivněných buněk z misek 
 

Z misek jsme odsáli medium, opláchli je jednou PBS a nalili na buňky 

trypsin. Po 2 minutách jsme trypsin odsáli a podle počtu narostlých buněk nepipe-

tovali PBS. Buňky jsme pak resuspendovali špičkou a dali do ependorfky. 

 

• Příprava vrchní vrstvy agarózy (s buňkami) 
 

Aspoň 20 minut před smícháním s buňkami jsme postavili rozvařenou 

LMP agarózu do lázně 37˚C. 85 µl LMP agarózy jsme pak přidali k buňkám, pro-

míchali špičkou a pipetovali na podložní sklíčko s jednou vrstvou HMP agarózy. 

Ihned jsme přikryli krycím sklíčkem a dali ztuhnout na misku s ledem. 
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Lýza buněk 
 

Lyzační roztok jsme připravili s předstihem, aby se stihnul vychladit, před po-

kusem jsme k němu přidali 1% Triton X – 100 rozmíchaný na míchačce a dali zpět     

do lednice. Ihned po ztuhnutí agarózy na sklíčkách jsme stáhli krycí sklíčka, podložní 

sklíčka s buňkami jsme dali do kyvety a zalili lyzačním roztokem. Kyvetu se sklíčky 

jsme poté dali na 1 hodinu do lednice (popř. i na delší dobu – podle zkušeností nedo-

chází tímto k ovlivnění výsledku). 

 

Ovlivnění buněk endonukleázou III (endo III) / formamidopyrimidin -
DNA-glykosylázou (FPG) 
 

Tento krok jsme provedli pouze u pokusů, kdy jsme chtěli vyhodnotit počet 

endo III míst / FPG míst. 

Po lýze jsme sklíčka promyli v kyvetě 3x endo III pufrem (použit pro oba en-

zymy) při 40˚C, pufr jsme nechali působit vždy 5 minut. Potom jsme na buňky 

nepipetovali 30 µl roztoku enzymu endo III / FPG, přikryli krycím sklíčkem a inkubo-

vali ve vlhku 45 minut při 37˚C. Poté jsme přendali sklíčka do elektroforetického tanku. 

 

Alkalické rozplétání DNA 
 

Pufr pro elektroforézu jsme připravili vždy čerstvý před každým pokusem a 

dáli ho chladit do ledu. Po vychlazení jsme nalili asi 1,5 l pufru do tanku v lednici (na-

stavena alespoň na 8˚C), aby byl před vložením sklíček studený. Sklíčka jsme pak 

umístili do tanku číslem vpravo a nechali v lednici 40 minut – tento čas na rozdíl         

od lýzy je důležité dodržet. 

 

Elektroforéza 
 

Po uplynutí 40 minut jsme zapnuli elektrický zdroj - nastaven na 25 V a zhru-

ba 300 mA, hodnotu elektrického proudu jsme doladili odebráním, nebo přidáním pufru 

stříkačkou. Takto jsme buňky ponechali 30 minut. 
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Neutralizace 
 

Sklíčka jsme po skončení elektroforézy přendali z tanku do kyvety a 3x pro-

pláchli vychlazeným neutralizačním roztokem, který jsme nechali pokaždé působit        

5 minut. Poté jsme ještě ke sklíčkům nalili na 5 minut destilovanou vodou. 

 

Barvení  
 

Sklíčka jsme barvili těsně před hodnocením (pokud jsme nehodnotili ihned   

po neutralizaci, ponořili jsme sklíčka před barvením na chvíli do destilované vody, aby 

se agaróza navlhčila). Na sklíčka jsme napipetovali 20 µl roztoku EB a přikryli krycím 

sklíčkem. 

 

Hodnocení sklíček 
 

Buňky jsme pozorovali prostřednictvím fluorescenčního mikroskopu. Obraz 

z něj byl přenášen kamerou na obrazovku počítače, kde pomocí programu Lucia (pro-

gram počítačové obrazové analýzy) bylo možné buňky dále upravovat a hodnotit.  

Vycházeli jsme z předpokladu, že množství poškozené DNA (počet zlomů 

DNA) koreluje s množstvím DNA uvolněné z jádra. Nepoškozené buňky byly proto 

v mikroskopu patrné jako kruhové body, poškozené buňky vytvářely tzv. komety. Roz-

sáhlost poškození jsme pak hodnotili podle poměru procenta DNA, která v jádře zůstala 

(tvoří „hlavu komety“), a procenta DNA, která se z jádra uvolnila („ohon komety“).  

Na každém sklíčku jsme hodnotili 30 buněk. Pro hodnocení poškození jsme 

použili parametr % DNA v ohonu komety, popř. z něj vypočítaný počet jednořetězco-

vých zlomů DNA, který jsme získali vynásobením % DNA v ohonu komety 

experimentálně získaným koeficientem 0,042 (Štětina and Votava ,1986): 

 

Zlomy / 109 daltonů = % DNA v ohonu komety x 0,042 

 

Výsledky jsme vyjádřili prostřednictvím grafu, kde jsme % DNA v ohonu, 

popř. z něj vyjádřený počet zlomů vztáhli na dávku testované látky a dobu jejího půso-

bení. Statistickou významnost rozdílu mezi počtem zlomů DNA u dvou sledovaných 

skupin byl ověřován Mann-Whitney testem. 
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6. Výsledky 

 

V experimentech jsme hodnotili účinnost reparace u buněk AA8 a UV-20. 

Zjišťovali jsme počet jednoduchých zlomů (SSB). Hodnotili jsme opravu poškození 

způsobeného H2O2 při jeho vzrůstající koncentraci (0,25mM, 0,5mM, 1mM, popř. 2mM 

a 4mM). Dále jsme hodnotili opravu u buněk ovlivněných kromě H2O2 i specifickými 

inhibitory excizní reparace - směsí AraC/HU (0,1mM AraC / 10mM HU) nebo rozto-

kem 3-aminobenzamidu (2mM, popř. 4mM). 

Pro porovnání účinku H2O2 jsme stanovovali též poškození u stejných buněk 

vlivem alkylačního činidla metylmetansulfonátu (MMS) a vliv AraC/HU na reparaci 

tohoto poškození. 

Ke zcitlivění kometové metody jsme využili též specifické endonukleázy – 

Endo III (detekce tzv. Endo III míst) a FPG (FPG míst).  Použitím enzymů Endo III a 

FPG je možné odlišit poškození DNA (alkalilabilní místa) způsobené mutagenními fak-

tory obecně a poškození vzniklé oxidací bází DNA. Počet FPG míst / Endo III míst je, 

oproti počtu SSB (hodnocení bez použití enzymů), navýšen pouze o zlomy indukované 

výše zmíněnými enzymy. Tím, že Endo III i FPG specificky rozpoznávají pouze oxida-

tivně poškozená místa DNA, můžeme s největší pravděpodobností říct, že tento 

přírůstek zahrnuje zlomy, které vznikly na základě oxidativního poškození. 

 

Mimo jiné jsme zjišťovali též cytotoxický efekt H2O2 na přežívání jednotli-

vých kolonií, v porovnání s působením MMS a UVC záření. 

 

 

6.1 Cytotoxický efekt  

 

Buněčné linie AA8 a UV-20 jsme ovlivňovali H2O2 o vzrůstající koncentraci 

po dobu 5 minut. Za 7 dní jsme stanovovali počet kolonií vytvořených přežívajícími 

buňkami. Nižší koncentrace peroxidu (0mM – 0,25mM) neměly na přežívání kolonií 

podstatný vliv, při vyšší koncentraci už buňky cytotoxicitu vykazovaly, avšak srovna-

telnou u obou typů buněk. Deficience v NER tedy neměla na přežívání kolonií UV-20 

podstatný vliv (Graf 1). 
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Buněčné linie AA8 a UV-20 jsme v dalších experimentech ovlivňovali po-

mocí MMS. S postupně vzrůstající koncentrací tohoto alkylačního činidla se snižoval 

počet přežívajících kolonií, trend přežívání byl u obou použitých liníí srovnatelný. Po 

ovlivnění MMS tedy deficience v NER u buněk UV-20 nebyla hendikepem znesnadňu-

jícím přežívání v porovnání s AA8 (Graf 2). 

 

Dále jsme obě buněčné linie vystavili působení UVC záření o vzrůstající in-

tenzitě. Na opravu poškození způsobeného tímto činitelem se významně podílí NER. I 

z našich výsledků vyplývá, že pro buňky UV-20 deficientní v tomto typu opravy bylo 

UVC záření mnohem toxičtější než pro buňky AA8, u kterých se významná cytotoxicita 

UVC projevila až při vyšší dávce záření (Graf 3). 
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Inhibice utvá ření kolonií vlivem MMS
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Graf 3 

 
 

 

6.2 Reparace poškození indukovaného působením H2O2 
 

Buňky AA8 a UV-20 jsme ovlivnili H2O2 (0,25mM, 0,5mM, 1mM). Stano-

vovali jsme opravu jednoduchých zlomů (SSB), FPG míst a endo III míst po 30-ti 

minutách, resp. 60-ti a 120-ti minutách (Graf 4, Graf 5). 
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 Se vzrůstající koncentrací H2O2 stoupal i rozsah poškození. Během 30 mi-

nut však došlo při všech použitých koncentracích k masivní reparaci zlomů. Ke 

stejnému výsledku jsme dospěli i po déletrvající reparaci (60min., 120min.), počet zlo-

mů se nadále snižoval.  

 

U některých měření v čase 60 min., resp. 120 min. můžeme pozorovat vyšší 

počet zlomů, resp. FPG míst, než v kratším časovém intervalu. Při větším poškození 

(tedy při ponechání kratšího času pro reparaci), může být totiž paradoxně % DNA 

v ohonu komety nižší. To je způsobeno tím, že při vytažení velkého procenta DNA (blí-

žícího se ke 100%) z jádra do ohonu je buňka špatně rozpoznatelná, detekovány jsou 

pouze buňky s nižším poškozením, a tudíž zjištěné procento celkového poškození je 

sníženo oproti skutečnosti. 

 

U buněk AA8 jsme obecně naměřili nižší stupeň poškození, což jsme si vy-

světlovali faktem, že tyto buňky z důvodu vyšší exprese proteinu XRCC1 mají 

efektivnější bázovou reparaci. Pokud by byl tedy i v případě poškození H2O2 uplatňo-

ván právě mechanismus BER, buňky by tak byly schopny opravovat toto poškození 

rychleji než UV-20, které tuto „výhodu“ nemají. 
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Oprava poškození DNA indukovaného u bun ěk UV-20 působením H 2O2
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6.3 Vliv AraC/HU na opravu poškození  H2O2 
 

Buňky AA8 a UV-20 jsme ovlivnili H2O2 (0,25mM, 0,5mM, 1mM). Stano-

vovali jsme opravu jednoduchých zlomů (SSB), FPG míst a endo III míst po 30 

minutách, a to u buněk bez přidání nebo s přídáním inhibitoru excizní reparace 

AraC/HU (0,1mM AraC / 10mM HU). 

Při srovnání opravy u buněk ovlivněných AraC/HU s buňkami, které reparo-

valy poškození bez přítomnosti AraC/HU, jsme žádný podstatný vliv tohoto inhibitoru 

na opravu poškození způsobeného H2O2 nezaznamenali ani u buněk AA8, ani u linie 

UV-20 (Graf 6, Graf 7). 

 

Pro porovnání těchto výsledků jsme provedli ještě kontrolní experiment, kdy 

jsme jednu z použitých buněčných linií (AA8) ovlivňovali, místo H2O2, metylmetansul-

fonátem (MMS). Stanovovali jsme pouze opravu jednoduchých zlomů (SSB) v čase 0 

minut, nebo po 120-ti, resp. po 360-ti minutách, a to u buněk bez přidání nebo 

s přídáním inhibitoru excizní reparace AraC/HU (0,1mM AraC / 10mM HU) (Graf 8). 

Jak je z grafu patrné, u buněk po 360-ti minutách reparace bylo poškození způsobené 

pouze vlivem MMS téměř odstraněno, v případě současné inhibice vlivem AraC/HU 

zlomy nadále přetrvávaly. V tomto případě se tedy vliv inhibitoru AraC/HU na opravu 

tohoto poškození výrazně projevil (Graf 8). 
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Vliv AraC + HU na opravu poškození DNA indukovaného H2O2 u bun ěk AA8
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Vliv AraC + HU na opravu poškození DNA indukovaného  H2O2 u bun ěk UV-20
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Vliv AraC + HU na opravu poškození DNA indukovaného  MMS u bun ěk AA8
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6.4 Vliv 3AB na opravu poškození indukovaného působe-
ním H2O2 

 
Buňky AA8 a UV-20 jsme ovlivnili H2O2 (0,25mM, 0,5mM, 1mM). Stano-

vovali jsme opravu jednoduchých zlomů (SSB), FPG míst a endo III míst v různých 

časových intervalech, a to u buněk bez přidání nebo s přídáním specifického inhibitoru 

BER 3-aminobenzamidu (3AB). 

 

30 minut reparace, 2mM 3-AB 

 

Nejprve jsme hodnotili účinnost reparace u buněk ovlivněných koncentrací 

2mM 3-AB. Jak u linií AA8, tak u liníí UV-20 docházelo po 30-ti minutách, bez ohledu 

na ovlivnění buněk inhibitorem, k výrazné redukci zlomů. Při srovnávání velikosti po-

škození při použití 3AB a bez jeho použití jsme zaznamenali mírnou tendenci ke 

zpomalení opravy při použití 3-AB (Graf 9, Graf 10). 
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Vliv 3AB na reparaci poškození DNA indukovaného H 2O2 u bun ěk AA8
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Vliv 3AB na reparaci poškození DNA indukovaného H 2O2 u bun ěk UV-20
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Graf 10 
 
 

30min./60min. reparace, 2mM 3-AB 
 

Na základě předešlého zjištění jsme se dále snažili stanovit velikost poško-

zení při změně některých parametrů. Hodnotili jsme účinnost opravy po delší době 

působení 3-AB (30 a 60 minut reparace). K tomuto pokusu jsme použili linii AA8. Jak 

je patrné z grafů, ani v tomto případě se vliv inhibitoru výrazně neprojevil (Graf 11, 

Graf 12, Graf 13). U linie UV-20 jsme proto tento pokus neprováděli. 



 64 

Opět jsme však zaznamenali tendenci k nárůstu poškození po aplikaci 3-AB, 

především při použití endo III (Graf 13). Pro méně určovaných parametrů v jednom 

pokusu (pro zjištění SSB, endo III míst, FPG míst byly experimeny prováděny zvlášť) 

byly pravděpodobně i výsledky přesnější (méně časově náročná práce, menší časové 

prodlevy).  

 
 

Vliv 3-AB na reparaci SSB indukovaných u bun ěk AA8 p ůsobením H 2O2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 0,25 0,5 1 0 0,25 0,5 1 0 0,25 0,5 1

0 min reparace 30 min reparace 60 min reparace

S
S

B
 / 

10
9  

da
lto

n
ů

bez 3AB

2 mM 3AB

H2O2 (mM)

 
 
 

Graf 11 
 
 
 

Vliv 3-AB na reparaci FPG míst indukovaných u bun ěk AA8 p ůsobením H2O2
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Vliv 3-AB na reparaci Endo III míst indukovaných u bun ěk AA8 p ůsobením H 2O2
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30 minut reparace, 2mM / 4mM 3-AB 
 
 

V dalších pokusech jsme zvýšili koncentraci 3-AB, a to na 4mM. Porovná-

vali jsme reparaci buněk bez působení inhibitoru oproti buňkám ovlivněných 3-AB 

v koncentraci 2mM a 4mM. U linie AA8 i linie UV-20 jsme pozorovali tendenci k ná-

růstu zlomů při vyšší koncentraci tohoto inhibitoru (Graf 14, Graf 15). 
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Vliv 3AB na reparaci poškození DNA indukovaného H 2O2 u bun ěk UV-20
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15min./30min. reparace, 4mM 3-AB (předem a během reparace) 

 

Z důvodu rychlé opravy poškození způsobeného H2O2 jsme dále zjišťovali 

schopnost reparace v kratším intervalu. 

V dalších pokusech jsme tedy zkrátili dobu reparace a stanovovali velikost 

poškození už po 15-ti minutách. Z důvodu takto krátkého časového intervalu jsme  hod-

notili menší počet vzorků, abychom zamezili možným nepřesnostem způsobeným 

časovou prodlevou při  zpracování vzorků buněk pro kometový test. Zjišťovali jsme 

poškození při koncentraci 0,5mM a 1mM H2O2, upustili jsme též od měření FPG míst. 

3-AB jsme navíc nechali působit 1 hodinu před ovlivněním H2O2 a dále, jako u ostat-

ních našich hodnocení, během reparace. Použili jsme též vyšší koncentraci 3-AB (4mM) 

(Graf 16, Graf 17). 

Jak z grafů vyplývá, po 15-ti minutách nebyla reparace ještě natolik účinná, 

proto byl též lépe viditelný rozdíl v opravě buněk, které byly ovlivněny 3-AB, ve srov-

nání s těmi, které reparovaly bez použití inhibitoru. Větší počet zlomů po 15-ti minutách 

u buněk ovlivněných 3-AB byl patrný u obou buněčných liníí. 
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Vliv 3-AB (4 mM 1 h p ředem a během reparace) na opravu SSB indukovaných 
H2O2 u bun ěk AA8
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Vliv 3-AB (4 mM 1 h p ředem a b ěhem reparace) na opravu SSB indukovaných 
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Graf  17 
 
 

30min. reparace, 4mM 3-AB, 4mM H2O2 
 

Ve snaze viditelněji prokázat vliv 3-AB jsme zvýšili koncentraci H2O2. Pro 

zjednodušení experimentu jsme použili pouze buňky AA8. Při působení 4mM H2O2 a 

současného použití 3-AB byla po 30-ti minutách reparace zřetelněji patrná pomalejší 

oprava zlomů, především FPG míst (Graf 18). 
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Vliv 3-AB na reparaci poškození DNA indukovaného H 2O2 u bun ěk AA8
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7. Diskuze 

 

V této práci jsme hodnotili schopnost opravy oxidativního poškození DNA   

indukovaného peroxidem vodíku u linie buněk čínského křečíka AA8 a mutantních bu-

něk UV-20. Buňky AA8 se vyznačují zvýšenou expresí faktoru XRCC1, důležitého pro 

opravu pomocí BER (Zhang et al., 2008). Buňky UV- 20 mají mutaci v genu ERCC1 a 

jsou tak deficientní v NER.  

 

H2O2 je znám jako velmi silné oxidativní činidlo. Ukázalo se, že po přidání 

oxidantů jsou velmi rychle indukovány jednořetězcové zlomy DNA. To vede k aktivaci 

opravných mechanismů DNA (Schraufstatter et al.,1986a). Oxidativní poškození je 

primárně reparováno pomocí BER (Hailer et al., 2005). Stejně tak poškození zapříčině-

né monofunkčními alkylačními činidly je opravováno pomocí BER (Horton et al., 

1999). Hlavními mediátory této reparační cesty v savčích buňkách jsou PARP, DNA 

lig III, DNA pol β a dále faktor XRCC1 podílející se na formaci stabilního komplexu 

s DNA reparačními proteiny (Caldecott et al., 1996, Leppard et al., 2003). 

 

Buňky vyznačující se vyšší expresí XRCC1 vykazují vyšší životaschopnost 

než buňky s bazální expresí tohoto faktoru, což potvrzuje, že XRCC1 je důležitý pro 

opravu DNA poškození. Jestliže je tento reparační systém blokován, působením H2O2 

dochází ke zvýšení poškození (Zhang et al., 2008). Domníváme se, že z tohoto důvodu 

jsme též v našich experimentech u buněk AA8 s vyšší expresí XRCC1 pozorovali rych-

lejší opravu poškození způsobeného H2O2 ve srovnání s buňkami UV-20, které mají 

standardní expresi tohoto faktoru. 

Navzdory svému názvu X-ray cross-complementing gene, CHO buňky 

s mutovaným XRCC1 jsou signifikantně senzitivnější k monofunkčním alkylačním či-

nidlům, jako např. k MMS, než k ionizujícímu záření (Thompson et al., 1982). Vysoký 

stupeň hypersenzitivity k MMS naznačuje, že XRCC1 je nezbytný pro rezistenci buněk 

k cytotoxickému efektu jednoduchých alkylačních činidel (Horton et al., 2003). Ale i 

přes známé interakce XRCC1 s velkým počtem reparačních proteinů, XRCC1-/- buňky 

vykazují jen minimální senzitivitu k ROS, jako je H2O2, v kontrastu se značnou hyper-

senzitivitou k MMS a dalším alkylačním činidlům, což silně nasvědčuje tomu, že 

oxidované a metylované báze DNA jsou opravovány jinou BER cestou (Horton et al., 
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2008). Tyto výsledky se trochu liší od těch, kde u XRCC1 defektních CHO buněk byla 

pozorována též hypersenzitivita k H2O2 (Dianova et al., 2004).  

 

Dalším důležitým jmenovaným faktorem v BER je PARP. Charakteristické ry-

sy pro XRCC1 a PARP-1 mutantní buňky jsou velmi podobné. Myši knockoutované 

v jednotlivých faktorech se však rozdíně vyvíjejí – defekt v XRCC1 je letální už pro 

zárodečný vývoj, myši defektní v PARP-1 jsou vysoce náchylné k poškození DNA, ale 

vyvíjejí se normálně (Fortini and Dogliotti, 2007). Inhibitory PARP činí buňky mno-

hem senzitivnější k alkylačním činidlům, jako je MMS, přesný mechanismus působení 

však není zcela jasný (Yang et al., 2004). 

 

Mutace genu pro XRCC1 přímo ovlivňuje i další reparační proteiny. Reduko-

vaná aktivita AP endonukleázy u XRCC1 defektních buněk EM9 (CHO mutantní linie) 

je připisována právě nedostatku faktoru XRCC1 (Vidal et al.,2001). 

Bylo též prokázáno, že XRCC1 deficientní buněčné linie jsou deficientní i 

v aktivitě lig III, protože stabilita lig III je oslabena absencí XRCC1 (Fortini et al., 

2003). Creissen a Durkatz zjistili, že při koncentraci 5–10mM 3-AB (inhibitor PARP) 

dochází též k inhibici ligačního kroku v opravě DNA. 3-AB tedy snižuje aktivitu ligázy, 

a tím dochází k opožděnému znovuspojení DNA řetězců v místě zlomu (Creissen et al., 

1982, Durkatz et al., 1980).  

Dianova et al. ukázali, že mutantní komplex XRCC1/DNA lig III α, který nein-

teragoval s Pol β, nebyl schopen obnovit BER in vitro, ani in vivo. Plazmid kódující 

tento XRCC1 mutantní gen se vyznačoval redukovanou schopností obrany proti poško-

zení H2O2 (Dianova et al., 2004).  

 

Potvrzena byla též přímá interakce mezi XRCC1 a Pol β. U buněk EM9 defi-

cientních v XRCC1, u kterých bylo indukováno oxidativní poškození působením UVA, 

nebyla Pol β schopná akumulovat se v místě poškození, což vedlo k závěru, že aktivace 

Pol β (u SSB indukovaného UVA) je plně závislá na aktivitě XRCC1 (Okano et al., 

2003). U buněk vystaveným cytotoxickému efektu monofunkčních metylačních činidel 

ko-expozice inhibitorům PARP potencovala cytotoxicitu u polβ-/- deficientních buněk 

ve větší míře než u buněk normálních v tomto faktoru (Horton et al., 2005). 

Také Fortini et al. zjistili, že při absenci Pol β byla opožděna oprava SSB in-

dukovaných MMS, zatímco žádný efekt nebyl pozorován při použití H2O2. Tato data 
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potvrzují, že Pol β je pravděpodobně hlavní polymerázou u BER indukované alkylač-

ními činiteli, zatímco jiné polymerázy účinně opravují SSB způsobené oxidativními 

činiteli (Fortini et al., 2000).  

Lavrik  et al. došli k závěrům, že PARP-1 má vliv na stimulaci přemístění a 

syntézy DNA pomocí Pol β a následnému odstřižení odchlipujícího se řetězce pomocí 

FEN-1 naznačující roli tohoto faktoru v LP-BER (Lavrik et al., 2001).  

Také dle Dantzera extrakty z PARP-1 knokautovaných myší vykazovaly dra-

matické zhoršení LP-BER funkce, bylo však prokázáno, že též účinnost SP-BER je 

oproti buňkám bez deficitu PARP o polovinu redukována (Dantzer et al., 2000). 

V kontrastu k APE1-/-, Pol -/- a XRCC1-/- deficientním myším, PARP1-/- myši byly 

životaschopné, i když senzitivní k metylačním činidlům (Shall et al., 2000).  

Fortini and Dogliotti se domnívají, že XRCC1 i PARP-1 hrají klíčovou roli při 

obou cestách – LP-BER i SP-BER (Fortini and Dogliotti, 2007). 

 

V našich experimentech jsme zjišťovali vliv inhibitoru PARP 3-AB na poško-

zení způsobené vlivem H2O2. K opravě poškození tímto oxidativním činitelem 

docházelo velmi rychle, proto po 30 minutách reparace byly v našich pokusech zlomy 

už téměř všechny opraveny a podstatný vliv 3-AB jsme nezaznamenali. Avšak při zkrá-

cení intervalu reparace na 15 minut a též při zvýšení koncentrace H2O2 (max. 4mM) 

jsme pozorovali neúplnou opravu zlomů zpomalenou současným působením 3-AB. 

 

Inhibičně na opravu DNA působí též HU a AraC. HU snižuje koncentraci 

dCTP, 5'-trifosfátovaný metabolit araC (AraCTP) inhibuje pol α a v menší míře též    

pol β kompetitivně s dCTP, čímž astavuje DNA replikaci a long-patch excizní reparaci.  

Kombinací těchto látek dochází k akumulaci zlomů (Dunn and Regan, 1979). Bylo též 

zjištěno, že v kombinaci inhibují přemístění platinových aduktů DNA. AraC inhibuje 

excizní reparaci v kroku zaplňování mezery v DNA, čímž dochází k formaci jednoře-

tězcových zlomů v místě opravy (Fenech et al., 1994). 

V našich experimentech se vliv AraC/HU na opravu poškození způsobeného 

H2O2 neprojevil. Pro srovnání působení inhibitoru AraC/HU jsme provedli pokus ještě 

s alkylačním činidlem MMS. Přidání AraC/HU se v tomto případě projevilo pomalejší 

opravou poškození. 
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Také naše testy na přežívání kolonií ukazují vliv BER na reparaci jak oxida-

tivního, tak i alkylačního poškození – H2O2 i MMS vykazovaly stejný vliv na 

životaschopnost buněk deficientních v NER (UV-20) i buněk bez této deficience (AA8). 

Deficienci buněk UV-20 v NER jasně prokazuje test provedený s UVC zářením, které 

způsobuje defekty opravující se pomocí NER. V něm je patrné snížené přežívání buněk 

UV-20, na něž působilo záření cytotoxicky mnohem výrazněji v porovnání s AA8 (bez 

deficience v NER).  

Zároveň na základě faktu, že výrazná hypersenzitivita buněk k alkylačním či-

nidlům souvisí s inhibicí XRCC1 (tedy proteinu důležitého pro opravu pomocí BER) se 

domníváme, že oprava poškození vlivem H2O2 probíhá, stejně jako poškození vlivem 

MMS, formou BER. Z rozdílných výsledků v našich pokusech s AraC v opravě poško-

zení způsobeného výše zmíněnými činidly je však též patrné, že oprava probíhá 

pokaždé jiným mechanismem, u pokusů s MMS pravděpodobně mechanismem LP-

BER (vliv AraC/HU na opravu), u H2O2 mechanismem SP-BER (vliv AraC/HU se ne-

projevil). 

 

Zajímavým zjištěním vyplývajícím z výsledků našich pokusů s H2O2 však je, 

že FPG místa byla většinou opravována daleko pomaleji než SSB a endo III místa, též 

v pokusech s použitím AraC. Také u experimentů s UV-20 s nižší expresí XRCC1 opro-

ti buňkám AA8 jsme zaznamenali pomalejší opravu FPG míst. To by mohlo 

naznačovat, že oprava FPG míst může probíhat odlišným mechanismem. Otázkou tedy 

zůstává, jestli oprava FPG neprobíhá déle proto, že je možná zprostředkována  též me-

chanismem LP-BER. 
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8. ZÁVĚR 

 

PARP-1 je faktorem důležitým pro opravu poškození pomocí BER. Buňky 

deficientní v PARP-1 vykazují zhoršení pravděpodobně jak LP-BER, tak SP-BER. O 

AraC/HU je známo, že inhibuje DNA replikaci a long-patch excizní reparaci. 

V našich pokusech při opravě poškození buněk křečíka čínského způsobené-

ho H2O2 jsme pozorovali vliv inhibitoru PARP – 3-AB. Účinek inhibitoru AraC/HU se 

neprojevil, vliv na opravu zlomů měl pouze u buněk ovlivněných pomocí MMS, tedy 

monofunkčním alkylačním činidlem. Zároveň je známo, že inhibitory PARP senzitivi-

zují buňky též k alkylačním činidlům, jako je MMS. 

 

Na základě těchto zjištění se proto domníváme, že oprava poškození způso-

beného jak vlivem MMS, tak vlivem H2O2 probíhá u buněk křečíka čínského formou 

BER, avšak odlišným mechanismem - u poškození zůsobeného MMS pravděpodobně 

mechanismem LP-BER, u H2O2 mechanismem SP-BER. 

Z našich pokusů též vyplývá, že FPG místa jsou opravována daleko pomaleji 

než SSB a endo III místa. Otázkou proto zůstává, zda oprava FPG míst neprobíhá jiným 

mechanismem odlišným od opravy výše zmíněných typů zlomů. 
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10. PŘÍLOHA – Výsledkové tabulky 

 
 
 
Tabulka 1: Inhibice utváření kolonií vlivem H2O2 
 

H2O2 (mM) 0 0,06 0,12 0,25 1 100 
AA8 kolonie (%) 100 100 100 97,5 39,8 0 

UV-20 kolonie (%) 100 97,2 86,1 91,7 40,3 2,2 
 
 
Tabulka 2: Inhibice utváření kolonií vlivem MMS 
 

MMS (mM) 0 0,05 0,1 0,2 0,5 1 
AA8 kolonie (%) 100 95 62 50 14 2,5 

UV-20 kolonie (%) 100 92,5 65 52,5 17 2 
 
 
Tabulka 3: Inhibice utváření kolonií vlivem UVC záření 
 

UVC(J/m2) 
b. linie(%) 

0 0,31 0,63 1,25 2,5 5 10 12 20 

AA8 100 114,3 105,7 114,3 88,57 80 45,71 25,71 0 
UV-20 100 105,6 27,78 11,11 0 0 0 0 0 
 
 
Tabulka 4: Reparace poškození indukovaného působením H2O2 u buněk AA8 
 

AA8 H2O2 SSB Endo III FPG SE 
0 min reparace 0 0,177996 0,253764 0,3369 0,06842 0,151775 0,038152 
  0,25 0,761158 1,931983 2,551 0,115411 0,14591 0,110594 
  0,5 0,735672 1,902768 2,8356 0,16284 0,161671 0,121715 
  1 1,278161 2,528232 3,026 0,173429 0,199743 0,145994 
30 min reparace 0 0,133476 0,129713 0,2145 0,017418 0,033969 0,073831 
  0,25 0,109838 0,139927 0,5888 0,01076 0,016232 0,082822 
  0,5 0,106798 0,506638 0,6149 0,012209 0,119576 0,090146 
  1 0,076726 0,330322 0,4206 0,009847 0,044627 0,065281 
60 min reparace 0 0,108108 0,121296 0,1714 0,012677 0,020387 0,046167 
  0,25 0,185186 0,193754 0,4653 0,080819 0,04953 0,06756 
  0,5 0,117482 0,321502 0,9388 0,012023 0,044128 0,098258 
  1 0,045931 0,215393 0,9123 0,006726 0,028115 0,105555 
120 min reparace 0 0,087478 0,117264 0,4295 0,013921 0,051304 0,188336 
  0,25 0,361855 0,257393 0,4148 0,158984 0,141407 0,11771 
  0,5 0,046099 0,507091 0,8265 0,012964 0,074729 0,154398 
  1 0,042386 0,078523 1,0609 0,007137 0,01179 0,133732 
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Tabulka 5: Reparace poškození indukovaného působením H2O2 u buněk UV-20 
 

UV20 H2O2 SSB endo III FPG SE 
0 min reparace 0 0,080254 0,088637 0,655855 0,011904 0,013752 0,115794 
  0,25 1,666006 3,43219 3,497928 0,185296 0,11754 0,103546 
  0,5 2,634458 3,350054 3,811987 0,249246 0,119511 0,076688 
  1 2,001115 3,639938 3,72041 0,243696 0,095379 0,078414 
30 min reparace 0 0,070762 0,071534 0,242441 0,01471 0,00794 0,112623 
  0,25 0,185052 0,49135 2,078882 0,146365 0,167092 0,22955 
  0,5 0,060614 0,307658 2,628108 0,014026 0,046132 0,152018 
  1 0,243382 0,275688 2,405525 0,128566 0,051069 0,150857 
60 min reparace 0 0,145118 0,128722 0,19614 0,066158 0,027309 0,045527 
  0,25 0,080774 0,357689 2,006458 0,017577 0,051594 0,137257 
  0,5 0,054146 0,325618 0,755765 0,00761 0,048834 0,164354 
  1 0,026124 0,420672 1,887984 0,006736 0,136163 0,133866 
120 min reparace 0 0,041244 0,057758 0,231168 0,010787 0,012703 0,151896 
  0,25 0,167076 0,5502 0,865267 0,142138 0,135572 0,222475 
  0,5 0,141708 0,3801 0,643171 0,10949 0,071083 0,194952 
  1 0,103891 0,60312 0,777218 0,082803 0,164242 0,190863 
 
 
 
Tabulka 6: Vliv AraC na opravu poškození indukovaného působením H2O2 u 

buněk AA8 
 

AA8 H2O2 SSB endo III FPG SE     

0 min reparace 0 0,01986 0,25805 0,09774 0,00908 0,16326 0,02063 
  0,25 0,58412 1,67321 1,51773 0,16989 0,2114 0,18744 
  0,5 1,05447 2,36853 2,57295 0,20032 0,19059 0,18253 

  1 0,84489 2,67938 2,53598 0,1453 0,19475 0,18593 

30 min reparace 0 0,0205 0,05339 0,21852 0,00691 0,01435 0,12727 
  0,25 0,07881 0,14986 0,38551 0,02225 0,03757 0,10938 
  0,5 0,04247 0,30306 0,49725 0,01925 0,0698 0,07682 

  1 0,04768 0,40453 0,43183 0,01227 0,14204 0,07397 

30 min reparace 0 0,01477 0,13447 0,19466 0,00896 0,02952 0,10549 
   +araC/HU 0,25 0,03367 0,13926 0,20415 0,01461 0,02491 0,033 
  0,5 0,03735 0,28894 0,59349 0,01122 0,11315 0,11826 

  1 0,02927 0,20679 0,46 0,00933 0,03618 0,0913 
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Tabulka 7: Vliv AraC na opravu poškození indukovaného působením H2O2 u 
buněk UV-20 

 
 

UV-20 H2O2 SSB endo III FPG SE     
0 min reparace 0 0,26883 0,31712 1,39536 0,07019 0,06886 0,17769 
  0,25 2,56306 1,44621 3,08713 0,14666 0,19964 0,16975 
  0,5 2,39983 2,00448 3,03295 0,18687 0,18275 0,10727 
  1 2,58982 2,43185 3,10556 0,16207 0,15975 0,16117 
30 min reparace 0 0,75795 0,10021 0,80658 0,12607 0,02144 0,13072 
  0,25 1,1093 0,53908 1,76748 0,14599 0,18829 0,14993 
  0,5 0,67912 0,34045 1,9318 0,11954 0,05163 0,16257 
  1 1,31255 0,69359 1,74972 0,19606 0,11564 0,15478 
30 min reparace 0 0,28412 0,52421 1,05633 0,06151 0,09822 0,14028 
    +araC/HU 0,25 0,83548 0,80363 2,33646 0,17053 0,14674 0,16839 
  0,5 0,33672 0,28505 1,39114 0,05772 0,03897 0,11623 
  1 0,72136 0,37813 1,66705 0,10767 0,08276 0,20656 
 
 
Tabulka 8: Vliv AraC na opravu poškození indukovaného působením MMS  u 

buněk AA8 
 
 

AA8 MMS SSB SE 
0 min reparace 1 mM 1,28009 0,26676 
  2 mM 3,01212 0,20133 
120 min reparace 1 mM 1,15555 0,15478 
  2 mM 2,26654 0,17033 
360 min reparace 1 mM 0,13333 0,08876 
  2 mM 0,17009 0,08221 

0 min reparace+AraC 1 mM 2,42224 0,17219 
  2 mM 4,19661 0,48022 
120 min reparace+AraC 1 mM 3,3319 0,40098 
  2 mM 4,01055 0,17231 
360 min reparace+AraC 1 mM 1,57734 0,24112 
  2 mM 2,3346 0,35188 
 
 
Tabulka 9: Vliv 3-AB na opravu poškození indukovaného působením H2O2 u 

buněk AA8 (30 minut reparace, 2mM 3-AB) 
 
 

AA8 H2O2 SSB endo III FPG SE 
0 min reparace 0 0,02544 0,11501 0,08731 0,01101 0,03489 0,03717 
  0,25 0,23389 0,9425 0,58976 0,03479 0,15261 0,08531 
  0,5 0,8186 0,92308 2,13011 0,12155 0,11696 0,13786 
  1 1,31623 2,33873 1,9824 0,16244 0,16592 0,14083 
30 min reparace 0 0,03898 0,11429 0,18396 0,01426 0,02794 0,07397 
  0,25 0,04355 0,33506 0,14658 0,01157 0,04732 0,02241 
  0,5 0,03706 0,25746 0,2775 0,01108 0,04635 0,08036 
  1 0,04319 0,1823 0,2577 0,01337 0,02856 0,0444 
30 min reparace + 2mM 3AB 0 0,02157 0,05106 0,0877 0,00685 0,01238 0,02753 
  0,25 0,02078 0,2189 0,21215 0,00903 0,08271 0,11552 
  0,5 0,0486 0,1888 0,31922 0,01418 0,03285 0,03812 
  1 0,0293 0,23549 0,38632 0,00984 0,0347 0,08037 
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Tabulka 10: Vliv 3-AB na opravu poškození indukovaného působením H2O2 u 

buněk UV-20 (30 minut reparace, 2mM 3-AB) 
 
 

UV-20 H2O2 SSB endo III FPG SE 
0 min reparace 0 0,05342 0,06206 0,04959 0,01792 0,02322 0,01278 
  0,25 2,54965 2,56351 2,34657 0,16545 0,10711 0,19452 
  0,5 2,35084 2,49129 2,46807 0,16148 0,16954 0,14913 
  1 2,30625 2,72064 2,76893 0,16223 0,16972 0,12279 
30 min reparace 0 0,06455 0,16425 0,26485 0,02345 0,07814 0,07354 
  0,25 0,18962 0,42709 0,54523 0,07377 0,162 0,06506 
  0,5 0,06989 0,39603 0,42005 0,02341 0,16169 0,07359 
  1 0,09393 0,68262 0,51028 0,02737 0,12013 0,0908 
30 min reparace + 2mM 3AB 0 0,05505 0,09675 0,26534 0,03547 0,04883 0,16828 
  0,25 0,25877 0,52994 0,57505 0,1547 0,134 0,10984 
  0,5 0,20014 0,5464 0,39855 0,16272 0,19107 0,12151 
  1 0,23624 0,37788 0,56861 0,15283 0,07482 0,07571 
 
Tabulka 11: Vliv 3-AB na opravu SSB indukovaných působením H2O2 u buněk 

AA8 (30min./60min. reparace, 2mM 3-AB) 
 
 

AA8 - SSB H2O2 bez 3AB 2 mM 3AB SE 
0 min reparace 0 0,0447384   0,013255423   
  0,25 1,1625432   0,169774862   
  0,5 1,6767576   0,189102321   
  1 1,0482024   0,151152096   
30 min reparace 0 0,0435792 0,0298536 0,00934964 0,011639683 
  0,25 0,0270312 0,0455784 0,006065711 0,008676029 
  0,5 0,1836744 0,0189504 0,147184492 0,005269805 
  1 0,03486 0,0311136 0,009289947 0,010511835 
60 min reparace 0 0,310884 0,0346752 0,19339573 0,009781435 
  0,25 0,034608 0,026376 0,010600515 0,006733112 
  0,5 0,0328104 0,0209664 0,009190208 0,005868585 
  1 0,0407904 0,0364392 0,013093974 0,008938743 
 
 
Tabulka 12: Vliv 3-AB na opravu FPG míst indukovaných působením H2O2 u 

buněk AA8 (30min./60min. reparace, 2mM 3-AB) 
 
 

AA8-FPG místa H2O2 bez 3AB 2 mM 3AB SE 
0 min reparace 0 0,1149792   0,035903951   
  0,25 1,633044   0,151667596   
  0,5 1,7401104   0,148171816   
  1 2,0745816   0,143062584   
30 min reparace 0 0,106008 0,03822 0,040431023 0,009293048 
  0,25 0,4959696 0,3868704 0,162143647 0,159587175 
  0,5 0,6354432 0,0907368 0,218199053 0,01752297 
  1 0,452424 0,465108 0,079549523 0,071414583 
60 min reparace 0 0,0614712 0,0915936 0,017370184 0,029044955 
  0,25 0,1609944 0,8543472 0,026957988 0,084266179 
  0,5 0,4576656 0,2302272 0,155448443 0,029883462 
  1 0,315252 0,4994136 0,044376374 0,042767309 
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Tabulka 13: Vliv 3-AB na opravu endo III míst indukovaných působením H2O2 u 
buněk AA8 (30min./60min. reparace, 2mM 3-AB) 

 

AA8-endo III místa H2O2  bez 3AB 2mM 3AB SE 
0 min reparace 0 0,0720552   0,025510567   
  0,25 1,7962056   0,173573086   
  0,5 2,3497488   0,153242593   
  1 2,5734912   0,140567023   
30 min reparace 0 0,0886536 0,0628488 0,021821212 0,008695889 
  0,25 0,2642472 0,5848416 0,051554646 0,130069098 
  0,5 1,0369464 3,5583912 0,245705542 0,120910817 
  1 0,2998632 4,1622672 0,060218922 0,02001178 
60 min reparace 0 0,3769248 0,426048 0,127748773 0,185212708 
  0,25 0,4043088 0,5231352 0,084469681 0,165152595 
  0,5 0,2776536 0,0815304 0,094333698 0,023632398 
  1 0,2976624 0,1449504 0,120915969 0,047157699 
 
 
Tabulka 14: Vliv 3-AB na opravu endo III míst indukovaných působením H2O2 u 

buněk AA8 (30 minut reparace, 2mM / 4mM 3-AB) 
 

AA8 H2O2 SSB Endo III FPG SE 
0 min reparace 0 0,05467 0,02878 0,05779 0,01305 0,00986 0,01266 
  0,25 0,98183 1,5644 2,23091 0,19832 0,19172 0,1872 
  0,5 1,03908 1,62948 2,67367 0,16934 0,18555 0,19366 
  1 1,77796 2,31499 2,71073 0,23635 0,15757 0,18428 
30 min reparace  0 0,09361 0,07184 0,10688 0,02172 0,02401 0,02431 
  0,25 0,05887 1,70196 0,3848 0,0137 0,12484 0,1153 
  0,5 0,06186 0,27809 0,36192 0,01275 0,08945 0,06448 
  1 0,06203 0,33667 0,39171 0,01877 0,0551 0,08109 
30 min reparace + 2 mM 3AB 0 0,06962 0,19501 0,22999 0,02147 0,0726 0,12588 
  0,25 0,0569 0,44392 0,31293 0,01799 0,13126 0,08767 
  0,5 0,07054 0,62511 0,47394 0,02191 0,12055 0,058 
  1 0,08613 1,17541 0,54607 0,02512 0,16497 0,15128 
30 min reparace + 4mM 3AB   0 0,07118 0,08187 0,11281 0,02162 0,03317 0,02125 
  0,25 0,05416 0,53187 0,342 0,01821 0,11168 0,05749 
  0,5 0,04741 0,44381 0,36721 0,0113 0,1063 0,06468 
  1 0,03963 0,43611 0,65696 0,01491 0,0999 0,10713 
 
Tabulka 15: Vliv 3-AB na opravu endo III míst indukovaných působením H2O2 u 

buněk UV-20 (30 minut reparace, 2mM / 4mM 3-AB) 
 

UV-20 H2O2 SSB Endo III FPG SE 
0 min reparace 0 0,95174 0,5756 0,99745 0,18942 0,2004 0,15208 
  0,25 2,92308 2,38728 2,8519 0,13343 0,17317 0,1928 
  0,5 3,18557 2,19759 3,24065 0,11999 0,21811 0,12516 
  1 2,75992 2,55405 3,06343 0,12265 0,20165 0,12041 
30 min reparace 0 0,30106 0,43084 0,18905 0,12384 0,17234 0,05126 
  0,25 0,565 0,58239 0,67459 0,1394 0,10675 0,09842 
  0,5 0,49746 0,36081 0,45785 0,10107 0,06527 0,10159 
  1 0,60715 0,81446 0,80245 0,16313 0,18118 0,12567 
30 min reparace + 2 mM 3AB 0 0,20852 0,58871 0,10752 0,05359 0,10593 0,02561 
  0,25 0,68228 1,02643 0,88476 0,16003 0,17887 0,1174 
  0,5 0,93379 0,46608 0,68117 0,18221 0,09397 0,08181 
  1 0,54746 1,03391 0,97584 0,16137 0,20939 0,12557 
30 min reparace + 4mM 3AB  0 0,56886 0,2751 0,38929 0,24973 0,0522 0,1614 
  0,25 0,15446 0,64107 1,04694 0,03534 0,11768 0,09782 
  0,5 0,85678 1,4912 0,74022 0,243 0,21169 0,10687 
  1 0,53985 1,25461 0,95661 0,20088 0,20769 0,12746 



 89 

 
Tabulka 16: Vliv 3-AB na opravu endo III míst indukovaných působením H2O2 u 

buněk AA8 (15/30min. reparace, 4mM 3-AB (před a během  reparace) 
 
 

AA8 H2O2 SSB endo III SE 
0 min reparace 0 0,071131 0,10117 0,020493 0,032281 
  0,5 2,168611 2,757653 0,239263 0,131258 
  1 2,147057 2,885837 0,185218 0,198203 
15 min reparace 0 0,111754 0,053928 0,025321 0,014877 
  0,5 0,141221 0,589478 0,032268 0,181493 
  1 0,312295 0,977659 0,084014 0,157505 
30 min reparace 0 0,045108 0,246809 0,013046 0,163833 
  0,5 0,09403 0,227086 0,022959 0,054367 
  1 0,061622 0,213108 0,018167 0,064614 
15 min reparace + 3-AB 0 0,222466 0,114828 0,162279 0,040336 
  0,5 0,407198 0,848148 0,094902 0,111082 
  1 0,525386 1,279404 0,067095 0,158488 
30 min reparace + 3-AB 0 0,060665 0,159751 0,023303 0,062184 
  0,5 0,079699 0,353858 0,02096 0,095357 
  1 0,086671 0,399101 0,02819 0,086935 
 
 
Tabulka 17: Vliv 3-AB na opravu endo III míst indukovaných působením H2O2 u 

buněk UV-20 (15/30min. reparace, 4mM 3-AB (před a během reparace) 
 
 

UV-20 H2O2 SSB endo III SE 
0 min reparace 0 0,090938 0,234763 0,025502 0,070508 
  0,5 2,118211 3,414684 0,175765 0,123702 
  1 2,517614 3,376363 0,160124 0,092361 
15 min reparace 0 0,102161 0,108898 0,041711 0,035059 
  0,5 0,328457 0,630588 0,107339 0,11987 
  1 0,588302 0,522984 0,148726 0,098931 
30 min reparace 0 0,067032 0,042151 0,023282 0,014696 
  0,5 0,299813 0,168218 0,104197 0,035012 
  1 0,263105 0,284592 0,071863 0,046973 
15 min reparace + 3-AB 0 0,154426 0,185069 0,047229 0,068536 
  0,5 0,367567 0,565673 0,066515 0,124691 
  1 0,57587 0,957499 0,116293 0,141209 
30 min reparace + 3-AB 0 0,165194 0,15288 0,048724 0,038289 
  0,5 0,42341 0,239971 0,128911 0,052768 
  1 0,325483 0,728381 0,083911 0,192746 
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Tabulka 18:  Vliv 3-AB na opravu poškození indukovaného působením H2O2 u 
buněk AA8 (30min. reparace, 4mM 3-AB, 1mM / 2mM / 4mM H2O2) 

 
 

AA8 H2O2 SSB Endo III FPG SE 
 0 min reparace 0 0,3748 0,5432 2,1836 0,007202 0,007733 0,048548 
 1 57,876 43,906 57,7456 0,157951 0,231033 0,179902 
 2 61,567 57,081 59,4864 0,186866 0,164162 0,121365 
 4 67,002 49,68 60,9288 0,166909 0,166744 0,159828 
 30 min reparace  0 0,1196 0,6064 6,5744 0,002118 0,012287 0,163372 
 1 1,962 7,074 17,8652 0,044131 0,096545 0,115712 
 2 9,9964 22,168 41,566 0,093403 0,214685 0,14998 
 4 20,233 38,329 43,5612 0,195356 0,16837 0,137173 
 30 min reparace  0 0,5408 1,3248 7,5608 0,009582 0,025089 0,135566 

+ 3-AB 1 1,9652 4,4068 17,3268 0,044473 0,048277 0,111649 
 2 2,6984 8,5636 24,6408 0,024141 0,081295 0,116101 
 4 23,367 40,133 62,8104 0,125548 0,184565 0,225794 
 


