
ABSTRAKT

Hlavním cílem této práce bylo porovnat genotoxicitu organických extraktů 

z prachových částic různé velikosti (1-10 µm; 0,5-1 µm; 0,17-0,5 µm) odebraných 

velkoobjemovými kaskádními impaktory ve 4 lokalitách České republiky s různým 

stupněm znečištění (Březno – povrchový důl, Dobré Štěstí – dálnice, Praha – centrum, Láz 

– pozaďová stanice). Genotoxicita byla stanovena v acelulárním testu DNA z telecího 

brzlíku (calf thymus DNA; CT-DNA) s a bez metabolické aktivace S9, analýzou DNA 

aduktů indukovaných extrahovatelnou organickou hmotou (EOM) z prachových 

částic (PM) metodou 32P-postlabeling a schopností extraktů indukovat oxidační poškození 

DNA, které bylo hodnoceno pomocí testu kompetitivní ELISA.

Hlavním závěrem této práce je, že největší podíl na genotoxicitě mají jemné částice 

(<1 µm). Koncentrace karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (k-PAU) 

v EOM ukazuje, že jemná frakce (0,5-1 µm) váže nejvyšší množství k-PAU ve všech 

odebíraných lokalitách. Tento fakt může souviset s vyšším měrným povrchem této frakce 

ve srovnání s hrubou frakcí (1-10 µm) a vyšší hmotností ve srovnání s kondenzační frakcí 

(0,17-0,5 µm). Jemná frakce i kondenzační frakce jsou účinné nosiče k-PAU. Podobně, 

hladiny DNA aduktů na m3 vzduchu byly nejvyšší pro jemnou frakci, zatímco u 

kondenzační frakce (Březno, Praha) byly hladiny DNA aduktů nejvyšší v případě, kdy byla 

vzata v úvahu hmotnost aerosolu. Byla nalezena silná korelace mezi k-PAU a hladinami 

DNA aduktů indukovaných EOM ve všech lokalitách a pro různé velikosti frakce. 

Metabolická aktivace S9 zvýšila oxidační kapacitu PM, průměrné hodnoty 8-oxo-

7,8-dihydro-2-deoxyguanosinu (8-oxodG)/105 dG na 1000 m3 vzduchu u vzorků s a bez 

metabolické aktivace byly 0,093 a 0,067 (p<0,05). Byl pozorován významný pozitivní 

vztah mezi koncentrací k-PAU vázaných na PM a hladinami 8-oxodG/105 dG na 1000 m3

po metabolické aktivaci vzorků EOM. Tato korelace byla slabší a nesignifikantní pro 

vzorky bez metabolické aktivace. Organické extrakty z PM byly schopné vyvolat oxidační 

poškození DNA in vitro a tato schopnost byla zvýšena po metabolické aktivaci S9 EOM a 

s klesající velikostí PM.  
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