
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD 

 

 

 

D IP LOMOVÁ P RÁCE  

 

HODNOCENÍ OXIDATIVNÍHO POŠKOZENÍ DNA 

U POLYTRAUMATICKÝCH PACIENTŮ   

 

Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 

Konzultant: Mgr. Petra Fikrová, Ph.D. 

 

HRADEC KRÁLOVÉ, 2014      Marcela Štrofová 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Touto cestou bych ráda poděkovala doc. PharmDr. Miloslavu Hronkovi, Ph.D. 

za odborné vedení, trpělivost a ochotu, se kterou mi v průběhu zpracovávání pilotní 

studie k diplomové práci věnoval. Mé poděkování patří i Mgr. Petře Fikrové, Ph.D. 

za neutuchající pomoc a cenné rady nejen při práci v laboratoři. Děkuji také své rodině 

a přátelům za to, že mi vždy byli oporou a inspirací. 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorských dílem. Veškerá literatura 

a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury a v práci jsou řádně citovány. Práce nebyla použita k získání jiného nebo 

stejného titulu.“ 

 

 

V Hradci Králové 20. dubna. 2014      

  

  



4 
 

Obsah 

1. ÚVOD ................................................................................................................ 6 

2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE .......................................................................................... 8 

3. TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................. 9 

3.1 Polytrauma .................................................................................................... 9 

3.1.1 Patofyziologie polytraumatu .............................................................................. 9 

3.1.2 Skórování polytraumat ..................................................................................... 10 

3.2 Oxidační stres .............................................................................................. 10 

3.2.1 Volné radikály ................................................................................................... 11 

3.2.2 Oxidační stres a polytrauma ............................................................................ 13 

3.2.3 Oxidační stres a nutrice .................................................................................... 15 

3.3 DNA – struktura, poškození a oprava ........................................................... 16 

3.3.1 Mechanismus oxidativního poškození DNA ..................................................... 16 

3.3.2 Oprava DNA ...................................................................................................... 19 

3.4 Comet assay ................................................................................................ 19 

3.4.1 Historie ............................................................................................................. 21 

3.4.2 Modifikace ........................................................................................................ 21 

3.4.3 Aplikace comet assay při měření oxidativního poškození DNA ....................... 22 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ................................................................................... 23 

4.1 Materiál....................................................................................................... 23 

4.1.1 Přístroje a pomůcky ......................................................................................... 23 

4.1.2 Chemikálie ........................................................................................................ 24 

4.1.3 Roztoky a pufry připravované v laboratoři ...................................................... 24 

4.1.4 Vzorky buněk .................................................................................................... 25 

4.2 Metody ........................................................................................................ 26 

4.2.1 Příprava vzorku................................................................................................. 26 

4.2.2 Comet assay ..................................................................................................... 27 

4.2.3 Hodnocení ........................................................................................................ 28 

4.2.4 Statistické hodnocení ....................................................................................... 29 

4.2.5 Charakteristika pacientů ve studii, jejich nutriční podpora ............................. 29 

5. VÝSLEDKY ........................................................................................................ 45 



5 
 

6. DISKUSE .......................................................................................................... 51 

7. ZÁVĚR ............................................................................................................. 54 

8. ABSTRAKT ....................................................................................................... 55 

9. ABSTRACT ....................................................................................................... 56 

10. POUŽITÉ ZKRATKY ........................................................................................... 57 

11. SEZNAM TABULEK ........................................................................................... 58 

12. SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................... 59 

13. SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................. 59 

14. CITOVANÁ LITERATURA ................................................................................... 60 

 



6 
 

 Úvod 1.

Traumatická poranění patří v celosvětovém měřítku mezi nejvýznamnější příčiny 

morbidity a mortality (Pape, Peitzman, Schwab, & Giannoudis, 2010), v České republice 

se řadí na 3. místo v žebříčku nejčastějších příčin úmrtí (WHO Regional Office for 

Europe). Polytrauma je rozsáhlé poranění napříč orgánovými systémy, z nich alespoň 

jedno ohrožuje pacienta na životě (Pokorný, 2002). Léčba takového stavu je 

komplikovaná a finančně nákladná, často s nejistým výsledkem. Polytraumatický 

pacient je často v bezvědomí, zcela odkázán na parenterální/enterální výživu. 

Následkem rozsáhlého poranění napříč orgánovými systémy dochází 

k hyperaktivaci komponent imunitního systému a masivní zánětlivé odpovědi, která 

patří mezi významné rizikové faktory rozvoje multiorgánového selhání (Berger, 2005), 

což může vést až k úmrtí pacienta. U polytraumatických pacientů byla již dříve 

prokázána zvýšená míra oxidačního stresu, pravděpodobně související se zánětem a 

odpovědí na traumatická poranění (Berger, 2005). Vysoce reaktivní látky vznikající při 

oxidačním stresu mají schopnost poškozovat biomolekuly a tím narušovat jejich 

fyziologické funkce (Keel & Trentz, 2005), tyto látky mají schopnost poškozovat 

strukturu DNA a vyvolávat trvalé změny. 

Oxidativní poškození DNA bylo hodnoceno s pomocí metody Comet assay, která je 

někdy také označována jako kometový test nebo jednobuněčná gelová elektroforéza. 

Tato metoda umožňuje detekci a kvantifikaci poškození DNA, ke kterému patří tvorba 

zlomů, modifikace struktury bází nebo kovalentních vazeb mezi řetězci (tzv. cross-

linky). V místě poškození totiž dojde během analýzy k přerušení vlákna DNA, jednotlivé 

fragmenty záporně nabitého vlákna DNA jsou následně unášeny v elektrickém poli za 

vzniku charakteristických komet, přičemž menší fragmenty migrují dále (Olive, Banath, 

& Durand, 1990). V posledním kroku je s pomocí softwaru zanalyzován procentuální 

obsah DNA v hlavě (nepoškozená DNA) a ocasu (fragmenty, které vycestovaly) komety. 

Výsledky prezentované v této diplomové práci by mohly přispět k většímu 

povědomí o faktorech ovlivňujících stav pacienta během léčby polytraumatu a také 

poskytnout více informací o využití metody Comet assay, s jejíž pomocí lze relativně 

jednoduše monitorovat klinické markery oxidativního poškození biomolekul. Hlubší 
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porozumění a lepší pochopení vzájemných souvislostí během léčby polytraumatu může 

v konečném důsledku vést ke zlepšení stavu pacienta, snížení mortality a morbidity, 

a v neposlední řadě také přispět ke snížení nákladů na léčbu. 
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 Zadání – cíl práce 2.

Cílem této diplomové práce bylo s pomocí metody Comet Assay vyhodnotit míru 

oxidativního poškození DNA u polytraumatických pacientů v souvislosti s nutriční 

podporou podávanou ve dvou obdobích. Záměrem této studie bylo porovnat míru 

oxidativního poškození nejprve po podání standardní výživy dle guidelines ESPEN 

(European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) a následně po její úpravě dle 

individuálních potřeb pacienta a to na základě stanovení energetického výdeje a 

utilizace nutričních substrátů metodou indirektní kalorimetrie. Hlavním cílem této 

práce bylo zjistit, zda lze s pomocí nutriční podpory ovlivnit míru oxidačního stresu 

v organismu a zda přispívá změna výživy ke snížení oxidativního poškození DNA a tím 

přispívá ke snížení morbidity a mortality polytraumatických pacientů. 
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 TEORETICKÁ ČÁST 3.

3.1 Polytrauma 

Traumatická poranění jsou stále jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě, 

každý den přibližně 16 tisíc lidí zemře na následky traumatu. Traumatická poranění, 

jako významná příčina morbidity a mortality, naplňují definici globální pandemie, ročně 

zemře 5,8 milionů lidí a předpokládá se zvýšení tohoto počtu na 8,4 milionu koncem 

roku 2020 v celosvětovém měřítku (Pape, Peitzman, Schwab, & Giannoudis, 2010). 

V České republice patří traumatická poranění na třetí pozici v žebříčku příčin 

úmrtí, první dvě místa náleží onemocněním kardiovaskulárního systém a maligním 

nádorovým onemocněním (WHO Regional Office for Europe). 

3.1.1 Patofyziologie polytraumatu 

Polytrauma je současné poranění více tělesných regionů nebo systémů, přičemž 

nejméně jedno z nich bezprostředně ohrožuje život raněného (Pokorný, 2002). Každé 

polytrauma je provázeno traumatickým šokem různého stupně. V první fázi šoku se 

projeví ztráta náplně krevního řečiště s následnou hypovolemií, kterou se organismus 

snaží kompenzovat vyplavením vazoaktivních mediátorů. Sníží se průtok krve tkáněmi, 

následkem čehož je narušen transport živin a kyslíku, navozená hypoperfuze je spojena 

s hypoxií a dochází k přesunu aerobního metabolismu směrem k anaerobnímu 

(Miřejovský & Bednář, 2001). 

Ve druhé fázi reaguje organismus na trauma generalizovanou aseptickou 

zánětlivou odpovědí (Pokorný, 2002), masivní poranění vedou k aktivaci téměř všech 

komponent imunitního systému. Lokální poškození tkání a akumulace toxických 

produktů vyvolává zánět, aktivuje se neuroendokrinní systém. (Lenz, Franklin, & 

Cheadle, 2007). Dochází k mobilizaci makrofágů, neutrofilů, trombocytů 

a retikuloendoteliálního systému. Tato mobilizace je provázena vyplavením mediátorů 

zánětu, zejména cytokinů (IL 1, IL 2, IL 6), oxidu dusného, prostanoidů, proteáz 

a v neposlední řadě také reaktivních forem kyslíku a dusíku (Pokorný, 2002). 
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Rozsah zánětlivé odpovědi organismu je ovlivněn nejen závažností poranění, ale 

také individuálními genetickými predispozicemi a může být kvantifikován pomocí 

specifických markerů (Pape, a další, 2007). Pečlivě řízený komplex reakcí imunitního 

systému spolurozhoduje o přežití pacienta. Celkově má výrazný vliv stav imunitního 

systému, jehož dysfunkce se může projevit dvěma způsoby: (1) nadměrná aktivace 

imunitních komponent, která se klinicky projeví jako masivní systémová zánětlivá 

odpověď, (2) nadměrná down regulace buněčné imunitní odpovědi, která má 

za následek zvýšení rizika infekce a náchylnost k sepsi (Crimi, a další, 2006). Intenzivní a 

přetrvávající zánětlivá odpověď organismu na trauma patří mezi významné rizikové 

faktory pro rozvoj multiorgánového selhání (Berger, 2005). 

3.1.2 Skórování polytraumat 

Skórovací systémy umožňují ohodnotit stupeň polytraumatu – zejména jeho 

rozsah, závažnost a prognózu. Jako nejvýhodnější se jeví systém ISS (Injury Severity 

Score). Jeho podkladem je klasifikace AIS (Abbreviated Injury Scale), která hodnotí 

závažnost dílčích poranění ve škále 1-6. Hodnota ISS se vypočte jako součet druhých 

mocnin AIS ve třech nejvíce postižených oblastech (Višňa & Hoch, 2004). 

3.2 Oxidační stres 

Termín „oxidační stres“ je spojován s celou řadou onemocnění. Lidský 

organismus je vystaven kontinuálnímu působení různých volných radikálů (Collins, 

2009), ať už vznikají fyziologicky, v malém množství jako vedlejší produkt metabolismu, 

či patologicky.  Termínem volné radikály označujeme vysoce reaktivní molekuly 

schopné oxidovat biomolekuly a tím narušovat jejich strukturu a funkci (Keel & Trentz, 

2005). Množství vznikajících volných radikálů se oproti fyziologickým hladinám rapidně 

zvyšuje během probíhajícího zánětu, ischemie, působením radiace nebo také 

při metabolickém zpracování xenobiotik (Møller & Loft, 2004).  

Přítomnost volných radikálů v buňkách je tedy do určité míry fyziologickým 

jevem, proto musí být každá vybavena prostředky, které by ji před těmito reaktivními 

látkami účinně ochránily (Štípek, 2000). Za tímto účelem se vyvinula řada systémů, 

jejichž úkolem je tyto reaktivní molekuly zneškodnit dříve, než mohou narušit strukturu 
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biomolekul. Tyto dva systémy jsou za normálního stavu v rovnováze, tedy množství 

antioxidantů přibližně odpovídá množství volných radikálů. Je-li tato rovnováha 

narušena a množství volných radikálů převýší kapacitu antioxidačních systémů, 

mluvíme o oxidačním stresu (Collins, 2009). Za takových okolností můžeme 

předpokládat vyšší míru poškození struktury a tedy i funkce biomolekul.  

3.2.1 Volné radikály 

Radikál je jakýkoliv ion, atom nebo molekula, která má ve valenční slupce jeden 

a více nepárových elektronů. Nepárový elektron je příčinou jejich nestability, a tím 

i vysoké reaktivity (Zima, 2013). Nejvýznamnějším volným radikálem je superoxidový 

radikál pocházející z dýchacího řetězce mitochondrií (Collins, 2009). 

Významné zdroje volných radikálů:  

a) respirační řetězec mitochondrií (primárně se tvoří superoxid a sekundárně 

peroxid vodíku). Asi 1-4 % kyslíku, který vstupuje do dýchacího řetězce, je 

redukováno pouze částečně za vzniku reaktivních molekul. 

b) endoplazmatické retikulum 

3.2.1.1 Reaktivní formy kyslíku (ROS) 

Superoxidový anion (superoxid) 

Vzniká redukcí molekulového kyslíku, která následuje po přijetí jednoho 

elektronu. Má silné oxidační i redukční vlastnosti. Podléhá spontánní dismutaci, při 

které jedna jeho molekula poskytne elektron druhé za vzniku kyslíku a peroxidu vodíku 

dle schématu: O2
- + O2

- + 2H+ → O2 + H2O2. V živých organismech je tato reakce navíc 

katalyzována enzymem superoxiddismutázou (Štípek, 2000). 

Superoxidový radikál může být navíc generován enzymem NADPH-oxidázou 

aktivovaných neutrofilů či makrofágů (tzv. respirační vzplanutí). Tato reakce je 

odpovědí na vyplavení prozánětlivých cytokinů, metabolitů kyseliny arachidonové 

nebo aktivace komplementu.  
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Peroxid vodíku 

Ač sám není radikálem, vzhledem k jeho vysoké reaktivitě jej právem řadíme 

do skupiny reaktivních forem kyslíku (Štípek, 2000). Vzniká dismutací superoxidu 

za katalýzy superoxiddismutázou (SOD), tato reakce je známa také jako Haber-

Weissova redukce. SOD patří do rodiny metalloenzymů, dle místa výskytu lze u člověka 

rozlišit tři typy SOD: 

1. SOD1 (SOD [Cu-Zn]) má strukturu dimeru, ve své molekule obsahuje také 

měď a zinek se vyskytuje v cytoplazmě, 

2. SOD2 (SOD [Mn-Fe]) má strukturu tetrametu, ve své molekule má začleněn 

atom manganu lze jej nalézt v mitochondrii, 

3. SOD3 je tetramer nacházející se extracelulárně (Macdonald, Galley, & 

Webster, 2003). 

Kyselina chlorná 

Je tvořena aktivovanými neutrofily působením enzymu myeloperoxidázy. Jedná 

se o velmi silné oxidační činidlo, kyselina chlorná atakuje zejména sulfanylové (-SH) 

skupiny a primární aminoskupiny (-NH2) proteinů, chloruje purinové báze DNA (Zima, 

2013).  

Hydroxylový radikál 

Hydroxylový radikál je ze všech uvedených ROS nejvíce reaktivní. Má schopnost 

napadat všechny typy biomolekul, zejména lipidy, proteiny a DNA. In vivo vzniká 

několika různými mechanismy (Zima, 2013). 

Obrázek 1 Schématické znázornění vzniku reaktivních forem kyslíku 

 

Obr. 1: Superoxidový radikál vzniká redukcí molekulárního kyslíku, případně může být také 

generován NADPH-oxidázou. Následně podléhá další redukci (Haber-Weissova reakce) 

za vzniku peroxidu vodíku H2O2. Peroxid vodíku je buď substrátem pro enzym myeloperoxidázu 

za vzniku vysoce reaktivní kyseliny chlorné, nebo přechází Fentonovou reakcí (reakce je 
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katalyzována tranzitními kovy - dvojmocným železem, nebo mědí) na hydroxylový radikál 

a následně molekulu vody. Převzato z Oxidative stress and gene expression in sepsis. 

(Macdonald, Galley, & Webster, 2003) a doplněno. 

3.2.1.2 Reaktivní formy dusíku (RNS) 

Reaktivní dusíkové radikály rovněž hrají svou roli při poškození tkáně, jehož 

prvotní příčinou je polytrauma. Nízké koncentrace NO jsou prospěšné, oproti tomu 

vysoké koncentrace NO (produkované zejména inducibilní NOS) provázející rozvinuté 

zánětlivé reakce jsou pro tělo škodlivé (Laroux, a další, 2001). 

Na počátku stojí molekula oxidu dusnatého, který vzniká z L-argininu 

působením inducibilní syntázy oxidu dusnatého (NOS) v polymorfonuleárních 

leukocytech nebo působením endoteliální NOS. Pokud dojde k setkání NO 

se superoxidovým aniontem O2
-  vznikají další reaktivní metabolity, například 

peroxynitrit ONOO- s cytotoxickou aktivitou (Crimi, a další, 2006). 

Výsledkem působení ROS a RNS je generalizovaný edém spojený s narušením 

nutrice, metabolických pochodů a buněčnou dysfunkcí. 

3.2.2 Oxidační stres a polytrauma 

Následkem traumatu probíhá v těle zánět - jsou vyplavovány cytokiny, látky 

polypeptidického charakteru schopné jednat para- nebo autokrinně. Prozánětlivé 

cytokiny zastávají mnoho funkcí, jednou z nich je aktivace polymofronukleárních 

leukocytů. Aktivované polymorfonukleární leukocyty mají schopnost fagocytovat 

mikroorganismy a buněčný odpad, zároveň však mohou svou činností tkáně druhotně 

poškozovat vyplavováním proteináz (elastáza, metalloproteináza) a volných radikálů 

(Keel & Trentz, 2005). 

U kriticky nemocných pacientů se uplatňují čtyři hlavní mechanismy vzniku 

volných radikálů: 

(1) Dýchací řetězec v mitochondrii produkující superoxidový radikál jako 

vedlejší produkt reakce molekulárního kyslíku se semi-ubichinonem. 
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(2) NADPH-oxidáza neutrofilů a makrofágů katalyzuje vznik velkého množství 

superoxidového radikálu. U septických pacientů se právě tento 

mechanismus jeví jako převládající příčina nadprodukce ROS. 

(3) Během ischemie je aktivován všudypřítomný enzym xanthinoxidáza, který 

katalyzuje vznik významného množství superoxidového radikálu během 

následné reperfuze. Tento mechanismus je zejména aktivován 

při transplantaci orgánu, či během cévního chirurgického zákroku.  

(4) Ionty kovů jako je měď nebo železo, k jejichž uvolnění dochází při destrukci 

buněk, se mohou účastnit konverze peroxidu na hydroxylový radikál jako 

kofaktory, a tím přispívat k oxidačnímu stresu. 

(Berger, 2005) 

Působením volných radikálů dochází k poškození struktury a funkce biomolekul 

následujícími způsoby: Oxidace purinů a pyrimidinů, zlomy a cross-linky v řetězci DNA; 

oxidace aminokyselin proteinů měnící jejich tericární strukuru, a v neposlední řadě 

také peroxidace lipidů, která má za následek změny permeability membrány. Zejména 

citlivá je mitochondriální membrána, následkem oxidativního poškození dochází k její 

depolarizaci a alteraci buněčného dýchání, což může vést až k aktivaci kaspáz 

a apoptóze buněk (Macdonald, Galley, & Webster, 2003). 

Mimo přímého poškození biomolekul volné radikály rovněž iniciují 

vnitrobuněčnou kaskádu reakcí, která má za následek uvolnění jaderného 

transkripčního faktoru kappa B (NFƘB) od jeho inhibičního proteinu IƘB, čímž dochází 

k zahájení transkripce genů pro proteiny akutní fáze (cytokiny, zejména TNF-α a IL-2) 

a další amplifikaci probíhajícího zánětu (Berger, 2005). Přetrvávající zánět či rozvoj 

sepse může mít za následek selhání imunitních funkcí a celkové selhání orgánových 

systémů. Intenzivní studium mechanismů poškození zprostředkovaného volnými 

radikály může přispět ke zlepšení terapie kriticky nemocných pacientů (Crimi, a další, 

2006). 
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3.2.3 Oxidační stres a nutrice 

Jedno z nejpopulárnějších využití enzymatické modifikace comet assay je na poli 

výživy a životosprávy. Mnoho vědeckých týmů se zabývá otázkou (a) zda existuje 

nějaký vztah mezi množstvím antioxidantů v plazmě a oxidačním poškozením 

periferních lymfocytů; (b) zda je možné modifikovat úroveň poškození DNA 

suplementací vybranými antioxidanty (Collins, 2009). 

Při posuzování vlivu nutrice na míru oxidačního stresu je nutné vzít v úvahu širší 

okolnosti a odlišit od sebe relativně zdravou populaci, která je oxidačnímu stresu 

vystavená „chronicky“, a kriticky nemocné pacienty, u kterých dochází k hyper 

akutnímu a potenciálně život ohrožujícímu nárůstu produkce ROS a RNS. U těchto 

pacientů také můžeme pozorovat významné snížení hladin antioxidantů v krevní 

plasmě. Příčin nedostatku cirkulujících antioxidantů může být několik: 

(1) redistribuce mikronutrientů z plasmy, 

(2)  jejich ztráta společně s tělesnými tekutinami (otoky, drény, ledvinná 

dysfunkce, dialýza), 

(3) naředění tělesných tekutin dané terapeutickým zásahem, 

(4) jejich nedostatečný příjem.  

Dále je potřeba mít na paměti, že tito pacienti mohli vykazovat nedostatek cirkulujících 

antioxidantů již před vznikem polytraumatu. V minulosti bylo provedeno několik studií, 

které poukazují na pozitivní vliv suplementace antioxidanty a mikronutrienty u kriticky 

nemocných pacientů (Berger, 2005). 

Vlivem nutrice na míru poškození DNA se zejména zabývali Møller a Loft, kteří 

provedli rozsáhlou sérii studií, z nichž některé popisují pozitivní (tzn. protektivní) vliv 

nutrice bohaté na obsah antioxidantů, zatímco jiné takový efekt neprokázaly. Nicméně, 

na základě 85 studií poškození DNA u běžné populace lze usoudit, že snížení 

oxidativního poškození bylo prokázáno ve více studiích než by odpovídalo náhodě 

(Møller & Loft, 2006). Navíc, žádné studie neprokázaly nárůst oxidativního poškození 

v souvislosti s nutricí bohatou na obsah antioxidantů. 
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3.3 DNA – struktura, poškození a oprava 

Genetická stabilita je zcela základní pro udržení života a rozmnožování 

organismů. Tato stabilita je umožněna nejen vysokou přesností procesu replikace, ale 

také možností oprav náhodně vzniklých poškození DNA. Většina změn je tedy dočasná 

a odstranitelná. Trvalé změny v DNA, které jsou zafixovány a mohou být přeneseny 

na další generaci, nazýváme mutace (Alberts, a další, 1998). 

Mutace v jedné zárodečné buňce je následně přenesena do všech somatických 

buněk mnohobuněčného organismu, který z ní vznikne, a zároveň do všech 

zárodečných buněk tohoto organismu. Mutace u somatických buněk mohou dát vznik 

buněčné variantě, která bude schopná nekontrolované buněčné proliferace na úkor 

ostatních buněk a položí tak základ rakovinnému bujení. U mnohobuněčných 

organismů bývají tedy změny ve struktuře DNA buněk škodlivé, protože mohou narušit 

komplexitu organismu, jeho vývoj nebo fyziologii (Alberts, a další, 1998). 

Oxidační poškození hrají potenciálně významnou roli při iniciaci i progresi 

jednotlivých stádií karcinogeneze. DNA mutace hrají významnou roli i při vzniku a 

progresi mnoha dalších onemocnění. Vyšší výskyt oxidativně poškozených bází byl 

zaznamenán nejen u nádorových onemocnění, ale také u chronického zánětlivého 

onemocnění (atopická dermatitida, psoriáza, revmatoidní arthritida) diabetu mellitu 

(I. i II. typu), Downova syndromu, neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova 

choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova chorea) (Cooke, Evans, Dizdaroglu, & 

Lunec, 2003). 

3.3.1 Mechanismus oxidativního poškození DNA 

Mezi poškození DNA vyvolané působením ROS a RNS řadíme jedno- 

i dvojřetězcové zlomy, apurinová nebo apyrimidinová místa a modifikované puriny 

či pyrimidiny (Cuzzocrea, Rilley, Caputi, & Salvemini, 2001). Reakce purinových 

a pyrimidinových bází s volnými radikály vedou ke vzniku celé palety různých produktů 

(Cooke, Evans, Dizdaroglu, & Lunec, 2003), jak je znázorněno na Obr. 2. 
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Obrázek 2 Purinové a pyrimidinové báze modifikované působením ROS a RNS 

Obr. 2 Příklady modifikace struktury purinových a pyrimidinových bází působením ROS, RNS. 
Většina těchto modifikovaných bází byla identifikována v DNA in vitro u savčích buněk 
po expozici ROS a RNS. Převzato z Oxidative DNA damage: mutation, mechanisms and disease 
(Cooke, Evans, Dizdaroglu, & Lunec, 2003). 

Přednostně je při oxidačním stresu napadán guanin, a to proto, že má nejnižší 

oxidační potenciál ve srovnání s ostatními čtyřmi bázemi. Obsahuje na elektrony 

bohatou purinovou strukturu, která mu umožňuje s radikály ochotněji reagovat (Kim, 

Choi, Yoo, & Chung, 2003). Produktem oxidace guaninu je 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosin 

(8-OHdG) respektive jeho tautomer 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosin (8-oxodG), 

které mezi obecně produkty oxidativního poškození bází dominují. Z tohoto důvodu je 

8-OHdG, respektive 8-oxoG vhodným markerem oxidativního stresu a je používán 

k měření endogenního oxidativního poškození DNA. 8-OH-dG podléhá keto-enol 

tautomerii, přechází na energeticky výhodnější 8-oxodG, v literatuře od sebe tyto dvě 

formy často nejsou odlišeny, oběma zkratkami se myslí jedna a tatáž sloučenina 

(Valavanidis, Vlachogianni, & Fiotakis, 2009). 
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Z hlediska původce oxidativního poškození biomolekul je nejvýznamnějším 

volným radikálem schopným poškodit strukturu DNA vysoce reaktivní hydroxylový 

radikál HO•, který vzniká zejména Fentonovou reakcí z peroxidu vodíku. Interakce HO• 

s vláknem DNA, zejména s guaninem, vede ke vzniku C8-hydroxyguaninu (8-OHGua) 

respektive jeho nukleosidové formě 8-OHdG. Tato reakce probíhá v několika krocích. 

Nejprve vzniká radikálový addukt, který následně podléhá jednoelektronové oxidaci 

vedoucí ke vzniku 8-OHdG (Valavanidis, Vlachogianni, & Fiotakis, 2009). 

Obrázek 3 Schéma vzniku 8-oxodG a 8-OHdG 

 

dR - deoxyribóza 

Obr. 3 Schéma vzniku 8-oxodG a jeho tautomeru 8-OH-dG z C8-OH-2’deoxyguanosinového 
radikálu. Převzato z 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosine (8OH-dG): A Critical Biomarker of Oxidative 
Stress and Carcinogenesis (Valavanidis, Vlachogianni, & Fiotakis, 2009) a upraveno. 

Stejně jako většina oxidativně poškozených bází má i 8-oxodG mutagenní 

potenciál. Zformování 8-oxodG (který patří mezi nejčastěji studovaná poškození 

v řetězci DNA) in situ má za následek chybu v párování bází při replikaci DNA. Dochází 

k záměně bází G → T, což je dáno změnou konformace z anti na syn, jakmile je vlákno 

během replikace rozvolněno (Cooke, Evans, Dizdaroglu, & Lunec, 2003). 

 Depurinace (ztráta purinů - adenin, guanin - z vlákna DNA) nepoškozuje 

fosfodiesterovou páteř DNA, ale dává vzniknout mezerám podobajícím se chybějícím 

zubům hřebenu. Pokud by tato změna struktury zůstala neopravená, mohla by vést 

k nesprávnému párování bází během replikace, nebo deleci jednoho nebo několika 

párů nukleotidů po skončení replikace (Alberts, a další, 1998). 
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Vysoce reaktivní volné radikály mohou napadat báze ve struktuře DNA 

a vytvářet tak purinové nebo pyrimidinové reaktivní intermediáty, které se mohou 

adičním mechanismem vázat na aromatické aminokyseliny proteinů a vytvářet tak 

DNA-proteinové vazby, tzv. cross-linky (Cooke, Evans, Dizdaroglu, & Lunec, 2003). 

3.3.2 Oprava DNA 

 Oprava poškozených úseků DNA je nepochybně nejdůležitějším prvkem obrany 

před mutagenezí, proto je většinou oxidativně poškozená DNA předmětem velkého 

množství násobných a překrývajících se opravných procesů. Zdánlivý nadbytek 

opravných mechanismů představuje důmyslný systém vylučující chybu tak, aby 

výpadek jednoho opravného procesu nezabránil opravě dané léze (Cooke, Evans, 

Dizdaroglu, & Lunec, 2003). 

K opravě poškozených bází jsou nejčastěji využity následující mechanismy: 

(1) base excision repair (BER) – zahrnující vystřižení jednotlivé poškozené báze 

enzymem s N- glykosylázovou aktivitou, který je specifický pro daný typ 

modifikované báze. 

(2) nucleotide excision repair (NER), což je komplexnější proces, který zahrnuje 

vystřižení oligonukleotidu s poškozenou bází, resyntézu a ligaci DNA. 

(Cuzzocrea, Rilley, Caputi, & Salvemini, 2001) 

3.4 Comet assay 

 Comet assay byla poprvé představena světu před téměř třiceti lety. Jedná se 

o jednoduchou metodu detekce zlomů ve struktuře DNA. Jednotlivé buňky jsou 

ukotveny v agarózovém gelu, lyzovány a poté podrobeny elektroforéze při vysokém pH 

(alkalická elektroforéza) (Collins, 2013a). Záporně nabitá DNA obsahující zlomy 

v jednom nebo v obou řetězcích je při elektroforéze tažena k anodě, přičemž menší 

kusy migrují dále (Olive, Banath, & Durand, 1990). Tímto způsobem dochází k rozdělení 

poškozené a intaktní DNA, jejíž obraz po obarvení fluorescenčním barvivem připomíná 

obraz komety na nebi. 
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Obrázek 4 Typický obraz komet 

 

Obr. 4 Lymfocyty izolované z periferní krve ošetřené H2O2 reprezentují různé stupně poškození 

DNA. Nahoře vlevo: nepoškozená DNA (není zde žádná tail DNA), směrem od levého středu, 

vlevo dole až vpravo nahoře můžeme pozorovat zvyšující se stupeň poškození DNA (zvyšuje se 

fluorescence tail DNA), vpravo dole nalezneme nejvíce poškozenou buňku (téměř všechna DNA 

je vycestovala a tvoří ocas komety). Barveno 4‘6-diamidin-2-phenylindoldihydrochoridem 

(DAPI). Převzato z Measuring oxidative damage to DNA and its repair with the comet assay 

(Collins, 2013a). 

Vzhledem k širokým možnostem modifikace se během 90. let stala Comet assay 

nejpopulárnější metodou měření poškození DNA, včetně stanovení oxidativního 

poškození vyvolaného působením reaktivních forem kyslíku. Comet assay lze aplikovat 

v mnoha oborech, hodí se k testování genotoxicity, biomonitoringu i k základnímu 

výzkumu poškození a oprav DNA (Collins, 2013a). 

Mezi hlavní výhody Comet assay patří: 

1) Detekce poškození u jednotlivých buněk s možností porovnání míry 

poškození, 

2) Vysoká citlivost ( 50-15000 zlomů/buňku), 

3) Rychlost, jednoduchost a finanční nenáročnost, 

4) Neinvazivní metoda, 

5) Možnost využít čerstvé nebo zmražené vzorky. 
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3.4.1 Historie 

Během posledních tří desetiletí bylo vyvinuto mnoho nových metod schopných 

kvantifikovat poškození DNA. Historické kořeny Comet assay sahají až 

do sedmdesátých let devatenáctého století. Již v roce 1976 Cook a kolektiv publikovali 

článek, ve kterém se zaměřil na výzkum struktury nukleové kyseliny uvolněné z buňky 

na základě lýzy neionickým detergentem: „Struktury připomínající DNA, ovšem prosté 

proteinů mohou být s buněk uvolněny po šetrné lýze s pomocí 1,0 M NaCl.“ (Cook, 

Brazell, & Jost, 1976). 

Později, v roce 1984 byla dvěma švédskými vědci poprvé představena vlastní 

Comet assay, nyní nazývána jako neutrální Comet assay. Jednalo se o spojení lýzy 

buněk s následnou elektroforézou, oboje za neutrálního pH. Pro lepší vizualizaci byla 

DNA barvena fluorescenční akridinovou oranží, která umožňovala detekci emitovaného 

záření fotometrem. Na sklíčku mikroskopu vznikl obraz připomínající komety na nebi, 

s rozlišitelnou hlavou (angl. „head“) obsahující intaktní DNA a ocasem (angl. „tail“) 

obsahující poškozené nebo polámané kusy DNA. Množství DNA uvolněné z hlavy závisí 

na množství působícího mutagenu. Vzhledem k této podobnosti získala nová metoda 

název Comet assay (Ostling & Johanson, 1984). Protože při neutrálním pH nedojde 

k rozpletení dvoušroubovice DNA, daný postup umožňuje detekci pouze 

dvouřetězcových zlomů (DSB). Vzhledem k tomuto omezení byla metoda postupně 

dále modifikována a upravována. 

3.4.2 Modifikace 

Zvláště zajímavý se ukázal význam hodnoty pH při elektroforéze. V roce 1988 

N. P. Singh a kolektiv zjistili, že významné zvýšení pH při elektroforéze (pH > 13) vyvolá 

uvolnění nadšroubovicového vinutí DNA, čímž je umožněna vysoce senzitivní detekce 

jednořetězcových zlomů ve struktuře (Piperakis, 2009). Jiný postup zvolil v roce 1990 

Olive et al., který při svých měřeních citlivosti buněk k radiačnímu záření nastavil pH 

elektroforetického roztoku na neutrální až slabě alkalické hodnoty. Nicméně bylo 

zjištěno, že alkalická Comet assay dle Singha je až o dva řády citlivější (Olive, Banath, & 

Durand, 1990). 
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Další možností detekce porušení struktury DNA je využití enzymů typu 

glykosyláz/endonukleáz, které štěpí DNA ve specifických místech za vzniku fragmentů, 

jenž při Comet assay vycestují a vytvoří ocas komety. Výběrem vhodného enzymu 

můžeme detekovat různé typy poškození DNA (Piperakis, 2009). 

Zatímco enzymatické štěpení řetězce DNA způsobí při elektroforéze migraci 

fragmentů směrem k ocasu komety, tvorba vazeb (tzv. cross-linků) mezi řetězci DNA 

(DNA-DNA cross-link) nebo interakce typu DNA-protein (DNA-protein cross-link) 

migraci fragmentů zpomalí nebo zcela zastaví (Piperakis, 2009). 

3.4.3 Aplikace comet assay při měření oxidativního poškození DNA 

 Reaktivní formy kyslíku způsobují zlomy ve struktuře DNA, nicméně stejné 

poškození mohou vyvolávat i jiná činidla, případně tyto zlomy pozorujeme také 

v průběhu reparace DNA. Specifičtějším indikátorem oxidativního útoku na DNA je tedy 

přítomnost oxidovaných purinových nebo pyrimidinových bází (Collins, 2013a). 

S pomocí enzymů, které specificky štěpí DNA v místě poškození (tedy v místě výskytu 

oxidované baze) získáme fragmenty, které lze snadno detekovat při Comet assay 

(Azqueta, Arbillaga, López de Cerain, & Collins, 2013). 

Mezi nejpoužívanější enzymy patří endonukleáza III (Endo III), která je specifická 

pro oxidované pyrimidiny a bakteriální enzym formamidopyrimidin DNA glykosyláza 

(FPG), určená pro detekci formamidopyrimidinů (puriny s otevřeným kruhem odvozené 

od oxidačně poškozeného adeninu a guaninu), zejména 8-oxoG (Collins, 2013a). 

Vyšší výskyt oxidovaných bází byl prokázán u pacientů trpících diabetem, 

neurodegenerativním onemocněním, chorobou kardiovaskulárního systému, nebo 

arthritidou. Nicméně není zcela jasné, zda se jedná o příčinu nebo důsledek těchto 

onemocnění (Collins, Benzie, Coskun, Dhawan, & Dusinska, 2013b). 
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 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 4.

4.1 Materiál 

4.1.1 Přístroje a pomůcky 

o Automatické pipety & špičky 

o Bürkerova komůrka 

o Centrifuga (Eppendorf 5702 R) 

o Elektroforetický tank (Chemos) 

o Fluorescenční mikroskop Eclipse 80i (Nikon) 

o Laboratorní sklo – kádinky, Erlenmayerovy baňky (P-Lab) 

o Lednice 

o Magnetická míchačka s ohřevem 

o Mikrozkumavky „eppendorf“ (P-Lab) 

o Pasteurovy pipety (P-Lab) 

o pH metr 

o Počítač (Hewlett-Packard) 

o Rukavice 

o Sklíčka podložní a krycí (P-Lab) 

o Softwarové vybavení: Microsoft Office Excel (Microsoft), analyzační software 

Lucia Comet Assay (Laboratory Imaging), Microsoft Windows XP (Microsoft) 

o Světelný mikroskop 

o Termostat 

o Váhy analytické 

o Vodní lázeň 

o Zkumavky (Starstedt) 
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4.1.2 Chemikálie 

o Agarózy (Sigma-Aldrich) 

o Dimethylsulfoxid – DMSO (Sigma-Aldrich) 

o EDTA (Sigma-Aldrich) 

o Ethidium bromid 95% (Sigma-Aldrich) 

o Fosfátem pufrovaný fyziologický roztok – PBS (Sigma-Aldrich) 

o HCl p.a. (Sigma-Aldrich) 

o KCl p.a. (Sigma-Aldrich) 

o KOH p.a. (Sigma-Aldrich) 

o LSM Lymphocyte (PAA Laboratories) 

o NaCl (Sigma-Aldrich) 

o NaOH p.a. (Sigma-Aldrich) 

o Redestilovaná voda 

o Styrenoxid - SO (Fluka) 

o Tris (hydroxylmethyl)-aminomethan p.a. (Sigma-Aldrich) 

o Triton X-100 (Sigma-Aldrich) 

4.1.3 Roztoky a pufry připravované v laboratoři 

Agaróza 

Potahování sklíček: 

o 1 g agarózy do 100 ml destilované vody (1 % roztok) 

High melting point agarose (HMPA): 

o 0,1 g HMP agarózy do 10 ml PBS (1 % roztok) 

Low melting point agarose (LMPA): 

o 0,1 g LMP agarózy do 10 ml PBS (1 % roztok) 
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Lyzační roztok  

o 146 g NaCl (2,5M) + 29,2 EDTA (100mM) + 1,2 g Tris (10mM) do 1000 ml 

redestilované vody 

o Hodnotu pH = 10 je nutné upravit přidáním NaOH (přibližně 12 g do 1000 ml 

roztoku). Před použitím přidat 1 % Triton X-100 (1 ml na 100 ml roztoku), 

intenzivně promíchat a zchladit. 

Neutralizační roztok  

o 48,456 g Tris (0,4M) do 1000 ml destilované vody 

o Hodnotu pH = 7,5 je nutné upravit přidáním koncentrované HCl (přibližně 25 ml 

do 1000 ml roztoku) 

Roztok pro elektroforézu (1,2 %) 

o 18 g NaOH (300mM), 3ml EDTA (0,5 M) do 1500 ml destilované vody 

0,5 M EDTA (14,612 %) 

o 14,612 g do 100ml destilované vody 

Roztok PBS 

o 1 zásobní tableta do 200 ml redestilované vody 

Ethidium bromid (2 %) 

o 20 μg do 1 ml destilované vody 

4.1.4 Vzorky buněk 

V této pilotní studii byly zkoumány a srovnávány lymfocyty izolované z periferní 

krve od zdravých dobrovolníků (kontrolní skupina, n = 10) a polytraumatických 

pacientů (n = 6) hospitalizovaných na JIP FN Hradec Králové. Použití vzorků krve a 

veškerá manipulace s nimi byla schválena Etickou komisí FN Hradec Králové. 
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4.2 Metody 

4.2.1 Příprava vzorku 

1. Centrifugace buněk: Do zkumavky přeneseme 4 ml LSM Lymphocyte, který 

opatrně převrstvíme stejným množstvím plné nesrážlivé krve, jenž byla 

odebrána do heparinizované zkumavky. Následně necháme 30 minut odstředit 

na centrifuze (1600 rpm, 20 °C). 

2. Promytí buněk: Prstenec lymfocytů, který vznikne nad LSM Lymphocyte 

(znázorněno na Obr. 3 Rozdělení buněk po centrifugaci), přeneseme do čisté 

zkumavky, doplníme 10 ml PBS a necháme centrifugovat 10 minut (1600 rpm, 

4 °C). 

3. Počítání buněk: Supernatant rozředíme 10 ml PBS. V Bürkerově komůrce 

spočítáme koncentraci buněk v roztoku. Optimální koncentrace lymfocytů je 

1 milion buněk v 1 ml PBS, dle potřeby suspenzi naředíme čerstvým PBS. Pokud 

bychom měli buněk příliš mnoho, zasahovaly by jedna do druhé a bylo by 

obtížné je od sebe rozlišit. Pokud je buněk příliš málo, špatně se hledají. 

Necháme centrifugovat (10 min, 4 °C, 1600 rpm). 

4. Suspenzi lymfocytů rozpipetujeme po 35 μl do tří mikrozkumavek „eppendorf“, 

dle následujícího schématu: 

(1) První mikrozkumavka pro sledování SSB 

(2) Druhá pro detekci modifikovaných purinových bází (enzym FPG) 

(3) Třetí pro detekci modifikovaných pyrimidinů (enzym Endo III), 

a necháme chladit v lednici nebo na ledu.  
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Obrázek 5 Rozdělení buněk po centrifugaci 

 

Obr. 5 Charakteristické rozvrstvení krevních elementů po centrifugaci nesrážlivé krve 

navrstvené na LSM Lymphocyte (PAA Laboratories). 

4.2.2 Comet assay 

Alkalická verze comet assay dle Tice a Vasqueze (Tice & Vasquez, 1999): 

1. Příprava sklíček: podložní sklíčka vyvařená v peroxidu se potáhnou 1% 

roztokem běžné agarózy (NMPA). Na tuto první vrstvu agarózy se nanese 85 μl 

HMPA, přikryje se krycím sklíčkem a nechá se 1-5 minut ztuhnout 

na vychlazené plotně. Po ztuhnutí je nutné krycí sklíčka opatrně stáhnout. 

„Koncentrace agarózy má významný vliv na schopnost DNA migrovat gelem, 

čím koncentrovanější agaróza, tím hůře se fragmenty DNA pohybují. Je tedy 

nezbytné zachovat stálou koncentraci agarózy pro celý experiment.“ (Collins, 

2013a). 

2. Nanášení buněk: V lázni vytemperované na 37°C rozvaříme LMPA, odebereme 

85 μl a smísíme v mikrozkumavce eppendorf s 35 μl suspenze lymfocytů. 

Následně naneseme na ztuhlou vrstvu HMPA a přikryjeme krycím sklíčkem. 
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Uložíme na vychlazenou plotnu a po zatuhnutí opět opatrně stáhneme krycí 

sklíčko. 

3. Lýza: Sklíčka s buňkami vložíme do předem připraveného vychlazeného 

lyzačního roztoku a necháme 1h inkubovat v lednici při 4 °C. Sklíčka určená pro 

enzymatickou Comet Assay (Endo III, FPG) po inkubaci promyjeme endopufrem. 

4. Enzymy: Na první a druhé sklíčko naneseme 35 μl enzymů – Endo III a FPG a 

přikryjeme krycím sklíčkem. Necháme 45 minut inkubovat v termoboxu 

při 37 °C. Vzorek buněk na třetím sklíčku nepodrobujeme působení enzymů. 

5. Alkalické rozplétání: Po 45 minutové inkubaci přeneseme preparáty 

do elektroforetického pufru, ve kterém probíhá rozplétání DNA. „Délka 

alkalického rozplétání, které předchází elektroforéze, významně ovlivňuje 

rychlost konverze labilních AP-míst na strukturní zlomy.“ (Collins, 2013a). 

Z tohoto důvodu je důležité pokaždé dodržet předepsanou délku alkalického 

rozplétání.   

6. Elektroforéza: Analyzované vzorky DNA podrobíme elektroforéze po dobu 

30 minut. Elektrický zdroj nastavíme na hodnoty konstantního napětí 33V a 

proudu 300 mA (velikost procházejícího proudu je možné upravit v závislosti 

na množství pufru v elektroforetickém tanku). 

7. Barvení: Na závěr preparáty promyjeme třikrát 5 minut neutralizačním 

roztokem. Po konečném oplachu destilovanou vodou preparáty nabarvíme 

20 μl roztoku ethidium bromidu. 

4.2.3 Hodnocení 

Obraz buněk byl snímán s pomocí kamery připevněné k fluorescenčnímu 

mikroskopu a analyzován v programu LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging). 

Celkem bylo hodnoceno 50 buněk v jednom vzorku. Poškozená DNA vycestovala 

během elektroforézy ven z jádra a dala tak vzniknout charakteristickým kometám. Míra 

poškození byla hodnocena jako poměr DNA, která zůstala v jádře a DNA, která se 

nacházela v ocasu komety (% tail DNA). Nepoškozená DNA zůstala v jádře, buňky tedy 

představovaly kruhové útvary, nikoliv komety.  
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4.2.4 Statistické hodnocení 

Statistické hodnocení výsledků bylo provedeno s použitím programu MS Office 

Excel 2013 a nástroje Analýza dat – Popisná statistika ke stanovení aritmetického 

průměru, výběrové směrodatné odchylky, mediánu, směrodatné odchylky, minima a 

maxima; a dále s využitím programu GraphPad Prism 6 ke stanovení míry korelace 

hodnot a pro Mann-Whitneyho test ke stanovení statisticky významné odlišnosti mezi 

sledovanými parametry u kontrolní skupiny a zkoumaných pacientů. K tvorbě grafů byl 

využit program MS Office Excel 2013. 

4.2.5 Charakteristika pacientů ve studii, jejich nutriční podpora 

Do studie hodnocení oxidativního poškození DNA u polytraumatických pacientů 

bylo zahrnuto celkem 6 osob, z toho byla 1 žena a 5 mužů. Pacienti byli hospitalizováni 

na JIP 1 Chirurgické kliniky ve Fakultní Nemocnici Hradec Králové. Indikaci k jejich 

vyšetření a zařazení do studie podával MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Do studie byli 

zařazeni pacienti s diagnózou polytrauma, jejichž zdravotní stav umožňoval provedení 

vyšetření indirektní kalorimetrií a zároveň se jednalo o pacienty, kterým byla podávána 

parenterální/enterální výživa a jejich klinický statut umožňoval následnou změnu 

výživy. Vyšetření metabolismu a tělesné kompozice společně s hodnocením nutrice a 

odběr vzorku bylo prováděno pod vedením doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. Byly 

získány vzorky nesrážlivé krve a zároveň hodnoty z klinických vyšetření pacientů. 

Z. M., muž, 43 let 

 Dg.: polytrauma 

o Traumaticko-hemoragický šok 

o Lacerace P jaterního laloku s krvácením, hemoperitoneum 

o Lacerace P plíce, hemopneumothorax, P hemothorax 

o Fraktura klíčku, fraktura žeber bilaterálně 

 Výživa č. 1: Nutriflex omega plus, Nutridrink juice styl 

 Výživa č. 2: Nutriflex omega plus, Nutrison multi fibre 

 První vyšetření proběhlo 6. den hospitalizace, následující vyšetření 10. den 
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K. O. A., muž, 76 let 

 Dg.: polytrauma  

o Frontotemporální subdurální krvácení 

o Fraktura horní krycí plotny a L2 obratle 

o Prokrvácení P nadledvinky 

o Otevřená rána P hlezna, L kolene a palce L ruky 

o Hematom m. ileopsoas 

 Výživa č. 1: Nutriflex omega plus 

 Výživa č. 2: Nutriflex omega plus, Neonutrin 15%, Nutrison multi fibre 

 První vyšetření 4. den, následující 11. den 

N. J., muž, 42 let 

 Dg.: polytrauma (autonehoda) 

o Traumatická lacerace hrudní aorty 

o Subdurální krvácení 

o Drobné hemoragické kontuze 

o Mnohočetná fraktura báze střední a přední jámy lební 

o Vícečetné fraktury stěn maxilárních sinů 

o Fraktura zygomatického oblouku, kalvy TP vpravo 

o Fraktura II-X žebra vpravo, plicní kontuze 

o Fraktura manubrium sterni, kontuze P jaterního laloku  

o Fraktura ramínek stydké kosti 

o Fraktura P klíční kosti 

 Výživa č. 1: Nutrison, Nutriflex omega plus 

 Výživa č. 2: Nutriflex omega plus 

 První vyšetření 5. den hospitalizace, následující 9. den 
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M. J., muž, 39 let 

 Dg.: polytrauma (autonehoda, čelní náraz) 

o Fraktura baze přední a střední jámy lební 

o Suarachnoideální krvácení a kontuze mozku frontotemporálně vlevo 

o Sériová fraktura VII-XI žebra vpravo 

o Fraktura příčných výběžků obratlů L1-L4 

o Hemothorax a pneumothorax vpravo 

o Těžká kontuze L plíce 

 Výživa č. 1: Oxepa Abott 

 Výživa č. 2: Aminoplasmal Hepa, Oxepa Abott 

 První vyšetření 6. den hospitalizace, následující 9. den 

H. M., žena, 87 let 

 Dg.: polytrauma (autonehoda) 

o Fraktura baze dentu a oblouku C2 

o Fraktura spinálního výběžku C7 

o Sériová fraktura spodních žeber 

o Komplexní fraktura pánve 

o Traumatická amputace L dolní končetiny 

o Fraktura distálního radia L, P 

 Výživa č. 1: Nutriflex omega plus, Nutrison multifibre 

 Výživa č. 2: neuvedena 

 První vyšetření 6. den hospitalizace (5. den pooperační), druhé vyšetření nebylo 

možné provést z důvodu zdravotního stavu pacientky 
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U. J., muž, 42 let 

 Dg.: polytrauma (autonehoda) 

o Četné fraktury obličejového skeletu 

o Pneumothorax vlevo, kontuze jater a nadledvin bilaterálně 

o Volná tekutina subhepatálně 

o Bloková fraktura žeber vlevo 

o Fraktura příčných výběžků T1, T2, L2 a L3 

o Fraktura dolního raménka stydké kosti vlevo 

o Fraktura P bérce 

 Výživa č. 1: Nutriflex omega plus, Nutrison multifibre 

 Výživa č. 2: Protison 

 První vyšetření provedeno 8. den hospitalizace (7. den pooperační), následující 

vyšetření 11. den 

Antropometrické parametry pacientů zahrnutých do souboru jsou uvedeny 

v Tabulce 1. Klinická data, výsledky vyšetření z nepřímé kalorimetrie, tělesné 

kompozice a nutriční podpory byly získány od doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. 

(viz Tab. 1 – 9). 
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Tabulka 1 Antropometrické parametry 

 
Věk 

Výška 
[cm] 

Den 
hospitalizace1 

Den 
hospitalizace2 

Hmotnost1 
[kg] 

Hmotnost2 
[kg] 

BMI1 
[kg/m2] 

BMI2 
[kg/m2] 

Z. M. 43 182 6 10 146,3 148 44,7 44,2 

K. O. A.  76 178 4 11 101,7 90,2 28,5 32,1 

N. J.  42 180 5 9 101,6 101,6 31,4 31,4 

M. J. 39 171 6 9 75 85,1 29,4 25,6 

H. M.  87  6  83,1    

U. J. 42 176 8 11 63,6 74,2 23,9 20,5 

Aritmetický průměr 54,83 177,40 5,83 10 95,22 99,82 31,58 30,76 

Výběrová směrodatná odchylka 8,57 1,89 0,54 0,45 11,90 12,83 3,50 3,97 

Medián 42,5 178 6 10 92,35 90,2 29,4 31,4 

Směrodatná odchylka 20,99 4,22 1,33 1 29,15 28,68 7,83 8,87 

Minimum 39 171 4 9 63,6 74,2 23,9 20,5 

Maximum 87 182 8 11 146,3 148 44,7 44,2 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 
proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení. 
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Vyšetření nutriční podpory a metabolismu společně s hodnocením míry poškození DNA 

bylo prováděno ve dvou na sebe navazujících obdobích. V první fázi hospitalizace byla 

pacientům podávána standardní parenterální a enterální výživa dle doporučených guidelines 

ESPEN, a to s průměrným obsahem nutrientů viz Tab. 2. První vyšetření proběhlo 

po průměrné délce hospitalizace 5,83 ± 0,54 dne. 

Tabulka 2 Charakteristika výživy podávané v prvním období hospitalizace 

 g/kg/den 

kcal/den 33,58 ± 8,54 

sacharidy 3,87 ± 1,10 

lipidy 1,47 ± 0,31 

proteiny 1,30 ± 0,33 

kcal/den – celkový průměrný příjem výživy vyjádřený v [kcal/den] 

sacharidy – celkový průměrný příjem sacharidů vztažený na jednotku hmotnosti a den; [g/kg/den] 

lipidy – celkový průměrný příjem lipidů vztažený na jednotku hmotnosti a den; [g/kg/den] 

proteiny – celkový průměrný příjem proteinů vztažený na jednotku hmotnosti a den; [g/kg/den] 

Druhé vyšetření proběhlo po v průměru 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického 

zařízení, kdy byla na základě výsledků prvního vyšetření z indirektní kalorimetrie (utilizace 

jednotlivých nutričních substrátů) provedena úprava výživy dle individuálních potřeb 

pacientů, v průměru na dávku uvedenou v následující tabulce Tab. 3. 

Tabulka 3 Charakteristika výživy podávané ve druhém období hospitalizace 

 g/kg/den 

kcal/den 27,30 ± 4,13 

sacharidy 2,89 ± 0,60 

lipidy 1,20 ± 0,15 

proteiny 1,57 ± 0,34 

kcal/den – celkový průměrný příjem výživy vyjádřený v [kcal/den] 

sacharidy – celkový průměrný příjem sacharidů vztažený na jednotku hmotnosti a den; [g/kg/den] 

lipidy – celkový průměrný příjem lipidů vztažený na jednotku hmotnosti a den; [g/kg/den] 

proteiny – celkový průměrný příjem proteinů vztažený na jednotku hmotnosti a den; [g/kg/den] 

Změna výživy nastala co nejdříve po prvním vyšetření, v průměru po uplynutí 

4,17 ± 0,99 dne, což je průměrně 10,00 ± 0,45 dne od přijetí. Při druhém vyšetření byl rovněž 

proveden druhý odběr vzorků pro hodnocení poškození DNA. Délka intervalu mezi prvním 

a druhým vyšetřením byl odvislá od zdravotního stavu pacientů. Odstup několika dnů nám 

umožnil vyhodnotit míru oxidativního poškození DNA. 



35 
 

Níže uvedené tabulky charakterizují podávanou výživu a její složení. Tab. 4 udává 

energetický výdej a bilanci. Z hodnot zde uvedených vyplývá, že u pacientů se změnil příjem 

kalorií vzhledem k jejich individuálním potřebám. V průměru došlo ke snížení množství 

podávaných kalorií na kilogram hmotnosti a to z 33,58 ± 8,54 kcal/kg/den 

na 27,30 ± 4,13 kcal/kg/den. Snížil se také poměr příjem/výdej, což je v tabulce označeno 

tučně. 
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Tabulka 4 Energetický výdej a bilance 

 

REE-IC1 
[kcal/d] 

REE-IC2 
[kcal/d] 

Parent.1 
[kcal/d] 

Parent.2 
[kcal/d] 

Enterál.1 

[kcal/d] 
Enterál.2 
[kcal/d] 

Bilance1 
[kcal/d] 

Bilance2 
[kcal/d] 

příjem/ 
hmotnost1 
[kcal/kg/d] 

příjem/ 
hmotnost2 
[kcal/kg/d] 

příjem/ 
výdej1  

příjem/ 
výdej2  

Z. M. 2109 2189 2185,92 2428,8 75 720 151,92 959,8 15,45 21,28 1,07 1,44 

K. O. A.  1489 2362,69 2428,8 2413,39 0 960 939,8 1010,71 23,88 37,40 1,63 1,43 

N. J.  2491 2495 1897,5 1897,5 480 0 -113,5 -597,5 23,40 18,68 0,95 0,76 

M. J. 1953 1797 0 403,2 1459,2 1459,2 -493,8 65,4 19,46 21,88 0,75 1,04 

H. M.  1352  2435,88  1920  3003,88  52,42  3,22  

U. J. 2002 1840 2331,65 0 1920 2764,8 2249,65 924,8 66,85 37,26 2,12 1,50 

Aritm. průměr 1899,33 2136,74 1879,96 1428,58 975,7 1180,8 956,33 472,64 33,58 27,30 1,63 1,23 

Výběr. směr. 
odchylka 

170,82 138,85 384,81 513,93 366,34 460,54 570,38 319,56 8,54 4,13 0,38 0,14 

Medián 1977,5 2189 2258,78 1897,5 969,6 960 545,86 924,8 23,64 21,88 1,35 1,43 

Směrodatná 
odchylka 

418,42 310,49 942,60 1149,18 897,35 1029,8 1397,13 714,55 20,92 9,24 0,93 0,32 

Minimum 1352 1797 0 0 0 0 -493,8 -597,5 15,45 18,68 0,75 0,76 

Maximum 2491 2495 2435,88 2428,8 1920 2764,8 3003,88 1010,71 66,85 37,40 3,22 1,50 

REE-IC – bazální energetický výdej stanovený metodou indirektní kalorimetrie; [kcal/den] 

Parent. – celkový příjem nutričních substrátů podaných parenterální cestou podání; [kcal/den] 

Enterál. – celkový příjem nutričních substrátů podaných enterální cestou podání; [kcal/den] 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 

proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení. 
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Z obsahu Tab. 5 a 6. je patrné, že vzhledem k individuálním potřebám pacientů došlo k úpravě složení výživy a to tak, že se snížilo celkové 

množství podávaných sacharidů v průměru z 3,87 ± 1,10 g/kg/den na 2,89 ± 0,60 g/kg/den. 

Tabulka 5 Utilizace a příjem sacharidů [g/d] 

 
Utilizace 

sacharidů1 
[g/d] 

Utilizace 
sacharidů2 

[g/d] 

Sacharidy 
parent.1 

[g/d] 

Sacharidy 
parent.2 

[g/d] 

Sacharidy 
enterál.1 

[g/d] 

Sacharidy 
enterál.2 

[g/d] 

Sacharidy 
bilance1 

[g/d] 

Sacharidy 
bilance2 

[g/d] 

Sacharidy 
příjem1 
[g/kg/d] 

Sacharidy 
příjem2 
[g/kg/d] 

Z. M. 89,59 24 259,2 288 16,75 88,56 186,36 352,56 1,89 2,54 

K. O. A.  2,7 96,05 288 241,92 0 118,08 285,3 263,95 2,83 3,99 

N. J.  133 180 225 225 59,04 0 151,04 45 2,80 2,21 

M. J. 15,2 106,59 0 0 101,76 101,76 86,56 -4,83 1,36 1,20 

H. M.  2,9  288,84  236,16  522,1  6,32  

U. J. 146 19,6 276,48 0 236,16 332,64 366,64 313,04 8,06 4,48 

Aritm. průměr 64,90 85,25 222,92 150,98 108,31 128,21 266,33 193,94 3,87 2,89 

Výběrová směrodatná odchylka 27,08 29,67 45,63 62,50 42,92 55,05 65,28 72,78 1,10 0,60 

Medián 52,40 96,05 267,84 225 80,4 101,76 235,83 263,95 2,81 2,54 

Směrodatná odchylka 66,34 66,35 111,77 139,74 105,14 123,09 159,90 162,74 2,68 1,34 

Minimum 2,7 19,6 0 0 0 0 86,56 -4,83 1,36 1,20 

Maximum 146 180 288,84 288 236,16 332,64 522,1 352,56 8,06 4,48 

Utilizace sacharidů – utilizace sacharidů naměřená s pomocí indirektní kalorimetrie; [g/den] 
Sacharidy – množství sacharidů podané parenterální, respektive enterální cestou podání; [g/den] 
Sacharidy příjem – celkové množství podaných sacharidů vztažené na jednotku hmotnosti; [g/kg/den] 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 
proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení. 
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Tabulka 6 Utilizace a příjem sacharidů [kcal/d] 

 
Utilizace 

sacharidů1 
[kcal/d] 

Utilizace 
sacharidů2 

[kcal/d] 

Utilizace 
sacharidů1 

[%] 

Utilizace 
sacharidů2 

[%] 

Sacharidy 
parent.1 
[kcal/d] 

Sacharidy 
parent.2 
[kcal/d] 

sacharidy 
enterál.1 
[kcal/d] 

sacharidy 
enterál.2 
[kcal/d] 

sacharidy 
bilance1 
[kcal/d] 

sacharidy 
bilance2 
[kcal/d] 

Z. M. 154,10 101 7,29 4,6 1088,64 1209,6 70,35 371,95 1004,89 1480,55 

K. O. A.  4,8 401,49 0,23 17,04 1209,6 1016,06 0 495,94 1204,8 1110,51 

N. J.  229 310 9 12 945 945 247,97 0 963,97 635 

M. J. 26,2 445,55 1,3 25,04 0 0 427,39 427,39 401,19 -18,16 

H. M.  5  0,4  1213,13  991,87  2200  

U. J. 251 33,7 12,5 1,81 1161,22 0 991,87 1397,09 1902,09 1363,39 

Aritm. průměr 111,68 258,35 5,12 12,10 936,26 634,13 454,91 538,47 1279,49 914,26 

Výběrová směrodatná 
odchylka 

46,58 81,68 2,12 4,21 191,65 262,48 180,28 231,20 269,99 274,62 

Medián 90,15 310 4,29 12 1124,93 945 337,68 427,39 1104,85 1110,51 

Směrodatná odchylka 114,09 182,64 5,20 9,41 469,44 586,92 441,60 516,97 661,35 614,07 

Minimum 4,8 33,7 0,23 1,81 0 0 0 0 401,192 -18,16 

Maximum 251 445,55 12,5 25,04 1213,13 1209,6 991,87 1397,09 2200 1480,55 

Utilizace sacharidů – vlastní utilizace sacharidů naměřená s pomocí indirektní kalorimetrie, [kcal/den] respektive [%] 
Sacharidy – příjem sacharidů parenterální, respektive enterální cestou podání; [kcal/den] 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 
proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení. 
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Snížilo se i celkové množství podávaných lipidů, jak je patrné z Tab. 7 a 8., a to z průměrných z 1,47 ± 0,31 g/kg/den na 1,20 ± 0,15 g/kg/den. 

Tabulka 7 Utilizace a příjem lipidů [g/d] 

 
Utilizace 
lipidů1 
[g/d] 

Utilizace 
lipidů2 
[g/d] 

Lipidy 
parent.1 

[g/d] 

Lipidy 
parent.2 

[g/d] 

Lipidy 
enterál.1 

[g/d] 

Lipidy 
enterál.2 

[g/d] 

Lipidy 
bilance1 

[g/d] 

Lipidy 
bilance2 

[g/d] 

Lipidy 
příjem1 
[g/kg/d] 

Lipidy 
příjem2 
[g/kg/d] 

Z. M. 119,34 133 86,4 96 0 28,08 -32,94 -8,92 0,59 0,84 

K. O. A.  104,5 85,08 96 80,64 0 37,44 -8,5 33,00 0,94 1,31 

N. J.  209 130 125 175 18,72 0 -65,28 45 1,41 1,72 

M. J. 104,7 19,34 0 0 89,952 89,95 -14,75 70,62 1,20 1,06 

H. M.  12  96,28  74,88  159,16  2,06  

U. J. 86 121,4 92,16 0 74,88 79,92 81,04 -41,48 2,63 1,08 

Aritm. Průměr 105,92 97,76 82,64 70,33 43,07 47,08 19,79 19,64 1,47 1,20 

Výběrová směrodatná odchylka 25,84 21,39 17,41 32,87 16,86 16,71 34,25 19,96 0,31 0,15 

Medián 104,6 121,4 94,08 80,64 46,8 37,44 -11,62 33,00 1,31 1,08 

Směrodatná odchylka 63,29 47,83 42,65 73,51 41,29 37,37 83,89 44,64 0,75 0,34 

Minimum 12 19,34 0 0 0 0 -65,28 -41,48 0,59 0,84 

Maximum 209 133 125 175 89,95 89,95 159,16 70,62 2,63 1,72 

Utilizace lipidů – utilizace lipidů naměřená s pomocí indirektní kalorimetrie; [g/den] 
Lipidy – množství lipidů podané parenterální, respektive enterální cestou podání; [g/den] 
Lipidy příjem – celkové množství podaných lipidů vztažené na jednotku hmotnosti; [g/kg/den] 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 
proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení. 
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Tabulka 8 Utilizace a příjem lipidů [kcal/d] 

 
Utilizace 
lipidů1 

[kcal/d] 

Utilizace 
lipidů2 

[kcal/d] 

Utilizace 
lipidů1 

[%] 

Utilizace 
lipidů2 

[%] 

Lipidy 
parent.1 
[kcal/d] 

Lipidy 
parent.2 
[kcal/d] 

Lipidy 
enterál.1 
[kcal/d] 

Lipidy 
enterál.2 
[kcal/d] 

Lipidy 
bilance1 
[kcal/d] 

Lipidy 
bilance2 
[kcal/d] 

Z. M. 1128,97 1258 53,38 58 777,6 864 0 252,72 -351,37 -141,28 

K. O. A.  988,7 804,86 66 34,16 864 725,76 0 336,96 -124,7 257,86 

N. J.  1977 1230 79 49 1125 1575 168,48 0 -683,52 345 

M. J. 990,6 182,93 50,6 10,28 0 0 809,57 809,57 -181,03 626,64 

H. M.  113  8,5  866,52  673,92  1427,44  

U. J. 817 1148,14 41 61,7 829,44 0 673,92 719,28 686,36 -428,86 

Aritm. Průměr 1002,54 924,79 49,75 42,63 743,76 632,95 387,65 423,71 128,86 131,87 

Výběrová směrodatná odchylka 244,38 202,34 9,85 9,38 156,69 295,86 151,71 150,42 318,75 186,43 

Medián 989,65 1148,14 51,99 49 846,72 725,76 421,2 336,96 -152,87 257,86 

Směrodatná odchylka 598,60 452,44 24,13 20,97 383,81 661,57 371,62 336,36 780,77 416,87 

Minimum 113 182,93 8,5 10,28 0 0 0 0 -683,52 -428,86 

Maximum 1977 1258 79 61,7 1125 1575 809,57 809,57 1427,44 626,64 

Utilizace lipidů – utilizace lipidů naměřená s pomocí indirektní kalorimetrie; [kcal/den] respektive [%] 
Lipidy – příjem lipidů parenterální, respektive enterální cestou podání; [kcal/den] 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 
proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení.  
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Naopak celkové množství podávaných proteinů se po úpravě výživy zvýšilo, a to z průměrných 1,30 ± 0,33 g/kg/den na 1,57 ± 0,34 g/kg/den, 

což je uvedeno v Tab. 9 a 10. 

Tabulka 9 Utilizace a příjem proteinů [g/d] 

 
Utilizace 
proteinů1 

[g/d] 

Utilizace 
proteinů2 

[g/d] 

Proteiny 
parent.1 

[g/d] 

Proteiny 
parent.2 

[g/d] 

Proteiny 
enterál.1 

[g/d] 

Proteiny 
enterál.2 

[g/d] 

Proteiny 
bilance1 

[g/d] 

Proteiny 
bilance2 

[g/d] 

Proteiny 
příjem1 
[g/kg/d] 

Proteiny 
příjem2 
[g/kg/d] 

Z. M. 192,54 190 82,94 92,16 2 28,8 -107,60 -69,04 0,58 0,82 

K. O. A.  115,8 266,14 92,16 166,63 0 38,4 -23,64 -61,11 0,91 2,27 

N. J.  66 221 72 72 19,2 0 25,2 -149 0,90 0,71 

M. J. 217,7 266,39 0 100,8 60 60 -157,7 -105,59 0,8 1,89 

H. M.  281  92,43  76,8  -111,77  2,04  

U. J. 216 157,21 88,47 0 76,8 162 -50,73 4,79 2,60 2,18 

Aritm. Průměr 181,51 220,15 71,33 86,32 39,13 57,84 -71,04 -75,99 1,30 1,57 

Výběrová směrodatná odchylka 31,72 21,36 14,60 26,79 14,81 27,77 27,34 25,50 0,33 0,34 

Medián 204,27 221 85,71 92,16 39,6 38,4 -79,16 -69,04 0,90 1,89 

Směrodatná odchylka 77,69 47,76 35,77 59,90 36,28 62,09 66,97 57,01 0,81 0,76 

Minimum 66 157,21 0 0 0 0 -157,7 -149,00 0,58 0,71 

Maximum 281 266,39 92,43 166,63 76,8 162 25,2 4,79 2,60 2,27 

Utilizace proteinů – utilizace proteinů naměřená s pomocí indirektní kalorimetrie; [g/den] 
Proteiny – množství proteinů podané parenterální, respektive enterální cestou podání; [g/den] 
Proteiny příjem – celkové množství podaných proteinů vztažené na jednotku hmotnosti; [g/kg/den] 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 
proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení. 
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Tabulka 10 Utilizace a příjem proteinů [kcal/d] 

 
Utilizace 
proteinů1 
[kcal/d] 

Utilizace 
proteinů2 
[kcal/d] 

Utilizace 
proteinů1 

[%] 

Utilizace 
proteinů2 

[%] 

Proteiny 
parent.1 
[kcal/d] 

Proteiny 
parent.2 
[kcal/d] 

Proteiny 
enterál.1 
[kcal/d] 

Proteiny 
enterál.2 
[kcal/d] 

Proteiny 
bilance1 
[kcal/d] 

Proteiny 
bilance2 
[kcal/d] 

Z. M. 831,78 822 39,33 38 348,36 387,07 8,4 120,96 -475,02 -313,97 

K. O. A.  500,2 1149,74 33,5 48,80 387,07 699,86 0 161,28 -113,13 -288,60 

N. J.  287 956 11 38 302,4 302,4 80,64 0 96,04 -653,6 

M. J. 940,2 1150,78 48 64,68 0 423,36 252 252,00 -688,20 -475,42 

H. M.  1213  91  388,20  322,56  -502,24  

U. J. 934 679,16 47 36,49 371,59 0 322,56 680,4 -239,85 1,24 

Aritm. Průměr 784,36 951,54 44,97 45,19 299,60 362,54 164,36 242,93 -320,40 -346,07 

Výběrová směrodatná odchylka 136,72 92,19 10,72 5,35 61,33 112,50 62,20 116,62 117,63 108,69 

Medián 882,89 956 43,17 38 359,98 387,07 166,32 161,28 -357,43 -313,97 

Směrodatná odchylka 334,89 206,14 26,27 11,96 150,22 251,57 152,37 260,78 288,14 243,04 

Minimum 287 679,16 11 36,49 0 0 0 0 -688,2 -653,6 

Maximum 1213 1150,78 91 64,68 388,20 699,86 322,56 680,4 96,04 1,24 

Utilizace proteinů – utilizace proteinů naměřená s pomocí indirektní kalorimetrie; [kcal/den] respektive [%] 
Proteiny – příjem proteinů parenterální, respektive enterální cestou podání; [kcal/den] 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 
proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení.  
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Tabulka 11 Dusíková bilance 

 

N21 
[g/d] 

N22 
[g/d] 

N2 
parent.1 

[g/d] 

N2 
parent.2 

[g/d] 

N2 
enterál.1 

[g/d] 

N2 
enterál.2 

[g/d] 

N2 
bilance1 

[g/d] 

N2 
bilance2 

[g/d] 

N2 
příjem1 
[g/kg/d] 

N2 
příjem2 
[g/kg/d] 

N2 
příjem/výdej  

N2 
příjem/výdej  

Z. M. 30,81 30,45 13,27 14,75 0,32 4,61 -17,22 -11,10 0,09 0,13 0,44 0,64 

K. O. A.  18,5 42,58 14,75 26,66 0 6,14 -3,75 -9,78 0,14 0,36 0,80 0,77 

N. J.  10,6 35,4 11,52 11,52 3,07 0 3,99 -23,88 0,14 0,11 1,38 0,33 

M. J. 34,8 46,73 0 16,13 9,6 9,60 -25,2 -21,00 0,13 0,30 0,28 0,55 

H. M.  44,9  14,79  12,29  -17,82  0,33  0,60  

U. J. 34,6 27,15 14,16 0 12,29 25,92 -8,16 -1,23 0,42 0,35 0,76 0,95 

Aritm. průměr 29,03 36,46 11,41 13,81 6,26 9,25 -11,36 -13,40 0,21 0,25 0,71 0,65 

Výběrová 
směrodatná 
odchylka 

5,07 3,65 2,34 4,29 2,37 4,44 4,36 4,09 0,05 0,05 0,16 0,11 

Medián 32,70 35,4 13,71 14,75 6,34 6,14 -12,69 -11,10 0,14 0,30 0,68 0,64 

Směrodatná 
odchylka 

12,41 8,17 5,72 9,58 5,80 9,93 10,69 9,14 0,13 0,12 0,38 0,24 

Minimum 10,6 27,15 0 0 0 0 -25,2 -23,88 0,09 0,11 0,28 0,33 

Maximum 44,9 46,73 14,79 26,66 12,29 25,92 3,99 -1,23 0,42 0,36 1,38 0,95 

N2 – příjem dusíku (zejména proteinů) parenterální, respektive enterální cestou podání; [g/den] 
N2 bilance – dusíková bilance naměřená s pomocí indirektní kalorimetrie; [g/den] 
N2 příjem – celkové množství podaných dusíkatých nutrientů vztažené na jednotku hmotnosti; [g/kg/den] 
N2 příjem/výdej – poměr přijatého a vyloučeného množství dusíku 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 

proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení. 
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V Tab. 12 jsou uvedeny hodnoty poškození DNA naměřené u polytraumatických pacientů před a po změně podávané výživy. 

Tabulka 12 Oxidativní poškození DNA 

 SSB1 ± SE 
[% tail DNA] 

SSB2 ± SE 
[% tail DNA] 

endo III1 ± SE 
[% tail DNA] 

endo III2 ± SE 
[% tail DNA] 

FPG1 ± SE 
[% tail DNA] 

FPG2 ± SE 
[% tail DNA] 

Z. M. 43,75 ± 5,23 12,03 ± 2,23 48,80 ± 2,27 6,94 ± 1,42 25,60 ± 3,47 13,52 ± 2,40 

K. O. A.  12,64 ± 2,99 2,46 ± 0,45 5,65 ± 0,89 3,82 ± 1,60 16,76 ± 3,58 4,91 ± 1,52 

N. J.  8,88 ± 1,46 6,63 ± 1,92 6,22 ± 0,07 8,57 ± 1,68 9,78 ± 2,36 7,34 ± 1,47 

M. J. 24,91 ±4,18 8,91 ± 1,77 24,06 ± 4,28 7,26 ± 1,23 59,62 ± 4,19 14,38 ± 2,21 

H. M.  25,02 ± 2,26 47,89 ± 2,61 36,21 ± 2,37 54,51 ± 3,20 19,53 ± 1,89 62,97 ± 2,77 

U. J. 24,80 ± 2,55 36,10 ± 3,31 37,56 ± 2,95 38,91 ± 4,15 22,90 ± 2,51 53,76 ± 3,01 

Aritm. průměr 23,33 ± 3,11 19,00 ± 2,05 26,42 ± 2,14 20,00 ± 2,21 25,70 ± 3,00 26,15 ± 2,23 

Výběr. směr. 
odchylka 

4,99 ± 0,56 7,54 ± 0,39 7,22 ± 0,61 8,71 ± 0,48 7,14 ± 0,36 10,36 ± 0,26 

Medián 24,86 ± 2,77 10,47 ± 2,08 30,14 ± 2,32 7,92 ± 1,64 21,22 ± 2,99 13,95 ± 2,30 

Směrodatná 
odchylka 

12,23 ± 1,37 18,46 ± 0,96 17,70 ± 1,49 21,32 ± 1,18 17,49 ± 0,88 25,38 ± 0,63 

Minimum 8,88 ± 1,46 2,46 ± 0,45 5,65 ± 0,07 3,82 ± 1,23 9,78 ± 1,89 4,91 ± 1,47 

Maximum 43,75 ± 5,23 47,89 ± 3,31 48,80 ± 4,28 54,51 ± 4,15 59,62 ± 4,19 62,97 ± 3,01 

SSB – jednořetězcové zlomy DNA; [% tail DNA] 
Endo III – hodnocení míry oxidativního poškození pyrimidinových bází; [% tail DNA] 
FPG – hodnocení míry oxidativního poškození purinových bází; [% tail DNA] 

1,2 – dolní indexy 1 a 2 označují číslo vyšetření. Číslo 1 pro první vyšetření, které proběhlo průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, číslo 2 pro druhé vyšetření, které 
proběhlo průměrně po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení.  
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 Výsledky 5.

S pomocí korelační analýzy bylo zjišťováno, zda existuje matematický vztah mezi 

oxidativním poškozením DNA a podávanou parenterální výživou. Při podávání standardní 

nutriční podpory byla zjištěna nepřímo úměrná korelace mezi celkovým množstvím výživy 

podávané parenterálně [kcal] a detekovaným poškozením DNA (výskyt oxidovaných purinů). 

Čím větší množství kcal bylo podáno parenterálně, tím byla nižší míra oxidativně 

poškozených purinových bází (       ;         ). Obdobně byla nalezena nepřímo 

úměrná korelace mezi jednotlivými složkami výživy [kcal] a detekovaným oxidativním 

poškozením purinových bází, a to při parenterálním podávání sacharidů (        ; 

         ), lipidů (             ;         ) a proteinů (        ;         ), 

kde největší význam hrály lipidy. 

Po změně výživy byla nalezena statisticky významná korelace (        ;         ), 

a to mezi výskytem jednořetězcových zlomů (SSB) a energetickým výdejem. Ten byl 

predikován Harris-Benediktovou rovnicí a vyjádřen v procentech. Ze zjištěného plyne, že čím 

vyšší byla míra hypermetabolismu, tím nižší počet jednořetězcových zlomů byl detekován. 

Po změně výživy byla nalezena statisticky významná korelace (        ;         ) 

mezi množstvím parenterálně podávaných proteinů [kcal] a výskytem oxidovaných 

pyrimidinů (detekce Endo III) a to způsobem, čím více proteinů bylo podáváno parenterálně, 

tím nižší poškození bylo detekováno. 
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Medián hodnot SSB (jednořetězcových zlomů v DNA) u pacientů před změnou výživy 

oproti zdravé kontrole byl statisticky významně vyšší (       ). Naopak mezi hodnotami 

SSB pacientů po změně výživy v porovnání se zdravými jedinci z kontrolní skupiny nebyl 

nalezen statisticky významný rozdíl (      ). 

Tabulka 13 Hodnoty jednořetězcových zlomů 

  SSB1 ± SE 
[% tail DNA] 

SSB2 ± SE 
[% tail DNA] 

SSBkontrola 
[%tail DNA] 

Aritmetický průměr 23,33 ± 3,11 19,00 ± 2,05 6,68 

Výběr. směr. odchylka 4,99 ± 0,56 7,54 ± 0,39 1,19 

Medián 24,86 ± 2,77 10,47 ± 2,08 6,98 

Směrodatná odchylka 12,23 ± 1,37 18,46 ± 0,96 3,77 

Minimum 8,88 ± 1,46 2,46 ± 0,45 1,30 

Maximum 43,75 ± 5,23 47,89 ± 3,31 13,42 

SSB1 – jednořetězcové zlomy ve struktuře DNA, měření před změnou výživy; [% tail DNA] 

SSB2 – jednořetězcové zlomy v DNA, měření po změně výživy; [% tail DNA] 

SSBkontrola – jednořetězcové zlomy v DNA, měření provedené u kontrolní skupiny; [% tail DNA] 

Graf 1 Hodnocení jednořetězcových zlomů DNA u jednotlivých pacientů 

SSB1 – jednořetězcové zlomy ve struktuře DNA (červeně), měření před změnou výživy; [% tail DNA] 

SSB2 – jednořetězcové zlomy v DNA (modře), měření po změně výživy; [% tail DNA] 

SSB ko – jednořetězcové zlomy v DNA (zeleně), měření provedené u kontrolní skupiny; [% tail DNA] 
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Graf 2 Detekce jednořetězcových zlomů DNA ukazující trend skupin 

 
SSB1 – jednořetězcové zlomy ve struktuře DNA (červeně), měření před změnou výživy; [% tail DNA] 
SSB2 – jednořetězcové zlomy v DNA (modře), měření po změně výživy; [% tail DNA] 

SSB ko – jednořetězcové zlomy v DNA (zeleně), měření provedené u kontrolní skupiny; [% tail DNA] 

Na Grafu 2 je znázorněn obecný trend skupin vyjádřený s pomocí střední hodnoty. 

Z uvedeného grafu je patrné, že po změně výživy došlo v průměru ke snížení oxidativního 

poškození DNA typu jednořetězcových zlomů. 

Míra výskytu oxidovaných pyrimidinových bází u pacientů před změnou výživy byla 

v průměru signifikantně vyšší než u zdravé kontroly (       ), po změně výživy již mezi 

těmito skupinami nebyl nalezen statisticky významný rozdíl (      ). 

Tabulka 14 Hodnoty oxidovaných pyrimidinů 

  Endo III1 ± SE 
[% tail DNA] 

Endo III2 ± SE 
[% tail DNA] 

Endo IIIkontrola 
[% tail DNA] 

Aritmetický průměr 26,42 ± 2,14 20,00 ± 2,21 7,50 

Výběr. směr. odchylka 7,22 ± 0,61 8,71 ± 0,48 1,31 

Medián 30,14 ± 2,32 7,92 ± 1,64 5,93 

Směrodatná odchylka 17,70 ± 1,49 21,32 ± 1,18 4,14 

Minimum 5,65 ± 0,07 3,82 ± 1,23 2,84 

Maximum 48,80 ± 4,28 54,51 ± 4,15 13,71 

Endo III1 – výskyt oxidovaných pyrimidinů ve struktuře DNA, měření před změnou výživy; [% tail DNA] 

Endo III2 – výskyt oxidovaných pyrimidinů v DNA, měření provedené po změně výživy; [% tail DNA] 

Endo IIIkontrola – výskytu oxidovaných pyrimidinů v DNA, měření u kontrolní skupiny; [% tail DNA] 
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Graf 3 Hodnocení oxidovaných pyrimidinových bází u jednotlivých pacientů 

 

Endo III1 – výskyt oxidovaných pyrimidinů ve struktuře DNA (znázorněno červeně), měření před 

změnou výživy; [% tail DNA] 

Endo III2 – výskyt oxidovaných pyrimidinů v DNA (modře), měření po změně výživy; [% tail DNA] 

Endo IIIko – výskyt oxidovaných pyrimidinů v DNA (znázorněno zeleně), měření provedeno u kontrolní 

skupiny; [% tail DNA] 

Grafu 4 je ilustruje obecný trend skupin vyjádřený s použitím střední hodnoty. 

Z uvedených dat vyplývá, že po změně výživy došlo v průměru ke snížení oxidativního 

poškození DNA typu oxidativních modifikací pyrimidinových bází. 

Graf 4 Detekce oxidatvního poškození pyrimidinových bází ukzaující trend skupiny 

 

Endo III1 – oxidované pyrimidiny (červeně), měření před změnou výživy; [% tail DNA] 

Endo III2 – oxidované pyrimidiny (modře), měření po změně výživy; [% tail DNA] 

Endo III ko – oxidované pyrimidiny (zeleně), měření provedené u kontrolní skupiny; [% tail DNA] 
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Míra výskytu oxidovaných purinových bází při podávání standardní výživy byla v průměru 

statisticky významně vyšší než u kontrolní skupiny (        ), po změně výživy již nebyl 

mezi srovnávanými skupinami nalezen statisticky významný rozdíl (      ). 

Tabulka 15 Hodnoty oxidovaných purinů 

  FPG1 ± SE 
[% tail DNA] 

FPG2 ± SE 
[% tail DNA] 

FPGkontrola 
[% tail DNA] 

Střední hodnota 25,70 ± 3,00 26,15 ± 2,23 8,91 

Výběr. směr. odchylka 7,14 ± 0,36 10,36 ± 0,26 1,52 

Medián 21,22 ± 2,99 13,95 ± 2,30 8,32 

Směrodatná odchylka 17,49 ± 0,88 25,38 ± 0,63 4,82 

Minimum 9,78 ± 1,89 4,91 ± 1,47 3,63 

Maximum 59,62 ± 4,19 62,97 ± 3,01 18,74 

FPG1 – výskyt oxidovaných purinů ve struktuře DNA, měření před změnou výživy; [% tail DNA] 

FPG2 – výskyt oxidovaných purinů v DNA, měření po změně výživy; [% tail DNA] 

FPGkontrola – výskytu oxidovaných purinů v DNA, měření provedené u kontrolní skupiny; [% tail DNA] 

Graf 5 Hodnocení oxidovaných purinových bází u jednotlivých pacientů 

 

FPG1 – výskyt oxidovaných purinů ve struktuře DNA, měření před změnou výživy; [% tail DNA] 

FPG2 – výskyt oxidovaných purinů v DNA, měření po změně výživy; [% tail DNA] 

FPGko – výskytu oxidovaných purinů v DNA, měření provedené u kontrolní skupiny; [% tail DNA] 
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Na Grafu 6 je znázorněn obecný trend skupin vyjádřený střední hodnotou.  

Graf 6 Detekce oxidativního poškození purinových bází ukazující trend skupiny 

 

Endo III1 – oxidované pyrimidiny (červeně), měření před změnou výživy; [% tail DNA] 

Endo III2 – oxidované pyrimidiny (modře), měření po změně výživy; [% tail DNA] 

Endo III ko – oxidované pyrimidiny (zeleně), měření provedené u kontrolní skupiny; [% tail DNA] 

Z výše uvedených výsledků lze tedy usuzovat, že ve druhém období došlo v průměru 

ke snížení sledovaných markerů oxidativního poškození DNA až k hodnotám, které nebyly 

statisticky významně odlišné od markerů oxidativního poškození kontrolních vzorků DNA.  
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 Diskuse 6.

 Cílem této práce bylo zjistit a vyhodnotit míru oxidativního poškození DNA 

u polytrauamtických pacientů v závislosti na složení podávané výživy. V dostupné literatuře 

(Pubmed, Web of Knowledge, Medline) se nám nepodařilo nalézt článek zabývající 

se identickou tematikou, se kterým by se výsledky obsažené v této diplomové práci daly 

přímo konfrontovat. Jedná se tedy o pilotní studii s 6 pacienty zkoumající vztah oxidativního 

poškození a nutriční podpory u polytraumatických pacientů. 

 Vyšetření nutriční podpory a metabolismu proběhlo ve dvou fázích. V první fázi 

(průměrně po 5,83 ± 0,54 dne od přijetí do zdravotnického zařízení) byla pacientům 

podávána standardní výživa dle guidelines ESPEN.  Ve druhé fázi (průměrně po uplynutí 

10,00 ± 0,45 dne od přijetí) došlo k úpravě výživy dle výsledků vyšetření metabolismu 

s pomocí indirektní kalorimetrie. U pacientů se změnilo složení podávané výživy s ohledem 

na jejich individuální potřeby, v průměru došlo ke snížení množství podávaných kalorií 

připadajících na kilogram hmotnosti, snížení příjmu sacharidů a lipidů, zatímco příjem 

proteinů naopak vzrostl. 

 Oxidativní poškození DNA bylo hodnoceno metodou Comet assay. Jedná se o citlivou 

a neinvazivní metodu vhodnou k hodnocení poškození DNA u individuálních buněk 

na základě migrace denaturované DNA při elektroforéze.  Při alkalickém pH > 13 je 

umožněna detekce jedno- a dvouřetězcových zlomů, nestabilních apurinových a 

apyrimidinových míst (AP-míst) a DNA-crosslinků. Přidáním enzymů schopných štěpit řetězec 

DNA v místě oxidativního poškození se dále zvýšila citlivost této metody vůči detekci 

poškození DNA vyvolaných oxidačním stresem. 

Hodnocení míry oxidativního poškození DNA proběhlo v návaznosti na změnu výživy 

tak, aby umožňovalo porovnat míru oxidativního poškození při podávání standardní výživy 

s mírou poškození po úpravě složení výživy (průměrně po 5,83 ± 0,54 dne, respektive 

10,00 ± 0,45 dne od přijetí). Vzhledem k patofyziologii traumatu a rozsahu poranění 

u polytraumatických pacientů jsme předpokládali vyšší míru poškození DNA vyvolanou 

oxidačním stresem. Již dříve bylo prokázáno, že následkem mnohočetných traumatických 

poranění se zvyšuje produkce reaktivních kyslíkových a dusíkových radikálů schopných 

poškodit strukturu DNA (Møller & Loft, 2004). Vysoká hladina oxidačního stresu je spojována 
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se sepsí, šokem, orgánovou dysfunkcí, syndromem šokové plíce, mechanickou ventilací 

(Oldham, a další, 2002), tedy se stavy, která doprovázejí mnohočetná poranění u kriticky 

nemocných pacientů.  

Mírou oxidativního poškození DNA u polytraumatických pacientů se zabývá studie 

prováděná A. K. Zhanataevem a kolektivem, kteří nalezli signifikantně vyšší míru oxidativního 

poškození DNA u polytraumatických pacientů již při přijetí do zdravotnického zařízení. Toto 

poškození se dle závěrů uváděných ve studii „DNA damage and cell death assessment 

in patients with severe multiple trauma using Comet assay“ dále zvyšovalo během prvních 

sedmi dnů, až dosáhlo svého maxima průměrně pátý den hospitalizace. V dalších dnech 

docházelo ke snižování míry oxidativního poškození, až se patnáctý den hospitalizace 

navrátilo k hodnotám naměřeným při příjmu, které byly ovšem stále statisticky významně 

vyšší v porovnání s kontrolní skupinou (Zhanataev, Moroz, Durnev, Muravyeva, & 

Reshetnyak, 2010).  

Výsledky uváděné v této diplomové práci nicméně ukazují opačný trend. 

U zkoumaného vzorku polytraumatických pacientů v průměru došlo ke snížení míry 

oxidativního poškození DNA. Míra oxidativního poškození DNA při prvním vyšetření 

(průměrně 5,83 ± 0,54 dne po přijetí do zdravotnického zařízení) byla v průměru statisticky 

významně vyšší (       ) než u kontrolní skupiny, což odpovídá teoretickým 

předpokladům. Hypoxie, hypoperfuze, ischemie s následnou reperfuzí, poranění měkkých 

tkání, fraktury a další stavy doprovázející polytrauma, mají vliv na indukci produkce 

reaktivních forem kyslíku a dusíku, čímž je navozena nerovnováha mezi prooxidačními a 

antioxidačními systémy. Překvapivě, na rozdíl od studie A. K. Zhanataeva, míra poškození 

DNA po druhém vyšetření (průměrně 10 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení) 

nebyla v průměru statisticky významně odlišná od hodnot oxidativního poškození 

kontrolních vzorků, což bylo prokázáno Mann-Whitneyovým testem. 

Na snížení míry oxidativního poškození DNA může mít vliv několik faktorů; změna 

výživy a/nebo spontánní snížení oxidačního stresu vlivem časového odstupu, terapeutického 

zásahu a probíhající postupná reparace tkání. Určitou roli hraje také interindividuální 

variabilita. Zejména u pacientky H.M., jediné ženy ve studii, můžeme pozorovat odchylku 

od obecného trendu skupiny. Možných vysvětlení je několik: (1) vyšší věk pacientky 

související s možnou kumulací poškozených neopravených bází, (2) obecně horší adaptaci 
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na narušení homeostázy organismu, (3) aktuální zdravotní stav (s ohledem na stav pacientky 

nebylo provedeno ani druhé vyšetření metabolismu a nutriční podpory).  

Výsledky uvedené v této práci nelze vzhledem k nízkému počtu zkoumaných vzorků a 

vysoké interindividuální variablitě chápat jako absolutní, nicméně naznačují, že změny 

ve složení výživy vedly obecně ku prospěchu pacienta. Bylo statisticky prokázáno, 

že po úpravě podávané výživy došlo v průměru ke snížení oxidačního stresu a poškození 

DNA, čímž mohla, vedle vlastní terapie a spontánních reparačních procesů, také úprava 

výživy přispět ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Jakou měrou, bude nutné prokázat 

v další studii. 
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 Závěr 7.

Do skupiny vyšetřovaných pacientů byla zahrnuta jedna žena a pět mužů, průměrný věk 

napříč celou skupinou byl 54,83 ± 8,57 let. Vyšetření byla provedena ve dvou na sebe 

navazujících obdobích. V prvním období hospitalizace byla pacientům podávána standardní 

výživa dle guidelines ESPEN, po průměrně 5,83 ± 0,54 dne bylo provedeno vyšetření tělesné 

kompozice a metabolismu s pomocí nepřímé kalorimetrie a odběr krve k vyhodnocení 

oxidativního poškození DNA. Na základě výsledků tělesné kompozice a metabolismu byla 

pacientům upravena výživa. Ve druhém období byla pacientům podávána „individualizovaná 

výživa“ s ohledem na jejich metabolické nároky, druhé vyšetření tělesné kompozice, 

metabolismu a hodnocení míry oxidativního poškození DNA bylo provedeno průměrně 

po 10,00 ± 0,45 dne od přijetí do zdravotnického zařízení. 

Při podávání standardní výživy byla zjištěna nepřímo úměrná korelace mezi celkovým 

množstvím výživy podávané parenterálně a oxidativním poškozením DNA, čím vyšší celkové 

množství kalorií bylo podáno, tím nižší bylo nalezeno oxidativní poškození purinových bází 

(       ;         ). Ukázalo se, že čím vyšší množství sacharidů (        ; 

         ), lipidů (             ;         ) a proteinů (        ;         ) 

bylo podáno parenterálně, tím nižší byl výskyt oxidovaných purinových bází. 

Po vyšetření metabolismu a změně výživy byla nalezena významná souvislost 

(        ;         ) mezi energetickým výdejem predikovaným Harris-Benedictovou 

rovnicí; čím vyšší hypermetabolismus, tím nižší míra výskytu jednořetězcových zlomů DNA 

byla detekována. Při podávání „individualizované výživy“ bylo zjištěno, že se zvyšujícím se 

množstvím parenterálně podávaných proteinů se snižuje míra oxidativního poškození DNA. 

Míra výskytu jednořetězcových zlomů v DNA u pacientů před změnou výživy byla 

statisticky významně vyšší (       ) než u kontrolní skupiny, u pacientů po změně výživy 

nebyl nalezen statisticky významný rozdíl (      ) ve srovnání s kontrolní skupinou. Míra 

výskytu oxidovaných pyrimidinů u pacientů před změnou výživy byla signifikantně vyšší než 

u kontroly (       ), po změně výživy již mezi těmito skupinami nebyl nalezen statisticky 

významný rozdíl (      ). Míra výskytu oxidovaných purinů při podávání standardní výživy 

byla v průměru statisticky významně vyšší než u kontrolní skupiny (        ), po změně 

výživy již nebyl mezi srovnávanými skupinami nalezen statisticky významný rozdíl (      ). 
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 Abstrakt 8.

V předložené práci byla studována míra oxidativního poškození DNA 

u polytraumatických pacientů ve vztahu k podávané nutriční podpoře během hospitalizace. 

Oxidativní poškození bylo hodnoceno ve dvou obdobích, nejprve po podání standardní výživy 

dle guidelines ESPEN a následně po úpravě jejího složení dle individuálních parametrů 

metabolismu a utilizace nutričních substrátů, data byla získána indirektní kalorimetrií.  

Do studie bylo zařazeno 6 polytraumatických pacientů hospitalizovaných na JIP 1 

chirurgické kliniky Fakultní Nemocnice Hradec Králové. K stanovení míry oxidativního 

poškození byla využita DNA izolovaná z periferních lymfocytů. Získaná DNA byla následně 

analyzována metodou Comet Assay za použití enzymů FPG a Endo III sloužících k detekci 

oxidovaných bází ve struktuře DNA. K hodnocení míry poškození DNA ve smyslu 

jednořetězcových zlomů byla využita alkalická Comet Assay dle Tice a Vasqueze.  

Byly nalezeny statisticky významné korelace mezi celkovým množstvím podávané výživy 

i jednotlivými složkami a detekovaným oxidativním poškozením purinových bází, a to 

při parenterálním podávání sacharidů, lipidů a proteinů, kde největší význam hrály lipidy. 

Dále bylo zjištěno, že míra oxidativního poškození je signifikantně vyšší u pacientů před 

změnou výživy ve srovnání s kontrolní skupinou, zatímco po změně výživy nebyl nalezen 

statisticky významný rozdíl v oxidativním poškození DNA mezi polytraumatickými pacienty a 

kontrolní skupinou. 

Závěry uváděné v této práci vycházejí z výsledků měření provedeném na malém počtu 

pacientů, jedná se o pilotní studii, která spíše ukazuje trend než exaktní závěr. V budoucnu 

by bylo jistě žádoucí věnovat další pozornost výzkumu této oblasti. 

Klíčová slova: Comet assay, oxidativní poškození DNA, polytrauma, výživa 
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 Abstract 9.

The aim of this study was to observe levels of oxidative DNA damage in patients with 

multiple injuries in correlation with the nutritional support that the patients have received 

during their hospital stay. Oxidative DNA damage was evaluated in two periods of time, first 

evaluation was performed during standard nutritional support according to the ESPEN 

guidelines. Second evaluation was performed after a change in nutrition according to 

individual parameters of metabolism and utilization of nutritional components based on 

indirect calorimetric measurements. 

This study included 6 patients with multiple injuries hospitalized in the Intensive Care 

Unit 1 at the Department of Surgery, University Hospital in Hradec Kralove. In this 

experiment DNA isolated from peripheral lymphocytes was used to evaluate oxidative DNA 

damage.  This DNA was analyzed using the Comet Assay method. The enzymatic version 

of the Comet Assay was used to determine the oxidative damage of purines and pyrimidines, 

and the alkaline version was used for detection of single strand breaks. Mann-Whitney test 

was used for statistic evaluation the difference between both measurements, correlation 

analysis for relations between Comet assay results and clinical parameters. 

Significant correlations between a total amount of nutrients given parenterally and 

detected oxidative DNA damage were found, as well as between the individual amount 

of saccharides, proteins and lipids and oxidatively damaged purines, with lipids showing the 

most importance. The results indicate that the levels of oxidative DNA damage are 

significantly higher in patients before a change of nutrition in comparison to the control 

group. However, the levels of oxidative DNA damage in patients after a change of nutrition 

are not significantly higher than the control group.  

Described results of this pilot study show possible effect of accurate nutritional support 

on reduction of oxidative DNA damage in polytraumatic patients. Other study is needed for 

evaluation on large sample of patients. 

Key words: Comet assay, oxidative DNA damage, polytrauma, nutrition 
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 Použité zkratky 10.

zkratka význam zkratky český význam 

8-OHdG 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosine 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosin 

8-oxoG 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosin 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosin  

8-oxoGua 8-oxo-7,8-dihydroguanine oxidovaná purinová báze 

AIS Abreviated Injury Scale klasifikační systém pro polytrauma 

AP-místo Apurinic/Apyrimidinic site apurinové/apyrimidinové místo 

BER Base Excision Repair oprava DNA odstraněním nesprávné 
baze 

DAPI 4‘6-diamidin-2-
phenylindoldihydrochorid 

fluorescenční barvivo 

DNA Deoxyribonucleic Acid deoxyribonukleová kyselina 

DSB Double Strand Breaks dvouřetězcové zlomy DNA 

Endo III Endonukleáza III enzym štěpící DNA v místě výskytu 
oxidovaného pyrimidinu 

ESPEN European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolsim 

Evropská společnost klinické výživy a 
metabolismu vydávající doporučení 
pro parenterální a enterální výživu 

FPG Formamidopyrimidin DNA 
glykosyláza 

enzym štěpící DNA v místě výskytu 
8-oxo-7,8-dihydroguaninu 

HMPA High Melting Point Agarose vysokotající agaróza 

ISS Injury Severity Score klasifikační systém pro polytrauma 

LMPA Low Melting Point Agarose nízkotající agaróza  

NER Nucleotide Excision Repair oprava DNA odstraněním 
nesprávného nebo poškozeného 

nukleotidu 

NFƘB Nuclear transcription factor kappa B jaderný transkripční faktor B  

NMPA Normal Melting Point Agarose běžná agaróza 

NOS Nitric Oxide Synthase syntáza oxidu dusnatého 

PBS Phosphate Buffered Saline fosfátem pufrovaný fyziologický 
roztok 

REE Resting Energy Expenditure bazální energetický výdej [kcal.den-1] 

RNS Reactive Nitrogen Species reaktivní formy dusíku 

ROS Reactive Oxygen Species reaktivní formy kyslíku 

SOD Superoxiddismutase superoxiddismutáza 

SSB Single Strand Breaks jednořetězcové zlomy DNA 
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