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1 Úvod  

Cílem této práce je vypracování literární rešerše z odborné literatury týkající 

se současného stavu řešení problematiky oxidativního poškození molekuly DNA 

a jejího stanovení.  

Oxidativní poškození DNA je jednou z častých příčin vzniku neurodegenerativních 

a kardiovaskulárních onemocnění, hraje nezanedbatelnou roli v etiologii nádorového 

onemocnění a podílí se na procesu stárnutí. Naše tělo si však vyvinulo dokonalou 

obrannou síť, kterou se brání před vznikem oxidačního stresu a jeho následkům. 

Podrobněji je tato problematika rozebrána v první částí této práce spolu se strukturou 

molekuly DNA. 

Druhá část práce se zabývá metodami, kterými lze poškozenou molekulu DNA 

stanovit, stejně tak i významem tohoto stanovení. Přehled je orientován na metody 

běžně využívané v praxi, ale stejně tak jsou zde zmíněné i metody, 

od kterých se již v současné době ustupuje. V závěru je uveden příklad stanovení 

konkrétní DNA léze ve formě nukleosidu. 
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3 DNA  

DNA, celým názvem deoxyribonukleová kyselina, společně s kyselinou 

ribonukleovou (RNA) patří do skupiny nukleových kyselin a je tvořena dvěma 

polynukleotidovými řetězci, jenž se kolem sebe obtáčejí a vytváří tzv. dvoušroubovici.  

Molekuly DNA jsou v první řadě nositelkami genetických informací, avšak kromě 

jejich uchování se také podílejí na přenosu informací z generace na generaci a na jejich 

uplatnění, čímž rozumíme především syntézu proteinů, jejichž složení je genetickou 

informací určeno [1]. 

3.1 Primární struktura molekuly DNA 

Základní strukturní jednotkou každého vlákna DNA je nukleotid, který je tvořen pěti-

uhlíkovým sacharidem, 2-deoxy-D-ribózou, na kterém jsou navázány dusíkaté báze 

a fosfátová skupina. Z chemického hlediska jsou dusíkaté báze heterocyklické 

sloučeniny odvozené od purinu a pyrimidinu, na základě toho rozlišujeme báze purinové 

(adenin, guanin) a báze pyrimidinové (thymin, cytosin), jejíchž struktury 

jsou vyobrazeny na obrázku č. 1 [2][3][4]. 

Jeden polynukleotidový řetězec DNA je považován za její primární strukturu. 

Obrázek 1 Přehled dusíkatých bází 

Zdroj: [2]  
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Nukleotidy jsou v DNA uspořádány za sebou v určitém pořadí neboli sekvenci [2]. 

Nukleotid není jen základní jednotkou DNA, ale stal se i délkovou jednotkou tzn., 

že délku genu nebo jiné sekvence v DNA zpravidla vyjadřujeme počtem 

nukleotidových párů [4]. 

3.2 Sekundární struktura molekuly DNA 

Sekundární struktura DNA je prezentována jako trojrozměrný model, jenž byl 

navrhnut Jamesem D. Watsonem a Francisem H. C. Crickem v roce 1953, a který nese 

název dvojitá šroubovice.  

Jednou ze základních vlastností dvoušroubovice jsou tzv. Chargaffova pravidla: 

 Molární obsah adeninu se v DNA rovná molárnímu obsahu thyminu: A/T = 1. 

 Molární obsah guaninu se v DNA rovná molárnímu obsahu cytosinu: G/C = 1. 

 Součet purinových bází libovolné DNA nezávisle na jejím původu = součtu 

pyrimidinových bází: (A+G)/(T+C) = 1. 

 Zastoupení bází v DNA určitého organismu je pro něj charakteristické, 

tzn. nezávisle na typu tkáně, stáří organismu, nutričních faktorech [5]. 

Každé vlákno molekuly DNA je tedy složeno ze čtyř různých typů nukleotidových 

podjednotek (adeninové, guaninové, cytosinové a thyminové) a tyto nukleotidy 

jsou spojeny v řetězec kovalentními vazbami, přesněji fosfodiesterovými vazbami, 

mezi sacharidy a fosfátovými skupinami, které tak tvoří kostru ze dvou střídajících 

se částí (– cukr – fosfát – cukr – fosfát –), proto je tato kostra v literatuře označována 

jako tzv. cukr-fosfátová kostra. Způsob, jakým jsou nukleotidy spojeny, dává řetězci 

DNA polaritu. Na základě polarity DNA rozlišujeme tzv. 3’konec (končí OH skupinou 

sacharidu a je označován jako jamka) a 5’konec (končí fosfátovou skupinou 

a je označován jako výčnělek) [2][3][4].  
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Z obrázku č. 2 je na první pohled patrné, že cukr-fosfátová kostra DNA vytváří vnější 

část šroubovice, zatímco dusíkaté báze, které z ní vyčnívají, nalezneme uvnitř 

šroubovice [2]. 

Obrázek 2 Cukr-fosfátová kostra DNA 

Zdroj: [2] 
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Obě vlákna dvoušroubovice jsou vůči sobě antiparalerní, tzn. že polarita jednoho 

řetězce je opačná k polaritě druhého řetězce, což je nesmírně důležité 

pro komplementární párování bází dvou polynukleotidových řetězců. Princip 

komplementarity vychází z toho, že párování dusíkatých bází není náhodné. Platí, 

že adenin se páruje s thyminem dvěma vodíkovými můstky, zatímco guanin 

s cytosinem třemi vodíkovými můstky. Tímto způsobem drží oba řetězce 

v dvoušroubovici DNA pohromadě, jak je patrné z obrázku č. 3. Toto Watson-Crickovo 

komplementární párování bází umožňuje párům bází zaujmout energeticky 

nejvýhodnější konformaci v rámci dvoušroubovice. Z párování vyplývá, že první 

řetězec DNA molekuly obsahuje sekvenci nukleotidů, která je přesně komplementární 

k nukleotidové sekvenci druhého, partnerského řetězce [2][3][5].  

Obrázek 3 Komplementární páry bází ve dvoušroubovici DNA 

Zdroj: [6] 
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Při vinutí dvoušroubovice vznikají dva žlábky – malý a velký žlábek, jak je vidět 

na obrázku č. 4. 

Obrázek 4 Dvoušroubovice DNA 

Zdroj: [2] 

Vlákna molekuly DNA mají reverzibilní schopnost se splétat a rozplétat. Platí, 

že se snáze rozplétají, neboli denaturují, ty části vláken, které mají vyšší obsah A-T 

párů, pokud je naopak více G-C párů, jejichž spojení obsahuje jeden vodíkový můstek 

navíc, denaturace je pomalejší [3]. 

3.2.1 Helikální formy DNA 

a) B-DNA  

B-DNA je nejčastějším typem dvoušroubovice, která se podobá trojrozměrnému 

modelu navrženým Watsonem a Crickem (v podstatě se jedná o dvojitou šroubovici 

tvořenou dvěma antiparalelními řetězci). B-DNA je pravotočivá dvoušroubovice 

o průměru 1,9 nm a jedna spirálovitá otočka obsahuje asi 10,5 párů bází, které jsou téměř 

kolmé k spirálovité ose. Tato forma molekuly DNA je stabilní za širokého spektra 

podmínek [7]. 
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b) A-DNA 

A-DNA je stejně jako B konformace pravotočivou dvoušroubovicí, v porovnání 

s ní je ale značně kratší a silnější a její průměr činí 2,3 nm. A-DNA má celkem 11 párů 

dusíkatých bází na jednu otočku a ty jsou natočené přibližně 20° od spirálovité osy. 

Žlábky A konformace nejsou tak hluboké jako u B-dvoušroubovice. Molekula A-DNA 

je stabilní za podmínek sníženého obsahu vody, jako jsou například DNA vlákna 

při relativní vlhkosti 75 % nebo vlákna v roztocích obsahujících organická rozpouštědla 

nebo vyšší koncentrace solí [7]. 

c) Z-DNA 

Konformace Z je na rozdíl od konformací B a A dvoušroubovicí levotočivou 

a její označení vychází z anglického „zig-zagged“. Klíčovou roli při tvorbě Z-DNA 

hrají elektrostatické interakce. Průměr dvoušroubovice Z je 1,8 nm a nacházíme 

zde 12 párů dusíkatých bází na jednu otočku. Hlavní podmínkou pro vznik Z-DNA 

je střídavá purin-pyrimidin sekvence v molekule DNA. S touto formou molekuly DNA 

se nejčastěji setkáme u dvoušroubovic bohatých na páry bází G:C, ale také může 

existovat v rámci oblasti B-šroubovice DNA, jak je znázorněno na obrázku č. 5 [7]. 

Obrázek 5 Znázornění molekuly Z-DNA, která se nachází v oblasti molekuly B-DNA 

Zdroj: [7] 
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3.3 Eukaryontní genom1  

V eukaryontních buňkách nalezneme 2 metry dlouhé lineární molekuly DNA, 

které jsou asociovány se specifickými proteiny, které umožnují svinutí tenkého vlákna 

DNA do kompaktnější struktury. 

Komplex DNA a proteinů bývá označován jako chromatin. 

Základní jednotkou kondenzace chromatinu je nukleosom, jenž je tvořen spojovací 

dvouřetězcovou DNA, dlouhou přibližně 146 nukleotidových párů, a tzv. oktamerním 

histonovým jádrem, jehož základními strukturními jednotkami jsou proteiny zvané 

histony. Jedná se o malé proteiny s vysokým obsahem kladně nabitých AMK (lysin 

a arginin), které umožňují pevné navázání na negativně nabitou cukr-fosfátovou kostru 

DNA, která se kolem nukleosomu omotává, což umožňuje zkrácení DNA na 1/3 

její původní délky. Histony dělíme do několika typů: H1, H2A, H2B, H3 a H4, přičemž 

na výstavbě jádra se podílejí pouze histony H2A, H2B, H3 a H4 [2][4][5].   

                                                 
1„Genom je veškerá genetická informace organismu [1].” 
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4 Oxidační stres  

K oxidačnímu stresu dochází tehdy, pokud je překročena tzv. antioxidační kapacita 

buněk, tkání. Na příčině může být nadměrná tvorba RONS2, nedostatečná činnost 

antioxidačního obranného systému organismu nebo kombinace obou předchozích 

mechanismů [8][9]. Jinými slovy, oxidační stres je výsledkem nerovnováhy 

mezi produkcí a eliminací volných radikálů [10].  

4.1 Volné radikály 

Za volný radikál považujeme jakýkoliv atom, molekulu nebo ion schopný samostatné 

existence, který ve svém elektronovém obalu obsahuje jeden nebo více nepárových 

elektronů, tím se odlišují od většiny biologických molekul [11]. Obecně můžeme říci, 

že jsou to látky velmi reaktivní, tudíž málo stabilní. Okamžitě napadají ostatní molekuly 

s cílem doplnit chybějící elektron ve svém elektronovém obalu a dosáhnout tak stabilní 

konfigurace, tj. konfigurace předcházejícího vzácného plynu, kdy je valenční sféra 

zaplněná 8 elektrony. Jejich vysoká reaktivita tedy pramení ze snahy nepárových 

elektronů spárovat se s jiným elektronem [12][13]. 

Rozlišujeme celkem tři způsoby mechanismu vzniku volných radikálů. Tím prvním 

je tzv. homolytické štěpení kovalentní vazby, které vyžaduje dodání velkého množství 

energie, např. v podobě UV záření, jenž iniciuje fragmentaci molekuly na dvě částice, 

z nichž každá získá jeden nepárový elektron. Toto štěpení je typické pro sloučeniny 

se stejnou nebo velmi podobnou elektronegativitou a v biologickém systému není příliš 

časté. Dalšími možnými cestami vzniku jsou oxidace, kdy molekula ztrácí elektron 

nebo redukce, kdy naopak molekula elektron přijímá. Obě tyto cesty jsou energeticky 

méně náročné, v porovnání s homolytickým štěpením vazby, a proto je vznik volných 

radikálů v biologických systémech uskutečňován právě odejmutím nebo přijetím 

elektronu.  

„Radikály mohou být částicemi neutrálními nebo záporně či kladně nabitými ionty. 

Vzorce radikálů označujeme tečkou, která představuje volný nepárový elektron. Jsou-li 

popisované částice zároveň ionty, je vzorec doplněn podle počtu a typu náboje symboly 

plus nebo mínus“ [14]. 

                                                 
2 RONS = souhrnné označení pro volné radikály a některé neradikálové sloučeniny. 
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V biologických systémech jsou pro volné radikály typické řetězové reakce, 

ve kterých jeden volný radikál iniciuje vznik jiného radikálu, těmito reakčními 

kaskádami mohou radikály přecházet z jednoho druhu na jiný, tak v organismu běžně 

vzniká řada reaktivních forem kyslíku (ROS) a reaktivních forem dusíku (RON), 

což může vést k poškození většího množství molekul [11]. 

4.1.1 Reaktivní formy kyslíku (reactive oxygen species, ROS) 

Elementární kyslík (O2) je nesmírně důležitý pro život každého aerobního organismu 

včetně samotného člověka. Reaktivita kyslíku je různorodá. Zatímco při reakcích 

probíhajících za vysokých teplot (spalovací reakce) je elementární kyslík vysoce 

reaktivní, tak naopak při reakcích oxidačních, probíhajících v in vivo systémech 

při optimální teplotě těla, je relativně inertní [15]. 

Naše tělo využívá 90 % veškerého kyslíku v procesu zvaném oxidativní fosforylace. 

Zbylých 10 % kyslíku je využito enzymy v hydroxylačních a oxidačních reakcích 

a zbytková frakce, která činí méně než 1%, je přeměněna na tzv. reaktivní formy kyslíku 

jako jsou především superoxid a peroxid vodíku [15]. 

Kyslík bývá ve většině knižních publikací vyobrazován jako dvouatomová molekula, 

ve které jsou atomy k sobě poutány kovalentní vazbou. Tato forma kyslíku 

je označována jako tzv. singletový kyslík, který v lidském těle vzniká po absorpci 

světla prostřednictvím některých pigmentů nebo jako produkt některých chemických 

reakcí. Získaná energie je následně využita k excitaci nepárových elektronů do jiné 

orbitalové pozice nebo může pozměnit jejich spin. Ve skutečnosti se však kyslík 

při teplotě těla vyskytuje jako biradikál, který má ve dvou orbitalech po jednom 

nepárovém elektronu. Tyto elektrony mají souhlasný spin, díky čemuž kyslík, 

ve srovnání s jinými radikály, reaguje s biomolekulami poměrně pomalu [14][15]. 

Termínem ROS bývají tedy označovány nejen volné radikály, ale také látky, 

které působí buď jako oxidační činidla nebo, které mohou být snadno převedeny 

na radikály [16]. 

  



- 16 - 

 

Zdrojem reaktivních forem kyslíku mohou být látky endogenní i exogenní. V tabulce 

č. 1 uvádím jejich stručný přehled. 

Endogenní zdroje Exogenní zdroje 

mitochondrie ultrafialové nebo ionizační záření 

cytochrom P450 znečištěné ovzduší (průmysl, doprava) 

peroxizomy, mikrozomy intoxikace (PCB, chloroform, alkohol) 

aktivace zánětlivých buněk kouření3 

monooxygenázový systém potrava (volné radikály v ní vznikají 

při tepelné úpravě, vlivem světla atd.) 

NADPH oxidáza, xanthin oxidáza  

neutrofily, eozinofily, makrofágové  

Tabulka 1 Zdroje reaktivních forem kyslíku 

Zdroj: [8][12][16] 

Primárním zástupcem z řady reaktivních forem kyslíku je superoxid, který vzniká 

z molekuly tripletového kyslíku přijetím jednoho elektronu. Tento proces může 

být zprostředkován enzymaticky, kdy klíčovou roli hrají enzymy NADPH oxidáza 

či xanthin oxidáza nebo neenzymatickou cestou prostřednictvím molekuly zvané semi-

ubichinon, která se podílí na přenosu elektronů v rámci respiračního řetězce 

v mitochondriích [17]. 

Respirační řetězec je zásadní pro tvorbu ATP. Během dýchacího procesu je kyslík 

redukován na vodu přijetím čtyř elektronů. Mitochondrie přijmou a redukují ≥ 95 % 

kyslíku na vodu [16]. 

  

                                                 
3 Vykouřením jedné cigarety vznikne v organismu 1017 volných radikálů [12]. 
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Superoxid není příliš reaktivní a působí jednak jako oxidační (oxidace askorbátu), 

i redukční (redukce cytochromu c) činidlo. Podléhá tzv. dizmutaci, při které jedna 

jeho molekula poskytuje elektron druhé, takže superoxid se zároveň oxiduje i redukuje 

a produkty reakce jsou kyslík a peroxid vodíku. Dizmutační reakce může probíhat 

spontánně nebo je její průběh katalyzován tzv. superoxiddizmutázou [14]. 

Přijetím dalšího elektronu je superoxid dále enzymaticky redukován na peroxid 

vodíku [17]. 

Peroxid vodíku nelze považovat za radikál v pravém slova smyslu, ale i přesto 

je součástí skupiny ROS a to především díky jeho účasti při vzniku dalších radikálů. 

Sám o sobě je poměrně nereaktivní, avšak v přítomnosti redukovaných tranzitivních 

kovů, jako jsou Fe2+ a Cu+, jsou reakce s biomolekulami značně urychleny. Redukce 

peroxidu vodíku za účasti jednoho z výše zmíněných kovů je označována 

jako tzv. Fentonova reakce, během které dochází k uvolnění hydroxylového iontu 

a vysoce reaktivního hydroxylového radikálu [13][14][15]. Alternativou může 

být i jeho převedení na molekulu vody pomocí dvou enzymů; katalázy nebo glutathion 

peroxidázy [17]. Obrázek č. 6 znázorňuje možnosti produkce některých reaktivních 

forem kyslíku včetně hydroxylového radikálu.  

Obrázek 6 Cesty produkce a odstranění ROS 

Zdroj: [16] 

  



- 18 - 

 

Hydroxylový radikál je pravděpodobně nejreaktivnějším volným radikálem, reaguje 

okamžitě s biomolekulami v místě svého vzniku bez výjimky, protože má krátký 

poločas rozpadu (okolo 10-9 s). Kvůli své extrémní reaktivitě je prakticky hned po svém 

vzniku z organismu eliminován [8][16]. 

Vzniká prostřednictvím rekce zvané Haber-Weissova a to především tehdy, pokud 

je produkováno velké množství superoxidu a peroxidu vodíku. Stejně tak může 

vzniknout i působením ionizujícího záření, které v organismu způsobuje rozklad vody 

a kromě, již zmíněného, hydroxylového radikálu se dále uvolní vodíkový atom [16]. 

Posledním zástupcem z řady ROS je kyselina chlorná, jež je syntetizována 

v aktivních neutrofilech prostřednictvím enzymu myeloperoxidáza. V našem těle 

působí jako silné baktericidní činidlo, které poškozuje proteiny a DNA [8][14]. 

Metabolické reakce v lidském těle probíhají při teplotě 36 – 37 °C a jak už bylo 

zmíněno na samotném začátku této kapitoly, při této teplotě pro nás kyslík nepředstavuje 

žádné nebezpečí. Lze říci, že se nachází v neaktivní podobě, která velmi neochotně 

reaguje s biomolekulami. K jeho aktivaci dochází teprve prostřednictvím aktivních 

redoxních kovových iontů (Fe2+, Cu+), které mají rovněž nepárové elektrony a vytváří 

spolu s kyslíkem reaktivní komplexy, které způsobují oxidativní poškození biomolekul.  

Všechny enzymy, který využívají kyslík v in vivo systémech jsou tzv. metaloenzymy, 

jejichž proteiny obsahují kovový prvek. Mezi metaloenzymy řadíme např. cytochromy, 

ale také hemoglobin, myoglobin a další. Tyto kovové prvky poskytují molekule kyslíku 

jeden elektron, díky čemuž aktivují kyslíkový metabolismus. Proto je nezbytné, 

aby jejich koncentrace byly udržovány na co nejnižší hladině. Normálně jsou tyto kovy 

součástí proteinů, např. transportních proteinů, a jsou aktivovány pouze na aktivních 

místech enzymů, která slouží pro navázání konkrétního substrátu [15]. 

4.1.2 Reaktivní formy dusíku (reactive nitrogen species, RNS) 

Základní molekulou systému RNS je oxid dusnatý, který může reagovat s ROS 

a produkovat tak silnější oxidanty; např. peroxynitrit [9]. 

Z chemického hlediska je oxid dusnatý radikálem, jelikož součet elektronů dusíku 

a kyslíku je lichý (7 + 8 = 15) a do orbitalu se vejdou jen dvojice elektronů.  
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Přesto však s většinou biomolekul, včetně kyslíku, reaguje pomalu, což je dáno 

jeho schopností rychle difundovat do krve, kde je prostřednictvím hemoglobinu 

následně inaktivován4. Dostatečně rychle reaguje pouze s tranzitními kovy 

nebo s jinými radikály [14]. 

V biologických systémech vzniká přeměnou L-argininu pomocí enzymu NO 

syntházy (nitric oxide synthase, zkráceně NOS) zastoupeného v neutrofilních 

segmentech, které využívají oxidanty jako první linii obrany proti patogenům [9]. 

𝐿 − 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛 + 𝑂2 + 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 → 𝐿 − 𝑐𝑖𝑡𝑟𝑢𝑙𝑖𝑛 + 𝑁𝐴𝐷𝑃+ +  𝑁𝑂 ∙ 

Rovnice 1 NO syntázová reakce. 

Zdroj: [13] 

Rozlišujeme čtyři různé typy NOS: 

 Neuronální (nNOS) – nalezena v neuronech centrálního i periferního 

nervového systému, kde hraje klíčovou roli v syntéze některých 

neurotransmiterů. Dalšími systémy, pro které je typická přítomnost nNOS, 

jsou astrocyty, neutrofilní segmenty, myocyty kosterního svalstva, buňky 

macula densa v ledvinách, sítnice aj. [8][14][18]. 

 Endoteliální (eNOS) – je enzymem endotelových buněk arterií a vén, 

avšak byla nalezena i v astrocytech [18]. 

 Inducibilní (iNOS) – produkována makrofágy, hepatocyty, chondrocyty, 

gliovými buňkami aj. Podílí se na baktericidním a antitumorovém účinku 

[8][14][18]. 

 Mitochondriální (mtNOS) [18]. 

  

                                                 
4 Oxid dusnatý proniká z endotelu do hladkého svalstva cévní stěny, kde stimuluje tvorbu cyklického 

GMP, který vyvolává tzv. vazodilatační účinek, který vede ke snížení krevního tlaku. (Původně byl oxid 

dusnatý v endotelu popsán jako EDRF – endothelium – derived relaxing factor) [14]. 
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Jak už bylo zmíněno, oxid dusnatý může být chemickou cestou konvertován 

do dalších reaktivních forem dusíku. Jedním z příkladů je reakce oxidu dusného spolu 

se superoxidem, která jako produkt poskytuje toxický peroxynitrit, který působí 

jako silné oxidační agens způsobující zlomy v DNA, nitrace a deaminace DNA 

dusíkatých bází, oxidaci lipidů aj. [8][14][17]. 

𝑁𝑂 ∙ + 𝑂2
− ∙ → 𝑂𝑂𝑁𝑂− 

Rovnice 2 Vznik peroxynitritu. 

Zdroj: [14] 

Peroxynitrit je v in vivo systémech zodpovědný za nitraci a hydroxylaci tyrozinu. 

Poškození vzniká na podkladě heterolytického štěpení peroxynitritu, v přítomnosti 

tranzitních kovů, na hydroxidový anion a nitroniový kation, který napadá tyrozin, 

nebo jakoukoliv jinou fenolickou sloučeninu (fenylalanin, tryptofan), a přeměňuje ho 

na 3-nitrotyrozin [8][14]. 

𝑂𝑂𝑁𝑂− +  𝐻+  ↔ 𝐻𝑂𝑂𝑁𝑂 

Rovnice 3 Přechod peroxinitritu na kyselinu peroxidusitou a naopak. 

Zdroj: [14] 

𝐻𝑂𝑂𝑁𝑂 →  𝑁𝑂2
+ + 𝑂𝐻− 

Rovnice 4 Rozklad kyseliny peroxydusité na hydroxylový anion a nitroniový kation. 

Zdroj: [14] 

Vyšší organismy využívají ROS a RNS také jako signální molekuly pro řadu 

fyziologických funkcí jako jsou např. regulace cévního tonu, monitorování parciálního 

tlaku kyslíku v oblasti kontroly ventilace a produkce erytropoetinu, signální transdukce 

z membránových receptorů a v dalších jiných [17]. 
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4.2 Obranný antioxidační systém 

V našem těle probíhá celá řada důležitých biochemických reakcí. Minerály, stopové 

prvky, vitamíny a další antioxidační látky všechny tyto metabolické procesy urychlují, 

lépe řečeno umožňují jejich průběh [19]. V této kapitole uvádím pouze pár příkladů 

z nepřeberného množství obranných antioxidačních látek.  

Antioxidační systém potlačuje vznik volných radikálů, eventuálně, pokud 

tyto radikály již vznikly, zabraňuje jejich nárůstu a jejich případnému kumulování 

v organismu tím, že tyto radikály neutralizuje přijetím nebo odevzdáním elektronu. 

Při jejich odstranění se antioxidanty zpravidla oxidují, proto je nezbytné, aby byly 

antioxidační zdroje v těle neustále obnovovány [20]. Díky tomu jsou všechny buňky 

v našem těle chráněny před oxidačním poškozením, které může vést k chronickému 

onemocnění srdce, cév, mozku, k poruchám metabolismu nebo k rozvoji nádorového 

onemocnění [21][22]. Jsou schopné prevence nebo zpomalení oxidace DNA a jiných 

biomolekul [10]. 

Naše přirozená antioxidační kapacita je dána geneticky, ale my sami ji můžeme 

navýšit přijímáním antioxidantů v podobě tepelně neupravené potravy 

nebo prostřednictvím multivitaminových tablet [22]. 

Antioxidační systém tvoří velkou skupinu různorodých látek, které se vzájemně 

regenerují a zastupují. Pilířem tohoto systému jsou především kyselina lipoová, 

glutathion, koenzym Q10 a vitamíny C a E [22]. K dispozici je spousta kritérií, 

na základě kterých lze antioxidanty vyčlenit do skupin. Ve své práci zmiňuji pouze 

rozdělení na antioxidanty endogenní, které jsou produkovány lidským organismem 

a na antioxidanty exogenní, které jsou do těla dodávány potravou [23]. Endogenní 

antioxidanty v buňkách mohou být dále klasifikovány jako enzymatické 

nebo neenzymatické antioxidanty [20]. 

Za určitých okolností může antioxidant, dokonce, působit jako pro-oxidační činidlo 

tzn., že může generovat toxické ROS. 
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4.2.1 Endogenní antioxidanty  

4.2.1.1 Enzymové antioxidační systémy  

Nezastupitelnou roli v antioxidační obraně hraje enzymatický systém, který snižuje 

rychlost řetězové iniciační reakce. Jednou z možností, jak toho docílí, je vyvázání 

volného radikálu do stabilního komplexu s přechodným kovem [20]. 

Superoxid dizmutáza  

Superoxid dizmutáza, dále jen SOD, která katalyzuje proces přeměny superoxidu 

na peroxid vodíku, tvoří první obrannou linii proti volným radikálům [12]. Jedná 

se o tzv. dizmutační reakci, která probíhá spontánně bez účasti SOD. Katalýza 

této reakce SOD však představuje daleko rychlejší a efektivnější cestu, 

jak se superoxidu zbavit [24]. 

Superoxid sám o sobě není příliš reaktivní molekulou, avšak mohou z něj vznikat 

další, daleko škodlivější reaktivní sloučeniny kyslíku. Největší nebezpečí pro nás 

představuje hydroxylový radikál, proto je výhodné odstranit z našeho organismu 

přebytečný superoxid a zabránit tak vzniku dalších potencionálně škodlivých volných 

radikálů [12]. 

Jsou známy tři základní izoenzymy SOD. Izoenzym Cu2+/Zn2+ SOD, lokalizovaný 

v erytrocytech, obsahuje jako redoxní centrum atom mědi a atom zinku, jenž plní 

především strukturní úlohu. Ve většině tkáních je přítomný izoenzym Fe2+ SOD 

a nakonec izoenzym Mn2+ SOD v játrech [25]. 

Aktivita SOD je stimulována zvýšenou tvorbou superoxidu tzn., že vyšší produkce 

volných radikálů přispívá k vyšší syntéze SOD [12]. 

Glutathionperoxidáza 

Intracelulární peroxid vodíku, který vzniká reakcí katalyzované SOD, může reagovat 

s molekulou superoxidu nebo s atomem přechodného kovu a vytvořit tak hydroxylový 

radikál, proto existují mechanismy, prostřednictvím kterých je peroxid vodíku následně 

odstraňován. Jedním z nich je enzym glutahionperoxidáza, která katalyzuje přeměnu 

peroxidu vodíku na vodu a zároveň katalyzuje oxidaci glutathionu. Glutathion 

je tripeptid, tvořený kyselinou glutamovou, cysteinem a glycinem, působící 

jako koenzym glutathionperoxidázy, která svou antioxidační funkcí přispívá především 
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k ochraně membrán před jejich lipidovou peroxidací. Oxidovaný glutathion je potřeba 

regenerovat, aby byla zajištěna plynulá likvidace peroxidu vodíku.  

K tomu slouží enzym glutathionreduktáza, která pro regeneraci glutathionu 

vyžaduje přítomnost molekuly NADPH. Tento děj je popsán rovnicí č. 5, 

ze které je patrné, že oxidovaná forma glutathionu se redukuje, zatímco koenzym 

NADPH je oxidován, díky tomu je v buňkách udržen fyziologický poměr GSH/GSSG 

[12][24]. 

𝐺𝑆𝑆𝐺 + 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 + 𝐻+  → 2 𝐺𝑆𝐻 + 𝑁𝐴𝐷𝑃+  

Rovnice 5 Redukce glutathionu. 

Zdroj: [12] 

Rozlišujeme čtyři různé druhy glutathionperoxidázy – GPx-1 (cytosolová), GPx-2 

(gastrointestinální), GPx-3 (plazmatická), GPx-4 (fosfolipid hydroperoxidová). 

Všechny odstraňuji peroxidy pomocí redukovaného glutathionu a mohou existovat 

ve dvou formách: selen-dependentní a selen-indenpendentní [24]. 

Kataláza  

Nachází se především v peroxizomech a mitochondriích a navazuje na činnost SOD 

tím, že detoxikuje peroxid vodíku, který difunduje z mitochondrií do cytosolu, 

převedením na vodu a molekulární kyslík [26]. 

2 𝐻2𝑂2  →  2 𝐻2𝑂 +  𝑂2 

Rovnice 6 Štěpení peroxidu vodíku. 

Zdroj: [12] 

Od peroxidáz se liší za prvé tím, že je schopná peroxid vodíku, kromě redukce, 

i oxidovat a za druhé, působí již na nízké koncentrace peroxidu vodíku [12] [24]. 

4.2.1.2 Neenzymové antioxidační systémy 

Ubichinol neboli koenzym Q10 představuje látku nezbytnou pro tvorbu energie 

v organismu. Tvoří složku mitochondriálního dýchacího řetězce, kde se podílí 

na přenosu elektronů. Označení Q10 znamená, že molekula obsahuje deset izoprenových 

jednotek ve vedlejším lipofilním řetězci. Zabraňuje oxidaci LDL, proto může sloužit 

jako indikátor oxidační modifikace LDL in vivo a marker oxidačního stresu [12]. 
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Kyselina močová je u člověka finálním degradačním produktem metabolismu 

purinů a působí jako extracelulární antioxidant, jenž přímo váže volné radikály 

za vzniku urátového radikálu, který je následně regenerován kyselinou askorbovou [25]. 

Kyselina močová váže ionty železa a vytváří s nimi pevný chelátový komplex. 

Touto cestou je železu zabráněn vstup do Fentonovy reakce, na jejímž konci vzniká 

toxický hydroxylový radikál. Vyvázáním železa také zabraňuje oxidaci kyseliny 

askorbové a α-tokoferolu [12]. 

Melatonin, hormon produkovaný především epifýzou v mozku, hraje důležitou roli 

při navozování spánku [23]. Jeho sekrece je řízena párovou skupinou jader 

v hypotalamu a je regulována světlem. Melatonin se podílí na odstranění nitroxidového, 

peroxidového a hydroxylového radikálu, neutralizuje kyselinu chlornou a blokuje 

účinek singletového kyslíku. Rovněž stimuluje aktivitu glutathionperoxidázy v mozku 

a svou vazbou na buněčné jádro chrání melatonin molekulu DNA před poškozením 

hydroxylovým radikálem [12].  

Polyfenoly zmírňují poškození DNA, tím, že vyvazují přechodné kovy, především 

trojmocné železo, do stabilních komplexů. Kov pak nemůže katalyzovat vznik 

hydroxylového radikálu [20]. 

Kyselina lipoová je považována za univerzální antioxidant schopný deaktivovat 

kyselinu chlornou, hydroxylový radikál i singletový kyslík. Hlavní výhodou kyseliny 

lipoové je její schopnost rozpouštět se ve vodě i v tuku, dostane se tedy ke tkáním, 

jejichž součástí je voda (např. srdce), tak i ke tkáním lipofilního charakteru (nervová 

soustava). Díky tomu dokáže kyselina lipoová, jako jediný antioxidant, před oxidačním 

stresem chránit lipoproteiny i membrány buněk [22][27]. 

Bilirubin je žlučové barvivo, které vzniká rozpadem hemu, inaktivuje singletový 

kyslík, hydroxylový a peroxidový radikál [27]. 

Jednou z esenciálních složek potravy jsou také stopové prvky, mezi které řadíme 

především železo a měď. Tyto prvky jsou jednak nezbytné pro správnou funkci 

antioxidačních enzymů, na druhou stranu, pokud jsou tyto kovy volné 

nebo v redukované formě, mohou se účastnit reakcí vedoucích ke vzniku volných 

radikálů (např. Fentonova reakce). Proto je potřeba, aby byly tyto kovy vyvázány. 
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K tomuto účelu slouží množství transportních proteinů, které lze považovat za primární 

antioxidanty. 

Prvními z nich jsou transferin a laktoferin. Tyto proteiny vážou železo ve formě 

Fe3+ a tím ho zbavují možnosti vstupovat do Fentonovy reakce. Ve střevní sliznici 

a v kostní dřeni je železo vázáno v molekule feritinu, která vykazuje ferooxidázovou 

aktivitu a železo ihned po vstřebání oxiduje. Dalším proteinem je ceruloplazmin, 

který plní obdobnou funkci jako feritin – oxiduje dvojmocné železo na železo 

trojmocné. Díky tomu je umožněno uvolnění železa z buněk a jeho následný transport 

na transferin [12][14]. 

Prooxidační účinek může mít také volný hemoglobin, při jehož oxidaci 

na methemoglobin vzniká superoxidový radikál, proto je uvolněný hemoglobin 

z erytrocytů ihned inaktivován vazbou na haptoglobin. V případě uvolnění samotného 

hemu proběhne inaktivace vazbou na hemopexin [12]. 

Za antioxidant se považuje také molekula albuminu vázající ion mědi ve formě Cu+, 

který se působením peroxidu vodíku oxiduje na Cu2+ a v této formě poškozuje strukturu 

albuminu. Jedná se o proces jakéhosi sebeobětování [14]. 

4.2.2 Exogenní antioxidanty  

Typickými zástupci exogenních antioxidantů jsou vitamíny. Lidský organismus není 

schopen vitamíny syntetizovat, je tedy nezbytné, aby byly získány potravou. Vitamíny 

se proto řadí mezi esenciální složku potravy [25]. Pokud je příjem některého z vitamínu 

nedostatečný, odráží se to na našem zdravotním stavu. Chybění jednoho vitamínu 

na začátku výrobního řetězce znamená zástavu biochemické reakce nebo je potřeba 

dělat jisté okliky. Díky tomu dochází ke zpomalení látkové výměny a naše výkonnost 

značně upadá [19]. 

Vitamíny rozdělujeme podle fyzikálních vlastností na dvě skupiny: na lipofilní – 

vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K) a hydrofilní – vitamíny rozpustné ve vodě 

(vitamíny komplexu B a vitamín C) [22]. Fyzikální vlastnost vitamínu, 

to zda je rozpustný v tuku nebo ve vodě, souvisí s tím, jaké struktury tento vitamín 

chrání. Například, vitamín E je rozpustný v tucích a ukládá se v buněčných 

membránách, obsahujících tuk, aby je chránil. Vitamín C je naproti tomu rozpustný 

ve vodě a poskytuje ochranu nejenom buňce, ale také vodnímu prostředí [19]. 
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Vitamín C 

Vitamín C, komerčně prodávaný jako kyselina askorbová, má přímé antioxidační 

účinky v cytosolu, kde odstraňuje volné radikály několika mechanismy: za prvé, 

redukuje superoxid na peroxid a za druhé, redukuje hydroxylový radikál na vodu 

[23][27]. 

V dostatečném množství může vitamín C odbourávat cholesterol, naopak 

při částečném nedostatku vitamínu C se koncentrace LDL cholesterolu zvyšuje, 

což představuje velké riziko pro vznik oxidačního stresu [22]. 

Kyselina askorbová může být při vysokých dávkách cytotoxické účinky 

na rakovinové buňky [28]. Na druhou stranu, při vyšší koncentraci může také působit 

jako pro-oxidační činidlo a indukovat oxidační stres buď tím, že tvoří reaktivní formy 

kyslíku, nebo inhibicí antioxidačního systému. Kombinace vitamínu C a železa in vitro 

vede dokonce k peroxidaci lipidů. Zda má vitamín C čistý pro-oxidační účinek 

nebo antioxidační účinek závisí na koncentračním gradientu a redoxním stavu buňky 

[27][29]. 

Další zajímavou vlastností vitamínu C je jeho schopnost regenerovat oxidovaný 

tokoferol (vitamín E). Navíc, společně s vitamínem E zvyšuje také absorpci stopového 

prvku selenu, který je začleněn do glutathionperoxidázy [26]. 

Vitamín E  

Vitamín E je souhrnný název pro skupinu osmi vitamínů, čtyř tokoferolů a čtyř 

tokotrienolů [26]. Tokoferol i tokotrienol se vyskytují ve formách alfa, beta, gama 

a delta. V přírodě jsou nejčetněji zastoupeny formy α-tokoferol a γ-tokoferol, které mají 

protizánětlivé a antioxidační účinky [23][26]. 

Vitamín E je velmi silným antioxidantem, který působí protektivně před škodlivými 

látkami ze znečištěného ovzduší, jež mohou v organismu urychlovat reakce vzniku 

nových radikálů [22]. Před volnými radikály chrání také tuky, hormony, jiné vitamíny 

a enzymy [22]. Reaguje mj. i s peroxidovými radikály a se singletovým kyslíkem. 

Při odstraňování radikálu reaguje fenolická hydroxyskupina vitamínu E s organickým 

peroxidovým radikálem za vzniku organického hydroxyperoxidu a tokoferylového 

radikálu, který je redukován zpět na tokoferol vitamínem C nebo glutathionem [27]. 
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Dostatečná hladina vitamínu E zabraňuje oxidaci cholesterolu, která je iniciována 

volnými radikály, tím, že tyto radikály vychytává. Proto vitamín E hraje důležitou roli 

v prevenci proti kardiovaskulárnímu onemocnění [19]. 

Mezinárodní studie MONICA, světové zdravotnické organizace (WHO), zkoumala 

v 16 evropských zemí vliv hladin antioxidantů na úmrtnost populace v důsledku 

kardiovaskulárního onemocnění. Tato studie potvrdila následující: vysoká úmrtnost 

se vyskytovala zejména v oblastech s nízkým příjmem vitamínu E [19][22]. Jiná 

anglická studie (CHAOS) zjistila, že u pacientů s koronárním onemocněním, kteří denně 

přijímali 400 – 800 mg alfa-tokoferolu se snížilo riziko infarktu myokardu [22]. Studie 

tedy ukazují, že čím vyšší je přísun vitamínu E, tím méně mohou krevní tuky oxidovat 

[30]. 

Vitamín E se komerčně prodává jako alfa tokoferol acetát nebo alfa tokoferol 

sukcinát a je v současnosti považován za nejefektivnější formu vitamínu E, která brzdí 

růst rakovinových buněk [23]. Suplementace vitamínem E navíc zvyšuje uvolňování 

prostacyklinu, který má silný vazodilatační účinek a zároveň je inhibitorem agregace 

krevních destiček a snižuje tak srážlivost krve [21]. 

Karotenoidy a vitamín A 

Karotenoidy jsou červeno-oranžové pigmenty rostlinného původu vyskytující 

se především v listové zelenině a v mrkvi [22]. 

Nejdůležitějšími karotenoidy jsou beta-karoten, alfa-karoten, beta-kryptoxantin, 

lykopen, lutein, xantofyly a zeaxantiny [23]. První tři, výše uvedené, karotenoidy 

dokáže lidský organismus přeměnit na biologicky účinný vitamín A tzv. retinol, 

proto lze o těchto pigmentech hovořit také jako o provitamínech vitamínu A [22]. 

Beta karoten je nejrozšířenějším ze všech karotenoidů, ale především je největším 

zdrojem vitamínu A, který chrání kůži před vznikem volných radikálů vyvolaných 

účinkem ultrafialového záření. Jedna molekula beta karotenu vede k vytvoření celkem 

dvou molekul vitamínu A. Lidský organismus přetváří beta karoten na vitamín A pouze 

při jeho nedostatku. V opačném případě je beta karoten ukládán zejména v očích 

a tukové tkáni. Beta karoten hraje rovněž důležitou roli v antioxidační obraně organismu 

tím, že neutralizuje singletový kyslík a vychytává superoxidový aniont 

[12][22][23][26].  
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Beta karoten je rovněž synteticky vyráběn, avšak od přírodní formy se liší 

tím, že nemá absolutně žádné antioxidační účinky a na místo toho, aby naše tělo 

před volnými radikály chránil, tak naopak jejich tvorbu ještě podporuje [22]. 

Dalším velice účinným karotenoidem je lykopen, který chrání buněčné membrány 

před ničivým vlivem volných radikálů a zabraňuje oxidaci cholesterolu [22]. 

V buňkách žluté skvrny, v místě nejostřejšího vidění, je koncentrováno největší 

množství antioxidantů v celém těle. Z karotenoidů je zde uskladněn v první řadě lutein 

a zeaxantin, který z očí, především z čočky a sítnice, odstraňuje reaktivní deriváty 

molekulového kyslíku [22][23]. 
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5 Oxidativní poškození DNA 

Oxidační stres může postihnout kteroukoliv buňku v našem těle a následkem 

probíhajícího buněčného metabolismu je nevyhnutelný. Zdá se, že určitá hladina ROS 

může být prospěšná pro normální funkci buněk (inter- a intracelulární signalizaci), 

na druhou stranu masivní zvýšení oxidačního stresu ohrožuje buněčné struktury včetně 

molekuly DNA [31]. Reaktivní formy kyslíku, atakující molekulu DNA, mohou 

způsobit její strukturální změnu, narušit proteinové kostry, modifikovat deoxyribózovou 

páteř nebo purinové a pyrimidinové dusíkaté báze [32]. 

Odhaduje se, že frekvence oxidačního poškození DNA v lidských buňkách činí 

104 lézí/den [32]. 

Náš organismus disponuje celou řadou mechanismů podílejících se na reparativním 

procesu poškozené DNA. Avšak pokud není molekula DNA opravena 

ještě před začátkem replikace, může se oxidační modifikace dusíkatých bází projevit 

mutagenezí. Naproti tomu, oxidační modifikace deoxyribózy může vést ke vzniku 

jedno- nebo dvou-řetězcových zlomů, také může indukovat uvolnění bází z molekuly 

DNA nebo se mohou vytvořit křížové vazby s proteiny, často označováno 

jako tzv. „zesítění DNA proteinů“ [32][33]. Následkem chronické expozice oxidačního 

stresu dochází k hromadění oxidačních produktů poškozené DNA a k trvalým změnám 

v genomu, které mohou přispívat k rozvoji některých onemocnění včetně rakoviny, 

neurodegenerativních a kardiovaskulárních onemocnění [10][33]. 

Z radikálu, které poškozují molekulu DNA získal vysoce reaktivní hydroxylový 

radikál největší pozornost. Tento radikál atakuje molekulu deoxyribózy, ze které vyjímá 

vodíkový atom, což vede k destrukci sacharidové podjednotky molekuly DNA 

a k přerušení polynukleotidového řetězce. Obdobným mechanismem se hydroxylový 

radikál váže na purinové a pyrimidinové báze za vzniku C- nebo N- radikálů, 

které generují vznik dalších a dalších produktů [34][35]. 

Hydroxylový radikál působí jako elektrofilní činidlo a atakuje místa s největší 

elektronovou hustotou, proto je reakce hydroxylového radikálu závislá na elektronové 

hustotě míst napadené molekuly DNA (viz obrázek č. 7) [35].  
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Obrázek 7 Místa ataku hydroxylového radikálu na molekule DNA 

Zdroj: [36] 

Bylo identifikováno více než 20 základních oxidačních lézí, ale pouze určitá část 

z nich se v praxi využívá jako biomarker oxidačního poškození. Nejvíce zastoupenou 

a dobře prostudovanou je 8-hydroxyguanin (8-OHGua) [31]. 

Fyziologická koncentrace DNA lézí v biologických vzorcích se pohybuje 

mezi 0,01 – 10 aduktů na 108 normálních nukleotidů [37]. 

Strukturně modifikované báze DNA jsou často přítomné v dostatečném předstihu 

před nástupem onemocnění, z toho důvodu jsou tyto léze ideálním cílem pro základní 

screening a měření expozice [38]. Navíc, jejich kvantifikace je velice účinná 

pro posouzení rizika rakovinového onemocnění [37]. 
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Léze DNA zvyšují pravděpodobnost vzniku chyb DNA-polymerázy během syntézy 

DNA, což se projeví v chybném párování dusíkatých bází. Např. O6-alkylovaný guanin 

se bude přednostně párovat s tyminem namísto cytosinu, jak lze vidět na obrázku č. 8. 

Výsledný řetězec DNA bude tedy obsahovat pár A-T bází v místě, kde existovalo 

původní GC kódování (tzv. G → A transition mutation) [37]. Obdobně se chybně páruje 

i 8-oxoG [31]. 

Obrázek 8 Mechanismus vzniku mutací při replikaci DNA  

Zdroj: [37] 
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Poškození pyrimidinových bází  

Hydroxylový radikál se váže na C5=C6 dvojitou vazbu pyrimidinových bází 

a způsobí vznik adičních pyrimidinových radikálů C5-OH a C6-OH. Současně dochází 

k uvolnění atomu vodíku z báze (např. thyminu) a k následné přeměně uvolněného 

vodíku na allylový radikál, jak je patrné z obrázku č. 9 [34]. 

Obrázek 9 Reakce hydroxylového radikálu s thyminem 

Zdroj: [36] 

Pyrimidinové radikály mohou být dále oxidovány nebo redukovány za vzniku 

dalších, níže uvedených, produktů signalizujících poškození DNA [35]. O tom, 

zda se bude jednat o oxidaci nebo redukci, rozhoduje skupina těchto faktorů: redoxní 

vlastnosti radikálů, redoxní prostředí reakce a v neposlední řadě také partner vstupující 

do reakce společně s radikálem. Typy produktů, ale i jejich výnosy mohou být navíc 

výrazně ovlivněny přítomností oxidantů včetně samotného kyslíku a redukčních činidel 

[34][35].  
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 Oxidace pyrimidinového radikálu C5-OH následována adicí hydroxylového 

radikálu vede ke vzniku cytosin-glykolu nebo thymin-glykolu, v závislosti 

na tom jaký radikál vstupuje do reakce (viz obrázek č. 10) [34]. 

Obrázek 10 Tvorba produktů z C5-OH radikálu thyminu 

 Zdroj. [35] 

 Pokud je v reakčním prostředí přítomen kyslík dochází k jeho reakci 

s radikálem C5-OH za vzniku C5-OH-6-peroxylového radikálu, který může 

rovněž iniciovat vznik cytosin-glykolu nebo tymin-glykolu eliminací O2
•ˉ 

a následnou reakcí s molekulou vody [34]. 
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 Dalšími reakcemi mohou C5-OH-6-peroxylové radikály cytosinu poskytovat 

4-amino-5-hydroxy-2,6(1H,5H)-pyrimidindion, který deaminuje 

na kyselinu dialurovou. Tato kyselina může být v přítomnosti kyslíku 

oxidována na alloxan, jehož dekarboxylací získáme 5-hydroxyhydantion. 

Tyto reakce jsou vyobrazeny na obrázku č. 11 [34]. 

Obrázek 11 Tvorba produktů z C5-OH radikálu cytosinu v přítomnosti kyslíku 

Zdroj: [35] 

 Obrázek č. 12 ukazuje obdobnou reakci u C6-OH-5-peroxylových radikálů 

cytosinu za vzniku 4-amino-6-hydroxy-2,5(1H,6H)-pyrimidindionu 

deaminujícího na kyselinu isodialurovou [34]. 

Obrázek 12 Tvorba produktů z C6-OH radikálu cytosinu v přítomnosti kyslíku 

 Zdroj: [35] 
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 Thyminové peroxylové radikály jsou redukovány a následně protonizovány 

za vzniku hydroxyhydroperoxidů, které mohou následným rozkladem 

poskytovat thymin-glykol, 5-hydroxymethyluracil, 5-formyluracil a 5-

hydroxy-5-methylhydantion [34]. 

 Produkty cytosinu mohou deaminovat a dehydratovat. Obrázek č. 13 ilustruje 

deaminaci cytosin-glykolu na uracilglykol, 5-hydroxycytosin a 5-

hydroxyuracil [35].  

Obrázek 13 Reakce cytosinového radikálu C5-OH 

Zdroj: [35] 

 V nepřítomnosti kyslíku mohou být adiční radikály C5-OH redukovány 

a následně protonizovány za vzniku 5-hydroxy-6-hydroxypyrimidinů. 

Příkladem může být  cytosinový radikál C5-OH, jehož redukcí vzniká 5-

hydroxy-6-hydroxycytosin (viz obrázek č. 13). Podobně mohou i radikály 

C6-OH poskytovat 6-hydroxy-5-hydroxypyrimidiny [35]. 

 5-hydroxy-6-hydroxycytosin snadno deaminuje na 5-hydroxy-6-

hydroxyuracil, patrné z obrázku č. 13 [34]. 
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 Oxidace allylového radikálu, kterou znázorňuje obrázek č. 14, poskytuje 5-

(hydroxymethyl)uracil a 5-formyluracil [35]. 

Obrázek 14 Tvorba produktů z allylového radikálu 

Zdroj: [35] 
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5.1 Poškození purinových bází 

Reakce purinových bází s hydroxylovým radikálem generují vznik C4-OH, C5-OH 

a C8-OH u guaninu5 a C4-OH a C8-OH u adeninu [36]. Radikály C4-OH mají oxidační 

vlastnosti, zatímco radikály C5-OH a C8-OH jsou primárně redukčními činidly [34]. 

Obrázek č. 15 znázorňuje struktury radikálů guaninu, které vznikají při jeho reakci 

s hydroxylovým radikálem. 

Obrázek 15 Reakce guaninu s hydroxylovým radikálem 

Zdroj: [36] 

 C4-OH a C5-OH radikály purinů dehydratují a poskytují neutrální purinové 

radikály [Gua(-H)rad], které mohou být dále redukovány a protonizovány 

za vzniku kationtového purinového radikálu (Gua•+) [36]. 

 Jednoelektronová oxidace, znázorněna na obrázku č. 16, C8-OH purinů vede 

ke vzniku 8-hydroxyadeninu (8-OH-Ade) a 8-hydroxyguaninu (8-OH-Gua) 

[33]. 

                                                 
5 Guanin je náchylný k oxidaci kvůli nízkému redukčnímu potenciálu mezi DNA bázemi [31]. 
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 Jednoelektronová redukce C8-OH purinů s otevřeným imidazolovým kruhem 

vede ke tvorbě 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidinu z guaninu 

(FapyGua) – viz obrázek č. 16 - a 4,6-diamino-5-formaidopyrimidinu 

z adeninu (Fapy-Ade) [36]. 

Obrázek 16 Reakce guaninového radikálu C8-OH 

Zdroj: [36] 

 Naproti tomu jednoelektronová redukce radikálu C8-OH bez otevření kruhu 

může vést ke vzniku hemiorthoamidů, které jsou snadno převedeny 

na formamidopyrimidiny6 [36]. 

 Jednoelektronová oxidace C4-OH vede ke tvorbě 8-hydroxypurinů (7,8-

dihydro-8-oxopurinů) v DNA [34]. 

 Metylací adeninu a guaninu vzniká 4,6-diamino-5N-

methylformamidopyrimidin (Me-FapyAde) a 2,6-diamino-4-hydroxy-5N-

methylformamidopyrimidin (Me-FapyGua) [36]. 

                                                 
6 Formamidopyrimidiny se od ostatních pyrimidinů, jakou jsou thymin a cytosin, liší tím, 

že  jsou připojené k cukerné složce DNA přes aminoskupinu v poloze C6 pyrimidinového kruhu.  
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Bylo prokázáno, že přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření na purinové báze 

DNA může vykazovat identické produkty, jak je patrné z obrázku č. 17. Ionizující záření 

přímo ionizuje puriny za vzniku purinových kationtových radikálů, které následně 

po hydrataci poskytují radikál C8-OH, jenž je zároveň generován atakem 

hydroxylového radikálu [36]. 

Obrázek 17 Přímé a nepřímé účinky ionizujícího záření na Gua 

Zdroj: [36] 

5.2 Poškození cukerné složky DNA 

Cukerná složka DNA reaguje s hydroxylovým radikálem, který uvolňuje atom 

vodíku z každé C-H vazby 2-deoxyribózy [34]. Výsledkem této reakce jsou C-radikály, 

které prochází dalšími reakcemi. Na jejich konci stojí různě modifikované cukry, 

jejichž přehled znázorňuje obrázek č. 18 na další stránce. Některé produkty 

poškozených cukerných jednotek DNA mohou být z molekuly DNA uvolněny 

jako volné léze modifikovaných cukrů, zatímco jiné mohou zůstávat v DNA 

nebo mohou vytvářet koncové skupiny poškozených řetězců DNA [36]. 
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Oxidací C4-radikálu a jeho následnou reakcí s vodou dochází k uvolnění strukturně 

nezměněné dusíkaté báze za vzniku 2-deoxypentóz-4-ulózy, která je součástí DNA. 

Naopak v nepřítomnosti kyslíku může, ztrátou fosfátových skupin, C4-radikál 

generovat vznik radikálových kationtů, které mohou existovat ve dvou mezomerních 

formách. Reakce těchto forem s vodou a redukce následovaná eliminací strukturně 

nepozměněné báze poskytuje 2,3-dideoxypentóz-4-ulázy a 2,5-dideoxypentóz-4-

ulázy [35]. 

Obdobný mechanismus je uplatněn i při vzniku laktonu 2-deoxyribonukleové 

kyseliny z radikálu C1, která zůstává včleněná v molekule DNA [36]. 

Obrázek 18 Struktury hlavních produktů při oxidaci cukerné složky DNA 

Zdroj: [36] 
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5.3 Křížové vazby  

Křížové vazby vznikají reakcí hydroxylového radikálu s DNA bází a s proteiny. 

V savčím izolovaném chromatinu byly nalezeny křížové vazby mezi allylovým 

radikálem tyminu a C3 tyrozinového kruhu. Na obrázku č. 19 lze pozorovat 

mechanizmus tvorby tohoto kovalentního zesítění [36]. 

Obrázek 19 Mechanismus vzniku křížové vazby mezi tyminem a tyrozinem 

Zdroj: [35] 
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6 Metody stanovení poškozené DNA 

DNA léze se v živých systémech vytváří ve velmi nízkých koncentracích, 

proto je kladen velký důraz na to, aby analytické metody, zaměřené na detekci DNA 

lézí, byly velmi citlivé, vysoce specifické a aby k analýze vyžadovaly pouze malé 

množství vzorku [38]. 

Strukturně modifikované báze DNA jsou nejčastěji detekovány na úrovni nukleosidu 

nebo nukleotidu [38] a jejich biologickým zdrojem pro analýzu mohou být: krev, 

orgánové tkáně, orální bukální buňky, sliny a moč [37]. 

V minulosti se ke stanovení oxidativního poškození DNA, především k měření 

poškozených bází, využívaly imunochemické techniky, 32P-postlabeling assay, 

kometový test, tenkovrstevná nebo papírová chromatografie, alkalická eluce 

nebo vysokoúčinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí [33]. 

Avšak tyto techniky nepodávají žádné informace o struktuře daného analytu a měří 

pouze jeden produkt v poškozené molekule DNA. S tím, jak šel nahoru technologický 

pokrok, byla vyvinuta celá řada dalších metod. V dnešní době se nejčastěji, 

pro kvalitativní i kvantitativní analýzu poškozené molekuly DNA, využívají tandemové 

techniky založené na hmotnostní spektrometrii. Smyslem spojení hmotnostní 

spektrometrie s některou ze separačních technik je možnost oddělit jednotlivé analyty 

a zároveň je identifikovat v průběhu jedné jediné analýzy [39]. Ještě přesnější stanovení 

hladin DNA lézí v biologických vzorcích umožňuji nové technologie v hmotnostní 

spektrometrii a analytických separačních metodách uvedené v tabulce č.2 [37]. 

nanoflow HPLC 

nanospray ionization MS 

chip – MS 

high resolution MS 

Tabulka 2 Nejnovější technologie v MS a separačních metodách. 

Zdroj: [37] 
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Ještě před průběhem samotného měření oxidativního poškození je potřeba molekulu 

DNA hydrolyzovat, aby došlo k uvolnění strukturně modifikovaných nukleotidů, 

nukleosidů nebo dusíkatých bází, protože analýza menších molekul představuje 

pro danou metodu větší citlivost. Hydrolyzáty DNA musí být následně vyčištěny, 

abychom odstranili nemodifikované složky vzorku, které by mohly s analýzou MS 

interferovat [37]. Avšak během izolace a preanalytické přípravy může být DNA, 

a tím i její báze, vystavena koncentracím okolního kyslíku a iontům přechodných kovů 

přítomných jako kontaminující látka v laboratorních činidlech. Samotná preanalytická 

fáze má tedy potenciál způsobit další umělou oxidaci DNA a tím může znehodnotit 

měření [40]. 

6.1 Hmotnostní spektrometrie  

Hmotnostní spektrometrie (Mass spectrometry, MS) je separační destruktivní 

technika, která převádí vzorek na ionizovanou plynnou fázi a vzniklé ionty separuje 

podle hodnoty podílu jejich hmotnosti a náboje m/z [41]. 

MS je sama o sobě metodou vysoce specifickou, citlivou, a co je nejdůležitější, 

poskytuje strukturální informace o daném analytu [37]. Avšak spojením hmotnostního 

spektrometru do tandemu s jinými separačními metodami, zejména s plynovou 

a kapalinovou chromatografií, lze docílit ještě větší citlivosti a specifičnosti, 

proto jsou tandemové techniky považovány za zlatý standard pro analýzu DNA lézí [37] 

[41]. 

Každý hmotnostní spektrometr se skládá z iontového zdroje, hmotnostního 

analyzátoru, detektoru a vyhodnocovacího zařízení, jak je uvedeno na obrázku č. 20 

[42]. 

Obrázek 20 Blokové schéma hmotnostního spektrometru  

Zdroj: [43] 

  



- 44 - 

 

Ionizační techniky  

Slouží k převedení neutrálních molekul analytu na nabité částice (tzv. ionizace 

vzorku). 

Analyzovaná látka může být ionizována účinkem elektrického pole, zvýšenou 

teplotou, nárazem prudce letících vysokoenergetických elektronů, iontů či fotonů 

nebo lze také využít chemickou ionizaci. Ionizační techniky dělíme na techniky 

takzvaně tvrdé a měkké a to na základě energie, kterou molekula získá v průběhu 

své ionizace [42]. Zatímco při tvrdé technice získá molekula nadbytek energie, 

tak naopak při měkké technice ionizace je množství dodané energie nízké, 

z toho důvodu dochází k minimální fragmentaci analytu a výsledkem je vznik 

protonovaných [M+H]+ a deprotonovaných [M-H]- molekul [44]. 

Mezi tvrdé ionizační techniky patří elektronová ionizace (EI), kdy analyzovaná látka 

interaguje s proudem urychlených elektronů za vzniku radikálových iontů [44]. 

Tento typ ionizace se využívá pouze u plynných vzorků, proto je vhodný 

pouze pro těkavé a tepelně stabilní látky. Nicméně v biologické matrix jsou zastoupeny 

převážně netěkavé látky, které podléhají snadnému tepelnému rozkladu. Pro tyto účely 

je nezbytné využít některou z měkkých technik ionizace (ESI, APCI, MALDI, DESI aj.) 

[42]. 

Hmotnostní analyzátory 

Rozdělují ionty v plynné fázi za vysokého vakua (10-4 – 10-8 Pa), které brání 

vzájemným kolizím částic, podle poměru hmotnosti a náboje [41]. 

Nejčastějšími hmotnostními analyzátory využívanými pro analýzu strukturně 

modifikovaných bází DNA jsou iontové pasti a kvadrupóly [38]. 

Detektory  

Slouží k detekci separovaných iontů a k určení relativní intenzity jednotlivých iontů.  

Výsledkem je hmotnostní spektrum, které graficky znázorňuje závislost četnosti 

iontů na hodnotě m/z [42]. Signál, který přísluší určitému iontu, je obvykle 

reprezentován několika píky odpovídajícími statistickému zastoupení jednotlivých 

izotopů ve struktuře iontu [45]. 
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6.1.1 GC-MS7 

Co se obecně týče chromatografických metod, jedná se o vysoce účinné separační 

metody, při kterých dochází k oddělení složek analyzované směsi látek 

na chromatografické koloně v důsledku mnohonásobného opakovaného ustalování 

rovnováhy mezi dvěma nemísitelnými fázemi: stacionární a mobilní [46]. 

Srdcem celého chromatografického systému je chromatografická kolona, 

která je vyplněna stacionární fází neboli sorbentem, jenž má schopnost různou měrou 

zadržovat jednotlivé složky analyzované směsi. Hybnou silou chromatografického 

systému je potom mobilní fáze, která kolonou protéká a vymývá jednotlivé složky 

zadržované na fázi stacionární. Separace složek probíhá tedy na základě jejich odlišné 

interakce s těmito fázemi [46]. 

Tandemové spojení plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru 

umožňuje separaci, identifikaci a kvantifikaci jednotlivých složek. Podmínkou, 

aby mohla být sloučenina analyzována, je její dostatečná těkavost a tepelná stabilita 

[47], tzn. že GC-MS nelze použít pro méně těkavé sloučeniny bez jejich chemické 

derivatizace [48]. 

Vzorek, rozpuštěný v rozpouštědle, se aplikuje do vyhřívaného prostoru dávkovače, 

kde dochází prakticky ihned k jeho odpaření. Odpařovací komora je z pravidla 

vyhřívaná na 50°C nad nejnižším bodem varu daného vzorku [49]. Vzorek je dále 

unášen mobilní fází do chromatografické kolony, umístěné v termostatu, 

na jejímž počátku dochází k retenci dělených složek. Tyto složky jsou následně mobilní 

fází vymývány [49]. Platí, že látky, jež se zadržují málo, vystupují z kolony nejdříve, 

mají nejkratší eluční časy, naopak látky silně zadržované vystupují z kolony později 

[46]. V plynové chromatografii se jako mobilní fáze využívá tzv. nosný plyn, 

na který jsou kladeny určité požadavky. Jednak musí být suchý a chemicky inertní 

a také je potřeba, aby byl zbaven kyslíku. Nejčastěji se jako nosný plyn používá helium 

už právě proto, že je kompatibilní s mnoha detektory včetně samotného hmotnostního 

spektrometru. Stacionární fází může být buď pevný adsorbent (plynově-pevná 

chromatografie, GSC) nebo kapalina zakotvená na nosiči (plynově-kapalinová 

chromatografie, GLC) [49]. 

                                                 
7 GC-MS = tandemové spojení plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru. 
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Každá oddělená složka postupně vystupuje, jedna po druhé, z kolony a vstupuje 

do iontového zdroje hmotnostního spektrometru, kde dochází k její ionizaci. Nejčastěji 

používanou metodou ionizace, pro tandemové spojení GC-MS, je elektronová ionizace 

(EI), alternativou však může být i ionizace chemická [47]. 

Elektronová ionizace, jak už bylo uvedeno výše, je tvrdou ionizační technikou, 

při které je vzorek ionizován proudem elektronů. Tato technika se nehodí pro látky 

polární, tepelně nestálé a vysokomolekulární [45]. 

Vzniklé ionty jsou vypuzeny z iontového zdroje, fokusovány a urychleny směrem 

k hmotnostnímu analyzátoru, kterým může být: kvadrupól, iontová past 

nebo elektrostatická orbitální past. 

Kvadrupóĺový analyzátor hmotnosti je tvořen čtyřmi stejnými tyčovými 

elektrodami (viz obrázek č. 21). Opačné dvojice elektrod jsou vždy elektricky spojeny, 

tak že na dvě protilehlé tyče je vloženo kladné stejnosměrné napětí a na zbývající dvě 

záporné stejnosměrné napětí. Navíc je na všechny čtyři tyče přivedeno 

vysokofrekvenční střídavé napětí způsobující oscilaci iontů. Platí, že v daný okamžik 

jsou oscilace stabilní pouze pro určitou hodnotu m/z, díky tomu může konkrétní iont 

kvadrupólem projít a pokračovat na své cestě do další části MS – detektoru. Všechny 

ostatní ionty s jinými hodnotami m/z mají oscilace nestabilní, a proto jsou zachyceny 

na tyčích kvadrupólu. Plynulou změnou poměru stejnosměrného a střídavého napětí 

(tzv. skenování) jsou postupně propuštěny na detektor ionty se všemi hodnotami m/z 

[37]. 

Obrázek 21 Schéma kvadrupólu  

Zdroj: [37] 
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Kvantitativní analýza aduktů DNA se rutinně provádí na analyzátorech s trojitým 

kvadrupólem (viz obrázek č. 22). Jedná se o tři kvadrupóly řazené za sebou. První a třetí 

kvadrupól fungují jako tzv. hmotnostní filtry, které jsou odděleny kolizní celou. 

Analyzované ionty jsou vybrány v prvním hmotnostním analyzátoru (Q1), 

poté jsou urychleny na vysokou kinetickou energii a vstupují do kolizní cely (Q2) 

naplněné kolizním plynem (helium, dusík, argon) při tlaku 0,05 – 0,5 Pa. Pomocí 

kolizního plynu dochází ke srážkám, které narušují molekulární vazby a vytváří 

fragmenty. Tyto fragmenty vstupují do posledního kvadrupólu (Q3), kde probíhá vlastní 

analýza za účelem zjištění poměru m/z daných iontů [37]. 

Obrázek 22 Schéma trojitého kvadrupólu 

Zdroj: [50] 

Trojité kvadrupólové analyzátory mohou poskytovat strukturní informace o nových 

lézích a umožňují jejich citlivou detekci. Nicméně mají v porovnání s dalšími 

hmotnostními analyzátory, zmíněnými níže, nízkou rozlišovací schopnost (přibližně 

1000) a nižší přesnost [37]. 

Iontová past je tvořena dvěma koncovými elektrodami a jednou elektrodou 

prstencovou. Každá z nich obsahuje pouze jeden otvor pro vstup nebo vyloučení iontů. 

Vložením stejnosměrného a střídavého napětí se v prostoru mezi elektrodami vytváří 

trojrozměrné elektrické pole, které zachycuje ionty širokého rozsahu m/z. Zachycené 

ionty sinusově oscilují. Prostřednictvím tlumícího plynu (helium), který minimalizuje 

nežádoucí vedlejší reakce a zabraňuje ztrátám iontů, jsou tyto oscilace stabilizovány. 

Pro získání hmotnostního spektra je potřeba plynule měnit hodnoty střídavého 

nebo stejnosměrného napětí, tak aby došlo k destabilizaci oscilovaných iontů 

a k jejich vypuzení do detektoru [37]. 
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Pro kvantifikaci lézí DNA bylo popsáno využití hybridního nástroje QqQtrap. 

Tyto přístroje kombinují složky Q1 a Q2 trojitého kvadrupólového systému s lineární 

iontovou pastí [37]. 

Orbitrap, nejnovější typ hmotnostního analyzátoru, je typ iontové pasti, 

která využívá principu Fourierovy transformace (FT) pro identifikaci signálu. Orbitální 

past se skládá z vnější elektrody (obrázek č. 23b) a středové vřetenovití elektrody 

(obrázek č. 23a), na kterou se vkládá napětí. Ionty jsou injektovány do axiálně 

symetrického elektrického pole, kde krouží kolem středové elektrody a zároveň v jejím 

směru oscilují. Frekvence jejich oscilace (ω) závisí na jejich hodnotě m/z. Iontové kmity 

jsou detekovány za použití obrazového proudu a jsou transformovány na hmotnostní 

spektra s využitím FT. Velkou výhodou orbitrapu je jeho vysoká rozlišovací schopnost 

(150 000), vynikající přesnost (2-5 ppm) a rozšířený rozsah m/z (6000) [37]. Využívá 

se ke zlepšení citlivosti detekce DNA.  

Obrázek 23 Schéma orbitální pasti  

Zdroj: [51] 

GC-MS dosáhla rozsáhlého využití při analýze PAH8 aduktů, které se z molekuly 

DNA uvolňují kyselou hydrolýzou [38]. S využitím této metody byla potvrzena 

přítomnost BaP9 aduktů v lidské placentě [52]. Jiná studie využila GC-MS k prokázání 

transportu BaP do děložního čípku, po expozici tabákovým kouřem [53]. 

  

                                                 
8 PAH = polycyklické aromatické uhlovodíky. 
9 Bap = benzo[a]pyren. 
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6.1.2 LC-MS/MS 

Kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-

MS/MS) postupně nahradila metody plynové a kapalinové chromatografie s jedním 

spektrometrem (GC-MS a LC-MS) [54]. 

Tato kombinace je obzvláště vhodná pro analýzu polárních, málo těkavých sloučenin 

a tepelně nestálých látek, které není možno analyzovat kombinací GC-MS [45]. 

Kapalinová separace probíhá na chromatografické koloně dlouhé 5 – 30 cm 

o průměru 2 – 8 mm. Využívá se ocelových nebo kovových kolon naplněných 

stacionární fází. Na rozdíl od tandemové techniky GC-MS zde o separaci rozhoduje 

interakce vzorku se stacionární fází a výraznou roli hraje také použitá mobilní fáze, 

kterou je kapalina [46]. 

Metoda LC – MS/MS ke vzniku nabitých částic využívá tzv. ionizaci 

elektrosprejem (ESI) za atmosférického tlaku (viz obrázek č. 24). Eluent pocházející 

z kolony kapalinového chromatografu je kontinuálně nastříkán přes nerezovou kapiláru, 

která je udržována pod vysokým napětím (3 – 4 kV), do iontového zdroje. Za pomoci 

zmlžovacího plynu, kterým je dusík, vzniká aerosol jemných kapiček nesoucí velké 

množství nábojů. Odpařením rozpouštědla pomocí tepelného nebo sušícího plynu 

dochází ke zvýšení hustoty tohoto povrchového náboje a po tzv. Coulombické explozi 

ke vzniku protonovaných a deprotonovaných molekul, které jsou transportovány 

do trojitého kvadrupólu, kde jsou rozděleny na základě jejich poměru m/z [37]. 

Výsledný signál je následně generován iontovým nárazovým detektorem [54]. 

Obrázek 24 Hlavní složky tandemového hmotnostního spektrometru 

 Zdroj: [54] 
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ESI generuje protonované a deprotonované molekuly analytu v závislosti na polaritě 

napětí. Vzhledem k tomu, že dusíkaté báze molekuly DNA snadno protonizují 

při pH ≤ 5 jsou strukturně modifikované báze a nukleosidy analyzovány v pozitivním 

iontovém módu [37]. 

Příprava vzorku pro analýzu DNA pomocí LC-MS, je obzvláště citlivá na matricové 

účinky, které mohou interferovat a následně snížit výsledný signál. Matricové účinky 

byly pozorovány zvláště při analýzách prováděných ionizační technikou ESI [55]. 

6.1.3 HPLC-MS/MS 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní 

spektrometrií (HPLC-MS/MS) kombinuje výhody obou technik: jemnou separaci 

HPLC a vysokou citlivost a selektivitu MS [56]. 

HPLC vychází z tradiční kapalinové chromatografie (LC). Už samotný název 

napovídá, že přístrojové vybavení obsahuje vysoce výkonný kapalinový chromatograf. 

Mobilní fáze je do chromatografické kolony čerpána vysokotlakým čerpadlem, 

které musí zabezpečit její konstantní bezpulzní tok o malé rychlosti (0,1 – 10 ml/min) 

[46]. 

DNA adukty se špatně zadržují na kolonách HPLC s obrácenými fázemi [37]. 

Kapalinový chromatograf je připojený přes vhodné rozhraní k hmotnostnímu 

spektrometru. Dvěma nejběžnějšími rozhraními jsou ionizace elektrosprejem 

a chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI), při které jsou molekuly analytu 

ionizovány prostřednictvím koronárního výboje [57]. 

Jedním z hlavních témat studie z roku 2003 byla snaha optimalizovat a zlepšit 

biochemické a chromatografické metody zaměřené na měření oxidativního poškození 

DNA. Bylo zjištěno, že hlavním důvodem nadhodnoceného výtěžku zoxidovaných bází 

DNA je derivatizační krok u metody GC-MS. Další příčinou falešně zvýšeného výtěžku 

je oxidace DNA zprostředkovaná přechodným kovem během extrakce a následného 

zpracování před vlastní chromatografickou analýzou. Bylo zaznamenáno zvýšení o dva 

až tři řády. Řešením může být využití metody HPLC-MS/MS, které prokázalo během 

studie přesnější stanovení než plynová a kapalinová chromatografie. Hladiny 

indukovaného poškození se blíží 1 lézi ve 106 normálních bází DNA. Ještě lépe 
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však dopadl enzymově modifikovaný kometový test, který naměřil v průměru dvakrát 

až pětkrát nižší hodnotu DNA aduktů než HPLC-MS/MS [58]. 

HPLC-MS/MS se často využívá pro kvantifikaci alkylovaných DNA aduktů 

nebo pro detekci produktů opravy molekuly DNA enzymem DNA-glykozylázou [59]. 

Klasická vysokoúčinná kapalinová chromatografie sehrává důležitou roli při citlivé 

kvantifikaci léčiv jako je např. doxorubicin, široce používaný jako protinádorový lék, 

který vykazuje své cytotoxické účinky prostřednictvím interkalací mezi páry DNA bází 

nádorových buněk [60]. 

6.2 Kometový test  

Kometový test, jinými slovy jednobuněčná gelová elektroforéza, je rychlá, citlivá 

a poměrně jednoduchá metoda využívaná k detekci převážně jedno- a dvou- řetězových 

zlomů DNA na úrovni jednotlivých buněk [61]. 

Princip kometového testu je založen na rozdílné elektroforetické pohyblivosti 

molekuly DNA v agarózovém gelu. Zatímco neporušená molekula DNA se bude během 

elektroforézy pohybovat pomaleji v důsledku svých rozměrů, tak naproti tomu malé 

zlomy DNA budou v elektrickém poli rychle migrovat směrem ke kladně nabité 

elektrodě (anodě), protože molekula DNA má přirozeně záporný náboj. Obecně platí, 

že čím menší budou fragmenty DNA, tím rychlejší bude jejich migrace směrem k anodě 

[61]. V důsledku tohoto pohybu vzniká kontinuum, které svým tvarem připomíná 

kometu znázorněnou na obrázku č. 25 (odtud kometový test). Hlava komety je tvořena 

neporušenými molekulami DNA, zatímco její ocas obsahuje poškozené a zlomené 

fragmenty DNA [62]. 

Obrázek 25 Typická kometa s jasnou hlavou a ocasem 

Zdroj: [61] 
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Elektroforéza může být prováděna buď při alkalickém nebo neutrálním pH.  

Alkalická jednobuněčná elektroforéza je však běžnější. Separace se provádí při pH > 13 

[63]. Při použití alkalií je ocas komety daleko více zvýrazněn, tzn., že rozsah 

této metody neboli rozsah poškození, která mohou být detekována, je značně navýšen, 

citlivost však zůstává stejná [50]. Bylo prokázáno, že pH > 13 je dostačující k přeměně 

AP míst na zlomy, zatímco pH okolo 12 ne [63]. 

Izolované buňky (lymfocyty, buňky z tkání) jsou imobilizovány v agaróze s nízkým 

bodem tání (LMPA) a následně aplikovány na skleněná sklíčka předem potažená 

agarózou s normální teplotou tání (NMA). Takto zafixované buňky se poté ponoří 

do lyzačního roztoku (lysing solution, LS). Během lýzy dochází k destrukci membrán 

a dalších buněčných komponent, které následně volně difundují do LS roztoku a díky 

tomu zůstává v agarózovém gelu fixována pouze molekula DNA. Po buněčné lýze 

se vzorky zpracují s alkáliemi, aby došlo k odvinutí a denaturaci molekuly DNA 

a k hydrolýze poškozených míst. Následně se provádí samotná elektroforetická 

separace v alkalickém prostředí, při které je DNA uvolňována z jádra a migruje 

ke kladné elektrodě [64]. Elektroforéza se provádí při 25 V po dobu 10 - 40 minut [62]. 

Po alkalické elektroforéze následuje neutralizace vzorků [62]. 

Pro zviditelnění komet se většinou využívá princip fluorescenční mikroskopie. 

Buňky se obarví vhodným fluorochromem s afinitou k DNA jako jsou např. ethidium 

bromid nebo DAPI (4,6-diamidino-2-fenylindol) [65]. 

Existuje hned několik způsobu, jak lze komety vyhodnotit. 

1. Měření délky kometového ocasu pomocí mikrofotografu 

Tato metoda poskytuje pouze omezené informace, neboť délka ocasu se zvyšuje 

již při nízkém poškození molekuly DNA a brzy dosahuje své maximální délky [63]. 
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2. Vizuální hodnocení komety 

Komety jsou klasifikovány podle míry poškození do pěti kategorií (0-4) 

znázorněných na obrázku č. 26. Kategorie 0 představuje nepoškozené buňky (komety 

bez nebo sotva s detekovatelným ocasem), naproti tomu do kategorií 1-4 jsou buňky 

děleny na základě vzrůstající intenzity ocasu [63]. 

Obrázek 26 Rozdělení komet do kategorií  

Zdroj: [65] 

3. Analýza obrazu pomocí kamery 

Kamera bývá napojená na příslušný software. Výsledné obrazy hodnotí příslušný 

pracovník [63]. 

4. Automatizované systémy 

Tyto systémy samy vyhledávají komety a provádějí jejich analýzu s minimálním 

lidským zásahem [63]. 

Vizuální hodnocení a počítačová analýza obrazu poskytují srovnatelné výsledky 

[63]. 

Kometový test má i své omezení. Může měřit poměrně úzký rozsah štěpných 

fragmentů DNA. Např. fragmenty DNA vznikající během apoptózy jsou příliš malé, 

tudíž nejsou detekovány. Stejně tak nelze detekovat mitochondriální DNA [63]. 
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6.2.1 Modifikace kometového testu 

6.2.1.1 Enzymem modifikovaný kometový test 

Citlivost a specifita kometového testu jsou značně zvýšeny, pokud jsou nukleotidy 

DNA po lýze inkubovány s opravnými enzymy, které jsou schopny rozpoznat 

specificky poškozená místa v DNA a převést je na menší fragmenty migrující 

v elektrickém poli. Díky tomu bude ocas komety vykazovat, po vizualizaci, daleko vyšší 

intenzitu fluorescenčního záření [65]. Mezi enzymy, které jsou k tomuto účelu 

využívány, patří endonukleáza III, která je schopna rozpoznat oxidační poškození 

pyrimidinů a formamidopyrimidinová DNA glykoláza (FPG), která se využívá 

k detekci hlavního produktu oxidace purinů – 8-OH-Gua [64][65]. FPG také rozpozná 

puriny s otevřeným kruhem nebo formamidopyrimidiny (Fapy) [63]. Také mohou 

být použity i jiné než bakteriální enzymy. Např. hOGG1 je lidským analogem enzymu 

FPG, avšak je mnohem specifičtější, protože rozeznává pouze oxidační produkty: 8-

OH-Gua a methyl-FapGua, zatímco FPG detekuje i některá alkylační poškození [63]. 

V DNA mohou být přítomna tzv. apurinová nebo apyrimidinová místa (AP místa), 

která vznikají při reparaci poškozených bází, tím, že jsou tyto báze odstraněny 

hydrolýzou vazby mezi bází a cukrem. Endonukleáza je schopna tato AP místa 

konvertovat na jednořetězcové zlomy DNA [63][65]. 

Enzymem modifikovaný kometový test umožňuje detekci UV indukovaných 

pyrimidinových dimerů, oxidovaných a alkylovaných bází [65] a je daleko výhodnější 

než detekce prostřednictvím HLPC-MS/MS [58]. 

6.2.1.2 Comet-FISH  

Tento test kombinuje jednobuněčnou gelovou elektroforézu s fluorescenční IN SITU 

hybridizací (fluorescent in situ hybridisation, FISH), která umožňuje detekovat sekvenci 

DNA přímo na chromozomech, díky tomu lze identifikovat konkrétní chromozom 

nebo samotné geny [65][66]. 

Fluorescenční in situ hybridizace využívá tzv. hybridizační sondy (proby). Jedná 

se o jednořetězcové sekvence DNA, které rozpoznávají cílové sekvence na základě 

Watson-Crickovu komplementárnímu párování bází [65]. Hybridizační sondy 

jsou značené fluorescenčními barvivy jako texas red nebo florescein [67]. 
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6.3 Imunoanalytické metody 

Imunoanalytické metody detekují přítomnost protilátek nebo antigenu ve vzorku 

[68]. Základním principem je specifická interakce mezi antigenem a protilátkou in vitro 

vedoucí ke vzniku imunokomplexu antigen-protilátka. Aby mohl být vzniklý komplex 

kvantifikován, je potřeba ho zviditelnit. K tomu slouží spektrum značek vázajících 

se na jednoho z imunoreaktantů [25]. 

Nejčastěji využívanou metodou bývá tzv. ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent 

Assay). Pro průkaz aduktů DNA s nízkou molekulovou hmotností existuje široká škála 

jejich různých modifikací: přímá ELISA, nepřímá ELISA, sendvičová ELISA, 

kompetitivní ELISA [69]. 

Na obrázku č. 27 je ilustrativně znázorněno provedení, které zahrnuje alespoň jednu 

protilátku se specifitou pro konkrétní antigen. Vzorek s neznámým množstvím antigenu 

je imobilizován v jamkách na pevném nosiči, kterým bývá obvykle mikrotitrační 

destička. Vzorek lze navázat specificky, prostřednictvím jiné protilátky specifické 

pro stejný antigen, nebo nespecificky adsorpcí na povrch nosiče. Po imobilizaci 

antigenu se na povrch přidá detekční protilátka vytvářející s antigenem komplex. Sama 

detekční protilátka může být kovalentně značená enzymem nebo ji lze detekovat 

přidáním sekundární enzymaticky značené protilátky. Každý krok je vždy následován 

promytím, aby se odstranily veškeré proteiny nebo protilátky, které nejsou specificky 

vázané. Po závěrečném promývacím kroku se na destičku přidává substrát, který reaguje 

s enzymem za vzniku viditelného signálu (často barevná reakce) indikující množství 

antigenu ve vzorku. Přídavkem tzv. stop reagencie je reakce mezi analytem a substrátem 

zastavena, což se opět projeví barevnou reakcí [68]. 
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Obrázek 27 Princip metody ELISA 

  Zdroj: [70] 

V průběhu několika posledních let byla snaha vyvinout co nejcitlivější 

imunoanalytickou metodu k měření různých aduktů DNA. Studie Georgiadise 

a kolektivu [71] z roku 2012 vyvinula a zvalidovala sendvičovou chemiluminiscenční 

imunoanalýzu (SCIA). Měření bylo povedeno ke stanovení polycyklických 

aromatických uhlovodíků DNA [71]. 

SCIA však může být rozšířena na jakýkoliv jiný adukt DNA. Své uplatnění našla 

především při měření ve větších populačních studií, kde nelze aplikovat metody 

založené na hmotnostní spektrometrii. Tyto metody totiž vyžadují větší množství DNA, 

které nemusí být v mnoha studiích snadno dostupné (např. klasická ELISA vyžaduje 

50 – 150 μl celkové DNA na vzorek, HPLC-MS/MS zase 100 μg DNA) [71]. 
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7 Stanovení 8-OH-dG  

Nejzranitelnější místo pro oxidační poškození DNA je uhlík C8 na guanosinu, 

což má za následek tvorbu 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosinu (8-OH-dG), 

který je považován za stabilní biomarker oxidativního poškození DNA [72]. 

Chemickou strukturu 8-OH-dG znázorňuje obrázek č. 28. 

Obrázek 28 Struktura 8-OH-dG 

Zdroj: [72] 

Úroveň 8-OH-dG, ale i úroveň dalších modifikovaných bází měřených v DNA, 

představuje dynamickou rovnováhu mezi rychlostí oxidačního poškození DNA 

a rychlostí jeho opravy. Z toho vyplývá, že hladiny 8-OH-dG se mohou měnit nejenom 

kvůli změnám rychlosti oxidačního poškození, ale také kvůli změnám rychlosti oprav 

[40]. 

8-OH-dG není u lidí metabolizován [73] a lze ho měřit v moči nebo v hydrolyzované 

DNA získané z lymfocytů nebo z tkáně [74]. Množství 8-OH-dG v moči lze využít 

jako neinvazivní test pro stanovení hladin in vivo oxidativních lézí v časném průběhu 

různých druhů rakovin a dalších onemocněních souvisejících s oxidačním stresem [73]. 

Příklady onemocnění, u kterých je 8-OH-dG využíván jako klinický marker shrnuje 

tabulka č. 3 na další stránce [75]. 
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infekce Helicobacterem pylori 

kolorektální karcinom 

rakovina prsu 

rakovina prostaty a močového měchýře 

karcinom plic 

ateroskleróza 

diabetes  

Tabulka 3 Přehled onemocnění asociovaných s oxidačním stresem 

Zdroj: [75] 

Studie temporálních a parientálních laloků odhalila statisticky významné zvýšení 

hladiny 8-OH-dG v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou, čímž dokázala 

akumulaci tohoto markeru v mozkové tkání a ukázala souvislost mezi oxidativním 

poškozením DNA a vznikem neurodegenerativních onemocnění [73]. 

Množství 8-OH-dG může být stanoveno imunochemicky nebo prostřednictvím 

tandemových technik zmíněných v kapitole 6.1. Měření 8-OH-dG metodou ELISA šetří 

čas, provozní náklady a objem izolované DNA v porovnání s jinými technikami. 

Její nevýhodou však je možná reakce protilátek s guaninem nebo jinými strukturně 

modifikovanými bázemi. Tento problém lze vyřešit zavedením čistícího kroku 

k odstranění intaktních bází DNA po její hydrolýze. Technika GC-MS vyžaduje těkavé 

analyty, proto v případě stanovení 8-OH-dG technikou GC-MS je potřeba vzorek 

izolované DNA nejprve derivatizovat [40]. Během derivatizačního kroku může 

být guanin uměle oxidován na 8-OH-dG, díky čemuž je úroveň 8-OH-dG nadhodnocena 

[73]. Přesnou a citlivou technikou pro stanovení 8-OH-dG je také HPLC-MS/MS. 

Avšak kvůli separačním krokům, vysokým nákladům, nízké propustnosti a technickému 

zapojení není vhodná v klinickém prostředí [73]. 
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K detekci lze rovněž využít kapilární elektroforézou. Studie z roku 2013 přišla 

s metodu CE-LIF (kapilární elektroforéza s laserovou fluorescencí), pro detekci 8-OH-

dG, využívající separačních principů kapilární elektroforézy a principů 

imunoanalytických metod. Použití primární protilátky specifické pro 8-OH-dG vede ke 

vzniku komplexu protilátka-8-OH-dG, proti kterému je namířena fluorescenčně 

značená protilátka sekundární [73]. Tento sreening nevyžaduje předběžnou úpravu 

vzorku [73]. 
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8 Závěr 

DNA, nositelka genetické informace, je přítomná ve všech buňkách organismu 

a zodpovídá za jejich růst, reprodukci, ale také smrt, proto může mít její poškození 

nedostižné následky. 

V každé buňce našeho těla, v důsledku buněčného metabolismu, vznikají 

dennodenně volné radikály. Nadbytečné množství těchto radikálu a dalších reaktivních 

forem může vést k poškození celé řady biomolekul včetně samotné molekuly DNA. 

Naše tělo však disponuje mechanismy, které jsou schopné udržet volné radikály na nízké 

hladině a zvrátit tak potenciální poškození. In vivo byl vytvořen obranný antioxidační 

systém, jehož úkolem je zabránit nadměrnému nárůstu ROS. V případě, že k poškození 

molekuly DNA již došlo, využívají buňky opravné mechanismy vedoucí k nápravě 

tohoto poškození. Porucha této obranné sítě nebo její nedostatečné fungování vede 

k rapidnímu nárůstu reaktivních forem kyslíku a dusíku a k následným projevům 

oxidačního stresu, který, jak už bylo zmíněno, představuje velké riziko především 

pro molekulu DNA. 

Volné radikály a jiné reaktivní druhy mohou napadnout dusíkaté báze stejně 

jako cukernou složku DNA. Výsledkem jsou strukturně modifikované dusíkaté báze 

DNA. V případě, že nejsou tyto léze DNA opraveny komplexním systémem enzymů, 

vedou k nejrůznějším mutacím a následně ke genetické nestabilitě, 

která je charakteristickým předpokladem pro vznik závažného onemocnění.  

Metody vyvinuté pro kvalitativní i kvantitativní analýzu lézí DNA mají velký 

význam.  Lze je využít v klinické praxi pro přímou diagnostiku onemocnění, 

pro ekologické monitorování, nebo pro výzkum opravy molekuly DNA.  

Nejčastěji měřeným produktem oxidačního poškození DNA a hlavním biomarkerem 

řady onemocnění je 8-OHdG. Jeho stanovení je možné uskutečnit celou řadou metod 

od plynové chromatografie až po kapilární elektroforézu. 

 

. 
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9 Seznam zkratek  

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

AMK  aminokyseliny  

ROS  reaktivní formy kyslíku 

RON  reaktivní formy dusíku 

RONS  souhrnné označení pro volné radikály a některé neradikálové sloučeniny 

NADPH  nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

PCB  polychlorované bifenyly 

SOD   superoxid dizmutáza 

GSH  glutathion  

GSSG  glutathion disulfid  

LDL  nízkomolekulární lipoprotein 

GC  plynová chromatografie 

LC  kapalinová chromatografie 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

MS  hmotnostní spektrometrie  

CE  kapilární elektroforéza 

CE-LIF kapilární elektroforéza s laserovou fluorescencí  

EI  elektronová ionizace  

ESI  ionizace elektrosprejem 

APCI  chemická ionizace za atmosférického tlaku  

MALDI desorpce laserem za účasti matice 

DESI  desorpční elektrosprej  
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PAH  polycyklické aromatické uhlovodíky 

Bap  benzo[a]pyren 

LMPA  agaróza s nízkým bodem tání 

NMA  agaróza s normální teplotou tání 

LS  lyzační roztok 

DAPI  4,6-diamidino-2-fenylindol 

FT  fourierova transformace  

FPG  formamidopyrimidinová DNA glykoláza 

SCIA  sendvičová chemiluminiscenční imunoanalýza 
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10 Seznam rovnic 

Rovnice 1 NO syntázová reakce. 

Rovnice 2 Vznik peroxynitritu. 

Rovnice 3 Přechod peroxinitritu na kyselinu peroxidusitou a naopak. 

Rovnice 4 Rozklad kyseliny peroxydusité na hydroxylový anion a nitroniový kation. 

Rovnice 5 Redukce glutathionu. 

Rovnice 6 Štěpení peroxidu vodíku. 
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