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1. Úvod 

 
Kometová analýza (comet assay) neboli gelová elek-

troforéza jednotlivých buněk (SCGE − single cell gel 
electrophoresis) je mikroelektroforetická metoda pro zji�-
tění po�kození DNA a to v jednotlivých buňkách. Poprvé 
byla publikována v roce 1984 (cit.1), ale své kořeny má ji� 
v 70. letech 20. století2. Od té doby pro�la tato metoda 
mnoha úpravami a zdokonaleními. V současné době se 
pou�ívají dvě základní modifikace kometové analýzy − 
alkalická SCGE3 a neutrální SCGE4. Obě modifikace vy-
chází z původní práce Ostlinga a Johansona z roku 1984 
(cit.1). Alkalická SCGE, při ní� dochází k separaci obou 
vláken DNA, je vyu�ívána pro detekci předev�ím zlomů 
jednořetězcových (SSB − single strand breaks); neutrální 
SCGE pak pro zlomy dvouřetězcové (DSB − double strand 
breaks). Ke zlomům dochází v důsledku přeru�ení fosfo-
diesterové vazby mezi dvěma sousedními deoxynukleoti-
dy.  Dvouřetězcové zlomy se dělí na posunuté, které vzni-
kají na obou řetězcích v různých, ale blízkých místech, 
a na zarovnané, je� vznikají protilehle. Při vzniku zlomů 
v řetězcích DNA figurují tzv. AP místa (apurinové/

apyrimidinové místo, místo bez dusíkaté báze). AP místa 
jsou alkalilabilní a při vysokém pH jsou přeměněna na 
zlomy v řetězcích. 

Pro kometovou analýzu lze pou�ít dělící se i nedělící 
se buňky v pokusech in vivo nebo in vitro. Ačkoli je tato 
metoda pou�ívána vět�inou pro posouzení po�kození DNA 
�ivoči�ných buněk, lze ji aplikovat i na buňky rostlinné. 
Rostlinné buňky v�ak, na rozdíl od �ivoči�ných, mají ko-
lem sebe buněčnou stěnu, která tvoří překá�ku pro analýzu 
komet. Dnes je kometová analýza pou�ívána v mnoha 
různých aplikacích a oborech. Pomocí SCGE jsou napří-
klad testovány farmakologické látky, protektivní účinky 
mnoha přírodních látek, zatí�ení prostředí kontaminacemi, 
účinnost či toxicita kosmetických přípravků. Dále je mo�-
né vyu�ít kometovou analýzu při klinické diagnostice růz-
ných patologických stavů. 

 
 

2. Princip a metody kometové analýzy 
 
Detekce zlomů molekuly DNA a jejich kvantifikace 

v jednotlivých buňkách byla poprvé pou�ita v práci Ry-
dberga a Johansona (1978, cit.2). Buňky byly imobilizová-
ny v agaróze na mikroskopických sklíčkách a lyzovány 
v mírně alkalickém roztoku, tak aby DNA byla částečně 
relaxovaná. Po neutralizaci byly buňky obarveny akridino-
vou oran�í. Poměr zelené (dvouřetězcová DNA) a červené 
(jednořetězcová DNA) fluorescence byl poté změřen foto-
metricky. Citlivost detekce po�kození DNA v jednotlivých 
buňkách byla zvý�ena pou�itím elektroforézy1. Postup byl 
podobný jako u předcházející metody, ale buňky byly na-
víc vystaveny elektroforéze. Výsledný obrazec vlivem 
migrace po�kozené DNA připomínal kometu (obr. 1), od-
tud kometová analýza. V této podobě se v�ak metoda neu-
jala. Obecně přijata byla a� její modifikace z roku 1988 
(cit.3), je� byla provedena v alkalických podmínkách. Al-
kalické podmínky je�tě více zvý�ily citlivost této metody. 

I kdy� se jednotlivé protokoly pou�ívané při kometo-
vé analýze v mnoha detailech li�í, lze postup zobecnit. 
Mikroskopická sklíčka jsou pota�ena na jedné straně nor-
mální agarózou. Po zpolymerování agarózy na podlo�ních 
sklíčkách je suspenze analyzovaných buněk v nosném 
médiu (např. PBS) smíchána s nízkotající agarózou 
(LMPA − low melting point agarose). LMPA má oproti 
normální agaróze sní�enou teplotu  tuhnutí. Zatímco nor-
mální agaróza vytváří gel za teplot kolem 50 °C, LMPA je 
za fyziologických teplot je�tě tekutá. To umo�ňuje přidání 
zkoumaných buněk do prochladlého roztoku agarózy 
a sni�uje se tak riziko po�kození buněk vysokou teplotou. 

Buňky s gelem jsou naneseny na podlo�ní sklíčko, 
přikryty krycím sklíčkem a ulo�eny do chladu, tak aby 
LMPA s buňkami ztuhla. Skla jsou vlo�ena do lyzačního 
roztoku. Slo�ení roztoku není mezi jednotlivými laborato-
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řemi jednotné, převá�ně obsahuje soli a různé detergenty. 
Působením lyzačního roztoku jsou z buněk odstraněny 
membrány, cytoplasma a vět�ina nukleárních proteinů, 
DNA zůstává ve formě tzv. nukleoidu. Nukleoid je tvořen 
superhelixovou DNA připojenou k nukleární matrix. 

Při alkalické, nebo alkalicko-neutrální modifikaci 
jsou skla po ukončení inkubace buněk v lyzačním roztoku 
vkládána do alkalického denaturačního roztoku. Denatura-
ce se provádí při pokojové teplotě za tmy, obvykle 20 mi-
nut. Proto�e denaturovaná DNA, tj. zbavená struktury 
superhelixu, je velmi citlivá k po�kozením, je nutné chrá-
nit gely po denaturaci před expozicí na denním světle nebo 
bílém zářivkovém světle, které by mohlo způsobit zlomy 
a po�kození bází denaturované DNA. Pro dal�í práci s gely 
se pou�ívá pouze �luté světlo. 

Po denaturaci se provádí elektroforéza, buď 
v alkalickém elektrodovém pufru, vět�inou s pH 12−13, 
nebo při alkalicko-neutrální modifikaci metody 
v elektrodovém pufru obvykle s pH 7−8. Při aplikaci neut-
rální modifikace metody je krok alkalické denaturace vy-
nechán a elektroforéza následuje hned po lýze 
v neutrálním elektrodovém pufru v horizontální elektrofo-
retické vaně. Skla s nukleoidy imobilizovanými v agaróze 
se umístí do elektroforetické vany naplněné vychlazeným 
pufrem a elektroforéza probíhá při konstantním napětí. 
Podmínky elektroforézy se přizpůsobují typu pou�itých 
buněk nebo tkáně. 

Superhelixová DNA je relativně pevně agregována 
a v elektrickém poli se příli� nepohybuje. Jednořetězcový 
zlom v�ak stačí na relaxaci superhelixového vinutí5. 
S relaxovanými smyčkami se pohybují i malé fragmenty 
DNA vzniklé po�kozením DNA. Negativní náboj moleku-
ly DNA pak při elektroforéze způsobuje migraci relaxova-
né a fragmentované DNA k anodě. Tento krok je na rozdíl 
od postupů v molekulární biologii a genetice poměrně 
krátký, obvykle 15−20 minut. Skla jsou poté 
z elektroforetického tanku vyjmuta, opláchnuta v deionizo-
vané vodě a zafixována (např. ethanolem, trichloroctovou 
kyselinou). Charakter migrace po�kozené DNA je po jejím 
obarvení patrný jako ohon za hlavou komety. Čím vět�í je 
počet zlomů, tím vět�í je mno�ství DNA v ohonu. Mno�-

ství DNA v ohonu odrá�í úroveň jejího po�kození, je� je 
primárně určeno koncentrací zkoumané látky, délkou ex-
pozice po�kozujícím agens či dávkou záření. Bez elektro-
forézy je po�kození DNA prezentováno pouze jako tzv. 
halo (halo analýza)6. Při tomto postupu je měřen pouze 
průměr výsledného hala kolem nukleoidu a tato metoda je 
méně citlivá ne� SCGE. Toho lze vyu�ít v případech, kdy 
fragmenty vznikající při po�kození (degradaci) DNA jsou 
příli� malé a pou�itím elektroforézy by je nebylo mo�né 
identifikovat (např. sledování apoptózy, viz ní�e). 

Mikroskopická sklíčka pou�ívaná při kometové ana-
lýze jsou vět�inou standardní, například pouze se zabrou-
�eným jedním koncem. Pou�ití těchto skel má výhodu po 
finanční stránce, ale nevýhodu představuje samovolná 
separace gelu od skla. Na časté problémy týkající se samo-
volného oddělování agarózy od podlo�ního skla neexistuje 
jednoduché ře�ení. Dle na�í zku�enosti je na vině vlhkost 
prostředí, to potvrzují i jiní autoři7, občas nestejnoměrné 
pokrytí agarózou a předev�ím neopatrné zacházení se skly. 

Jak ji� bylo uvedeno, alkalická SCGE se primárně 
pou�ívá k detekci jednořetězcových zlomů. V alkalickém 
prostředí dochází k naru�ení nevazebných interakcí mezi 
dusíkatými bázemi DNA a tedy k oddělení obou vláken 
dvojité �roubovice. Zlomy na jednom řetězci se projeví 
uvolněním fragmentů jednovláknové DNA, detegovatel-
ných kometovou analýzou. Naopak, při neutrálním pH 
nedochází k poru�ení souvislosti řetězce dvojité �roubovi-
ce a jednořetězcové zlomy se neprojeví. Av�ak dle Collin-
se není k detekci jednořetězcových zlomů vysoké pH ne-
zbytně nutné8. 

Pro detekci pouze DSB, bez interferencí ze strany 
SSB je nutné upravit neutrální protokol tak, aby byla nuk-
leární matrix co nejvíce naru�ena. Toho lze dosáhnout 
inkubací s proteasou při vy��ích teplotách (50 °C)9. 

Při přípravě rostlinných buněk pro kometovou analý-
zu lze pou�ít dvou odli�ných postupů. Za prvé enzymovým  
rozlo�ením stěny, přičem� je získán protoplast (rostlinná 
buňka bez buněčné stěny), nebo za druhé nakrájením rost-
linného materiálu a získáním suspenze jednotlivých jader. 
DNA je při prvním postupu více po�kozená, av�ak izolaci 
protoplastu lze vyu�ít při testování nepřímého efektu geno-
toxických látek10. DNA v jádře toti� není v přímém kon-
taktu s agens a kolem jádra se stále nachází cytoplasma 
s metabolickým aparátem, který je i nadále v určité míře 
schopen metabolizovat látky.   

Kometová analýza není určena pouze pro detekci 
a měření řetězcových zlomů. Pou�itím enzymů je mo�né 
rozpoznat konkrétněj�í typy po�kození DNA. To činí 
SCGE metodu mnohem specifičtěj�í. �těpením endonukle-
asou III lze odhalit oxidované pyrimidiny11, formamidopy-
rimidin-DNA-glykosylasa deteguje oxidované puriny, 
předev�ím 8-oxoguanin12, T4 endonukleasa je zaměřena na 
cyklobutanové pyrimidinové dimery13 a AlkA glykosylasa 
na alkylací po�kozené báze14. 

Kometová analýza sama o sobě ukazuje pouze na 
celkové po�kození DNA. V kombinaci s metodou FISH je 
v�ak mo�né v kometě nalézt přímo chromosom, části chromo-
somu (centromera, telomery, raménka) nebo samotné geny. 

Obr. 1. Buňka HL-60 inkubovaná s alkaloidem chelerytrinem 
(3 µg ml−1) 60 minut a obarvená stříbřením; na obrázku je 
vyznačena pozice a polarita elektrod při elektroforéze 

 − + 

hlava ohon 
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V mnoha postupech se pou�ívají i chemikálie, které 
mají vliv na výsledek v negativním slova smyslu. Napří-
klad, detergent Triton X-100, pou�ívaný pro lyzační roztok 
podle některých protokolů, významně redukuje účinnost 
proteinasy K (cit.15). 

Jak alkalická, tak neutrální metoda mů�e detegovat 
podobně nízké úrovně po�kození molekuly DNA16. Alka-
licko-neutrální kombinaci metody lze vyu�ít pro prodlou-
�ení u�itečného rozsahu kometové analýzy17. 

Z hlediska realizace má kometová analýza řadu vý-
hod. Je to předev�ím snadnost provedení bez nutnosti spe-
ciálního vybavení, rychlost, relativně malé náklady, citli-
vost, potřeba malého mno�ství vzorku a v případě pou�ití 
specifických enzymů té� určitou selektivitu. 

Nevýhodou je nesnadná interpretace výsledků, jeliko� 
mezi po�kozením DNA (indikovaným ohonem komety) 
a biologickým dopadem tohoto po�kození neexistuje pří-
mý vztah18. 

 
 

3. Vizualizace a hodnocení komet 
 
Vizualizaci komet je mo�né provést fluorescenčními 

barvivy. Jsou to např. ethidium bromid, propidium jodid, 
akridinová oran�, DAPI (4�,6-diamidino-2-fenylindol) 
nebo YOYO-1®. SCGE je někdy prezentována jen jako 
fluorescenční mikroskopická technika. Detekce komet je 
v�ak mo�ná i po obarvení stříbrem, resp. metodou stříbření 
spočívající v redukci kationtu Ag+ dusičnanu stříbrného. 
Barvení dusičnanem stříbrným je levněj�í a není potřeba 
speciální fluorescenční mikroskop. Barvení je trvalé 
a hodnocení je mo�né kdykoliv opakovat. Mezi barvením 
stříbrem a často pou�ívaným propidium jodidem není pod-
statný rozdíl v citlivosti19. Nevýhodou je nespecifické bar-
vení a občasné přebarvení pozadí. Fluorescenční barvení je 
naproti tomu selektivněj�í (snadné odli�ení pozadí a kome-
ty), ale mů�e při něm docházet k tzv. �fadingu�, tedy mi-
zení (blednutí) obarvení a to i při pou�ití stabilizujících 
prostředků. To mů�e spolu se změnou intenzity světla 
excitační lampy ovlivnit výsledné hodnoty20. Při barvení 
stříbrem se navíc vyhneme kontaktu s mutagenními chemi-
káliemi, pou�ívanými bě�ně pro fluorescenční barvení 
(ethidium bromid, propidium jodid). 

Samotné vyhodnocování komet lze provádět manuál-
ně (tzv. �visual scoring�), nebo speciálním počítačovým 
softwarem. Scoring je rozdělení komet do několika kate-
gorií podle míry po�kození, obvykle 0−4 (cit.8). Manuální 
kategorizace komet je v�ak obtí�ně reprodukovatelná 
a snadno ovlivnitelná mnoha faktory. Softwarová analýza 
do jisté míry eliminuje obtí�e při manuálním hodnocení. 
Dle zku�eností na�í laboratoře jsou pak rozdíly mezi měře-
ními stejných vzorků různými pracovníky i mezi výstupy 
jednotlivých programů v celkovém hodnocení zanedbatel-
né. Navíc program ukládá v�echny naměřené hodnoty a lze 
je snadno transportovat do mnoha kancelářských aplikací. 
Komerční programy také automaticky rozpoznávají hlavu 
a ohon komety. Nevýhodou samozřejmě je, �e tyto ko-
merční programy jsou velmi drahé. Na internetu se v�ak 

vyskytují zdarma (freeware) na stáhnutí aplikace speciálně 
určené k hodnocení komet. Tyto freeware programy jsou 
v�ak vět�inou schopny pouze samotného hodnocení komet, 
je tedy potřeba dal�í program pro ukládání snímků 
z mikroskopu. Dále tyto programy postrádají určité funkce 
zautomatizování některých úkonů usnadňujících práci 
(rozli�ení hlavy a ohonu, sledování počtu vyhodnocených 
komet atd.), rovně� nenabízejí funkci selektivního odstra-
ňování artefaktů na pozadí vyhodnocovaných objektů, se 
kterými se setkáváme zvlá�tě při barvení stříbrem. 

Manuální hodnocení je oproti poměrně zdlouhavému 
vyhodnocování speciálním softwarem (např. při hodnocení 
procentuálního zastoupení DNA v ohonu) rychlej�í a dle 
některých autorů stejně citlivé a vzájemně zaměnitelné21,22. 
Technika vyhodnocování zále�í zřejmě na preferencích 
a v případě speciálního programu na jeho dostupnosti. 
Nelze v�ak pominout fakt, �e manuální hodnocení je poně-
kud subjektivní zále�itostí. 

V hodnocení komet se pou�ívá mnoho parametrů. 
Mezi nejpou�ívaněj�í patří v�ak dva: délka ohonu (tail 
lenght) a procentuální zastoupení DNA v ohonu (tail % 
DNA), případně v hlavě (head % DNA). Doporučeným 
parametrem k hodnocení je procentuální zastoupení DNA 
v ohonu, je� lze pokládat za dostatečně robustní8,23. Tento 
parametr je ze v�ech nejméně ovlivnitelný mnoha vněj�í-
mi faktory a má nej�ir�í mo�ný rozsah (teoreticky 0 a� 
100 % DNA v ohonu). Procentuální zastoupení DNA 
v ohonu je také zřejmě nejlep�ím parametrem při interla-
boratorním srovnávání výsledků24. Délka ohonu nebo mé-
ně často procentuální zastoupení DNA v�ak mů�e 
v některých případech dosáhnout pozadí a je potom nutné 
citlivost metody upravit (např. změna napětí nebo časo-
vých parametrů elektroforézy). 

Hodnocení mů�e být ovlivněno i tím, v jakém bodě 
buněčného cyklu se buňka nachází a jaký typ metody je 
pro kometovou analýzu pou�it. Buňky v S-fázi obsahují 
replikační struktury, jejich� odpověď na agens je jiná ne� 
u nereplikující se DNA. Při alkalické SCGE se tyto struk-
tury chovají jako SSB a zvy�ují migraci. Naopak při neut-
rální SCGE replikační struktury migraci DNA brání23. 

 
 

4. Aplikace 
 
4 . 1 .  E k o l o g i c k ý  m o n i t o r i n g  

 
Ekologický monitoring metodou SCGE lze provádět 

na biosenzorech ze zamořeného prostředí. Ve vodném 
prostředí je oblíbeným organismem pro testy kontaminací 
například slávka jedlá (Mytilus edulis)25, na sou�i �í�ala 
obecná (Lumbricus terrestris)26. U těchto organismů 
z kontaminovaných oblastí bylo nalezeno významné zvý-
�ení po�kození DNA. Av�ak ani v případě zji�tění nepatr-
ného rozdílu mezi zkoumanou a kontrolní skupinou nelze 
vyloučit toxický vliv chemických látek na danou populaci. 
Stres způsobený chemikáliemi mů�e toti� zvý�it vníma-
vost organismů ke změnám různých faktorů prostředí27. 

Při ekologickém monitoringu kometovou analýzou 
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nelze v�ak zapomínat na mezidruhové rozdíly. Určitá dáv-
ka agens kontaminujícího prostředí se u jednoho druhu 
projeví jako signifikantní po�kození DNA, u druhého v�ak 
nikoliv28. 

 
4 . 2 .   G e n o t o x i c i t a ,  o x i d a t i v n í  s t r e s   

a  p r o t e k t i v n í  ú č i n k y  a n t i o x i d a n t ů  
 
Metodou SCGE jsou testovány na genotoxicitu mno-

há na trh uváděná farmaka a dal�í chemické sloučeniny29. 
Mezi testovaná farmaka mimo jiné patří i očkovací látky30. 
Výhoda kometové analýzy zde spočívá předev�ím ve snad-
né aplikaci na téměř jakoukoliv tkáň. Například Sasaki 
a spol.31 v jedné studii sledoval vliv chemických látek na 
několik orgánů současně. 

Je známo, �e významné po�kození DNA mů�e být 
zapříčiněno mimo jiné oxidativním stresem. Zvý�ený oxi-
dativní stres se projevuje např. i při fyzické námaze. Po 
zátě�i je migrace DNA vět�í, av�ak po určité době dochází 
k adaptivní odpovědi a buňky jsou vůči oxidativnímu stre-
su chráněny lépe32. Metoda analýzy komet je vhodná i pro 
testování účinků antioxidantů, jak přírodních, tak i synte-
tických. Mezi významné antioxidanty patří vitamin C, 
v hojné míře zastoupený v ovoci a zelenině. Suplementace 
vitaminu C v podobě ovoce kiwi vedla u zkoumaného 
vzorku k men�ímu oxidativnímu po�kození a buňky byly 
mnohem odolněj�í vůči účinku peroxidu vodíku in vitro33. 
Antioxidanty mají za určitých podmínek i prooxidační 
vlastnosti, které lze pomocí kometové analýzy zkoumat34. 
Například kyselina kávová, obecně pova�ovaná za antioxi-
dant, je v přítomnosti iontů mědi poměrně silným prooxi-
dantem. Tyto ionty jsou přítomny v chromatinu v blízkosti 
bází. Reakcí polyfenolů a iontů mědi dochází k redukci 
těchto iontů a při následné reoxidaci jsou produkovány 
reaktivní kyslíkové radikály a dochází k po�kození DNA. 
Navíc koncentrace iontů mědi při různých nádorových 
onemocněních vzrůstá, z toho lze vyvodit, �e za protektiv-
ními vlastnostmi kyseliny kávové nestojí antioxidativní 
aktivita, ale spí�e prooxidativní 35. 

Krátkodobé studie na sledování vlivu antioxidantů 
v�ak poskytly nejednoznačné údaje. Vysvětlení lze nalézt 
v některých studiích, kde bylo zji�těno, �e pokles oxidativ-
ního po�kození molekuly DNA trval pouze několik hodin 
po podání přípravku. V mnoha studiích, které potvrdily 
pozitivní vliv antioxidantů, nebylo ke kontrole pou�ito 
placebo, čím� vznikla mo�nost ovlivnění závěrů fale�ně 
pozitivními výsledky způsobenými opakujícími se vlivy36. 
V poslední době se ukazuje, �e účinky antioxidantů jsou 
při podávání v přirozené formě s potravou výrazněj�í ne� 
v případě suplementace pouze jednotlivými antioxidanty37. 
Tyto �nahé� antioxidanty mohou být v průběhu vstřebáva-
ní inaktivovány (degradovány). Jiný mů�e být i účinek na 
samotné buňky (laboratorní kultury) a celý organismus. Za 
nejdiskutovaněj�í je mo�né pova�ovat pou�ívání vitaminu 
E. Vedle vitaminových preparátů je vitamin E často přidá-
ván do mnoha kosmetických přípravků, např. pleťových či 
opalovacích krémů. Bylo v�ak zji�těno, �e exogenně poda-

ný vitamin E mů�e u fibroblastů po ozáření UVA podporo-
vat po�kození DNA38. 

Protektivní účinky lze pomocí SCGE sledovat 
i u kosmetických přípravků chránících před slunečním 
zářením. UVA záření ve slunečním světle způsobuje geno-
toxické změny. Ochrana proti záření UVA je v mnoha 
přípravcích nedostatečná. Tyto přípravky by měly být fo-
tostabilní a měly by být určeny pro �ir�í spektrum UV 
záření (UVB+UVA)39. 

 
4 . 3 .  B i o m o n i t o r i n g  

 
Velkého roz�íření se dočkala kometová analýza geno-

toxických chemikálií či záření v oblasti monitoringu pra-
covního i �ivotního prostředí. V těchto případech bývá 
nalezen významný rozdíl mezi zkoumanou a kontrolní 
skupinou, ale je častá interindividuální i intraindividuální 
variabilita8. 

V mnohých pracovních profesích je lidský organis-
mus vystaven nepříznivým účinkům toxických látek. Stan-
dardními testy je v některých případech nemo�né nalézt 
významné po�kození buněk. Například u pracovníků vy-
stavených v pracovním prostředí působení styrenu nebyl 
standardní analýzou spermatu nalezen rozdíl mezi expono-
vanou a kontrolní skupinou. Av�ak kometovou analýzou 
byl statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými skupi-
nami nalezen40. To názorně ukazuje vysokou citlivost ko-
metové analýzy. 

Po�kození DNA vlivem agens přítomného na praco-
vi�ti lze demonstrovat i na příkladu pracovníků 
z truhlářské dílny, kteří v kometovém testu vykazovali 
vět�í celkové po�kození DNA ne� kontrolní skupina41. 
Podle autorů lze po�kození DNA spojit s expozicí pracov-
níků prachu vznikajícím při opracování dřeva. Svou roli 
v�ak mohla sehrát i lepidla a laky, pou�ívané při výrobě 
nábytku. Také vystavení lidského organismu některým 
chemikáliím pou�ívaných v zemědělství (pesticidy, fungi-
cidy) výrazně po�kozuje DNA42. 

Významným agens po�kozujícím zdraví je azbest. 
Výsledkem kometové analýzy u osob vystavených působe-
ní azbestu bylo zji�tění, �e po�kození DNA bylo závislé na 
době trvání expozice a po�kození bylo předev�ím ve formě 
oxidovaných pyrimidinů a alkylovaných bází43. Po�kození 
DNA mohlo být způsobené buď akumulací neopravených 
po�kození nebo perzistencí azbestových vláken v těle vy-
�etřovaných subjektů. 

Metodou SCGE je mo�né sledovat vliv radioaktivní-
ho záření na organismus i po několika letech. Běloruské 
děti vlivem havárie jaderné elektrárny v Černobylu vyka-
zují zvý�ené po�kození DNA měřené v leukocytech ne� 
děti z italského města Pisa44. Svoji nezanedbatelnou roli 
v�ak zde mů�e hrát i vý�iva (méně kvalitní a kontaminova-
né potraviny). Zdrojem radioaktivního záření a tudí� po-
�kození DNA jsou i území vyu�ívaná jako jaderné střelni-
ce45. I v tomto případě se kometová analýza ukázala jako 
vysoce citlivá. 

SCGE byla pou�ita i při výzkumu mo�nosti detekce 
po�kození DNA kouřením46. Mezi kuřáky a nekuřáky ne-
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byl metodou kometové analýzy zji�těn významný rozdíl. 
Snad proto, �e jako vzorek slou�ily buňky krve. Pro tako-
vou analýzu jsou vhodněj�í buňky, které jsou v přímém 
kontaktu s agens, v tomto případě epiteliální buňky dýcha-
cího traktu. V kontrastu s tímto pozorováním v�ak některé 
studie na krevních buňkách potvrdily nepříznivý efekt 
kouření na strukturu DNA47. 

 
4 . 4 .  K l i n i c k ý  s k r í n i n g  a  d i a g n o s t i k a  

 
Výzkum spermií pacientů, kteří podstoupili IVF (in 

vitro fertilization) nebo ICSI (intracytoplasmic sperm in-
jection) ukázal, �e vět�í úspě�nost oplození a men�í počet 
spontánních abortů koreloval s men�ím po�kozením DNA, 
které bylo stanoveno kometovou analýzou48. Při vystavení 
spermií účinkům rentgenového záření a peroxidu vodíku 
bylo kometovou analýzou zji�těno výrazné po�kození. 
U fertilních mu�ů jsou v�ak spermie vůči mutagennímu 
po�kození odolněj�í ne� u neplodných mu�ů49. Se zvy�ují-
cím se důrazem na zvolení co nejlep�ích spermií 
(předev�ím u ICSI) mů�e být schopnost zji�tění kvality 
vzorků spermatu více ne� relevantní. Pomocí SCGE 
a difuzní analýzy (viz kap. 4.5. Detekce apoptózy) bylo té� 
zji�těno, �e integrita DNA spermií klesá se vzrůstajícím 
věkem, abnormalitou spermií, pohyblivostí spermií a na-
opak je vy��í se vzrůstající koncentrací spermií a vy��ím 
zastoupením apoptotických buněk48,50. 

I kdy� výsledky kometové analýzy po�kození DNA 
spermií korelují s výsledky dal�ích metod pou�ívaných 
k analýze spermatu51, je SCGE v současné době na tomto 
poli pouze okrajovou metodou. Měření kometovou analý-
zou je vlivem nejednotné metodiky prozatím přijímáno 
pouze jako nestandardní metoda52. 

SCGE mů�e pomoci při včasných diagnózách záva�-
ných onemocnění jako při xeroderma pigmentosum (XP)53. 
XP je onemocnění, jeho� podstatou je ve vět�ině případů 
porucha excizní reparace po�kození DNA vyvolaného UV 
zářením. S poruchou excize nedochází u buněk subjektů 
po UV ozáření k takovému nárůstu délky ohonu jako 
u referenčních (zdravých) vzorků. Obdobně lze kometovou 
analýzu pou�ít pro diagnostiku trichothiodystrofie, která se 
také, podobně jako XP, vyznačuje fotosenzitivitou a poru-
chou excizní reparace (cca v 50 % případů)54. Pou�ití ko-
metové analýzy na lymfocyty �en, u nich� docházelo 
k opakujícím se potratům, ukázalo vět�í migraci DNA ne� 
u kontrolních skupin (pacientek bez opakujících se abortů 
a jejich man�elů, ale i man�elů posti�ených pacientek)55. 
Integrita DNA u těchto pacientek koreluje se schopností 
donosit plod. Faktory ovlivňujícími úspě�nost dono�ení 
jsou v�ak i stres, vý�iva apod. 

SCGE lze také vyu�ít při výzkumu rakoviny, např. 
studiem reparační kapacity DNA a její interindividuální 
variability56,57, nebo jako diagnostický nástroj a prognos-
tický ukazatel karcinomu49. 

 

4 . 5 .  D e t e k c e  a p o p t ó z y  
 
Apoptózu neboli programovanou smrt buňky je po-

mocí SCGE nesnadné identifikovat. Za apoptotické buňky 
jsou někdy pova�ovány komety s malou hlavou a vět�inou 
DNA v ohonu (vějířovitě roz�ířeném). Tyto komety v�ak 
mohou vzniknout i po působení vysoké dávky gamma 
záření58 nebo inkubací s velkou, av�ak subletální dávkou 
peroxidu vodíku8. Proč nelze takovéto komety označit za 
apoptotické? V prvním případě byly buňky zpracovány 
bezprostředně po ozáření, tak�e apoptóza nebyla mo�ná. 
Ve druhém případě lze po určité době vidět vymizení 
�apoptotických� komet díky opravě po�kození, av�ak apo-
ptóza je děj nevratný. Při apoptóze je navíc genetická in-
formace degradována na úroveň nukleosomu (nukleosom 
je brán jako základní jednotka chromatinu, skládá se 
z několika druhů histonových proteinů a části DNA o prů-
měrné délce cca 200 bp). Takto malé fragmenty by při 
jednotlivých krocích SCGE byly zcela jistě ztraceny8,58. 
Pro detekci apoptózy lze díky fragmentaci pou�ít detekci 
�ebříčku DNA gelovou elektroforézou nebo metody difuz-
ní analýzy59,60. Tato metoda je velice podobná předchůd-
kyním SCGE. K pohybu vysoce degradovaných fragmentů 
DNA neslou�í elektrický proud elektroforézy, ale prostá 
difuze. K difuzi při neutrálních či slabě alkalických pod-
mínkách dojde pouze u buněk s velmi degradovanou 
DNA. 

Difuzní analýza mů�e být u�itečná při monitoringu 
účinnosti léčby rakoviny, zkoumání vlivu vý�ivy, stárnutí 
nebo environmentálních faktorů na organismy60. 

 
 

5. Závěr 
 
Kometová analýza je vysoce citlivá metoda pro měře-

ní (detekci) po�kození DNA. Je také atraktivní i pro svou 
jednoduchost a rychlost provedení. Velké roz�íření 
v současné době má v�ak i své stinné stránky. I kdy� se 
jedná o metodu velice univerzální, nelze ji aplikovat obec-
ně bez toho, ani� by bylo podrobněji známo kupříkladu 
pozadí a faktory degradace DNA. Příkladem je studie za-
měřená na pou�ití kometové analýzy při odhadu času úmr-
tí ve forenzní praxi61. Je známo, �e degradaci DNA ovliv-
ňuje nemálo vnitřních i vněj�ích faktorů. Například sní�ení 
teploty o 20 °C vede k 10 a� 25 násobnému sní�ení rych-
losti chemických reakcí, např. degradaci bází62. Labilní 
struktura DNA s degradovanými bázemi je pak snadno 
fragmentována. V různých tkáních je vlivem mno�ství 
autolytických enzymů, odli�nou odolností buněk vůči de-
gradaci nebo jiným vlastnostem prostředí, DNA degrado-
vána nestejně63. Dal�ím vnitřním faktorem mů�e být hete-
rogenní odpověď buněk různých jedinců. Z uvedených 
důvodů je velmi pravděpodobné, �e standardizace testu 
kometové analýzy pro forenzní potřeby, tak aby spolehlivě 
určovala čas od úmrtí na základě analýzy vzorku 
z nekontrolovaného prostředí, je obtí�ná, ne-li nemo�ná. 
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Závěrem je nutné si uvědomit, �e výzkumy jsou často 
prováděny na buněčných liniích izolovaných od vlivu 
a mo�ností mnohobuněčného organismu. Odpověď u orga-
nismu pak mů�e být odli�ně modulována. Rovně� nelze, 
podobně jako v jiných oblastech výzkumu, srovnávat vý-
sledky pokusů provedených na lidských nebo zvířecích 
buňkách. Některé chemické látky mají vět�í genotoxický 
vliv na lidské buňky ne� na buňky zvířecí64. V neposlední 
řadě je v odpovědích (po�kození) různých druhů buněk 
velká variabilita. Například keratinocyty a fibroblasty, 
v daném kontextu tedy buňky jednoho orgánu (ků�e), jsou 
dávkami UV záření po�kozovány odli�ně65. 

Oblasti vyu�ití této metody se rok od roku rychle 
roz�iřují. Na tom, zda se kometová analýza stane skutečně 
bě�nou metodou, bude mít vliv předev�ím standardizace 
metodiky SCGE a hlub�í pochopení principů metody sa-
motné8,58. Pokusy o standardizaci metodiky SCGE byly 
provedeny skupinou výzkumníků v rámci mezilaboratorní 
spolupráce. Výsledky této studie dokládají dobrou reprodu-
kovatelnost dat získaných s pou�itím kometové analýzy66. 

Kometová analýza, i přes nesporné kvality, by v�ak 
v �ádném případě neměla být metodou jedinou, např. při 
klinických testech toxicity látek, ale součástí baterie testů 
(lze v�ak předpokládat, �e tomu tak skutečně je). 

 
Tato práce byla podpořena prostředky z grantu FRV� 

1418/2006. 
 

P o u � i t é  z k r a t k y  
 
AP místa apurinové/apyrimidinové místo, místo bez 

dusíkaté báze 
DSB double strand break(s), dvouřetězcový(é) 

zlom(y) 
LMPA low melting point agarose, agaróza tající při 

nízké teplotě 
PBS  phosphate buffered saline, fosfátový pufr 
SCGE  single cell gel electrophoresis, gelová elektro-

foréza jednotlivých buněk 
SSB  single strand break(s), jednořetězcový(é)  

zlom(y) 
XP  xeroderma pigmentosum 
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This review provides a brief information on principles 

and possible applications of the comet assay method, 
known as single cell gel electrophoresis, allowing to ana-
lyse DNA damage. 

This method developed in the mid-seventies was 
widely used in the early eighties of the last century. Sev-
eral modifications of the comet assay approach made this 
method an attractive tool in various fields such as molecu-
lar biology research, quality control, clinical diagnosis, 
and monitoring of environmental pollution. 


