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Úvod 
 

Metoda kometové analýzy je založena na migraci 
poškozené DNA jednotlivých buněk při elektroforéze 
v agarózovém gelu, její následné vizualizaci (migrující 
poškozená DNA v gelu vytváří obraz podobný kometě) 
a hodnocení parametrů poškození DNA. Vizualizaci DNA 
(komet) lze provádět fluorescenčními barvivy nebo stříbře-
ním1. Hodnocení je možné buď počítačovými programy 
založenými na analýze obrazu, případně členěním do kate-
gorií (např. 0–4) dle míry poškození2. 

V naší práci jsme studovali opakovatelnost a reprodu-
kovatelnost výsledků při použití kombinace alkalicko-
neutrální kometové analýzy3, barvení stříbřením a vyhod-
nocení s pomocí počítačové podpory. 

 
 

Experimentální část 
 
V experimentech byla použita buněčná linie HL-60 

(ECCAC, Salisbury, Velká Británie). Poškození DNA bylo 
vyvoláno alkaloidem chelerythrinem (3 g ml–1), peroxi-
dem vodíku (100 mol l–1), nebo se jednalo o kontrolní 
vzorky. K hodnocení bylo z několika experimentů vybráno 
100 komet (jejich digitální snímky), tedy doporučovaný 
počet pro experimentální bod4. Komety byly vybrány na 
základě dat z předchozích hodnocení tak, aby byl pokryt 
celý možný rozsah poškození DNA a byly rovnoměrně 
rozděleny do kategorií podle hodnoty nejrobustnějšího 
markeru kometové analýzy, který představuje procentuální 
podíl (%) DNA v ohonu komety (anglicky % tail DNA). 
Pro porovnání experimentální chyby při opakovaných 
hodnoceních různými osobami byl marker % DNA v oho-
nu měřen ve třech opakováních třemi hodnotiteli. Dva 

hodnotitele lze považovat za zkušené. Třetí hodnotitel 
neměl předchozí zkušenosti s kometovou analýzou, ale byl 
zevrubně seznámen s jejími principy a samotnou metodou 
měření. Všichni hodnotitelé použili program LUCIA 
s modulem Comet Assay (LUCIA G 4.82, modul 3.51, 
LIM Praha, ČR). Dále byly porovnány výsledky získané 
jedním zkušeným hodnotitelem ve třech opakováních 
s použitím programu LUCIA a freeware aplikace CASP 
(CASP 1.2.3, www.casplab.com)5. Časové odstupy mezi 
jednotlivými měřeními byly minimálně jeden den. 

 
Kometová analýza 

 
Po inkubaci se zkoumanou látkou byly buňky centri-

fugovány, resuspendovány ve fosfátovém pufru (PBS, 
pH 7,4), smíchány v poměru 1:5 s 0,8% nízkotající agaro-
sou (Invitrogen, Velká Británie) zahřátou na 37 °C. Su-
spenze byla v množství 70 l nanesena na podložní mikro-
skopická skla (Menzel-Gläser, Německo) potažená 1% 
agarosou (Invitrogen, Velká Británie). Vzorky byly pře-
kryty krycími sklíčky a nechaly se zpolymerovat. Po od-
stranění krycích sklíček byly vzorky inkubovány 60 min 
při 4 °C v lyzačním roztoku (0,5  TBE, 2,5 % SDS). Po 
opláchnutí deionizovanou vodou a PBS následovalo 
20 min v denaturačním roztoku (0,3 mol l–1 NaOH, 
5 mmol l–1 EDTA, pH 13,5) při pokojové teplotě. Po ukon-
čení denaturace byla skla opět opláchnuta deionizovanou 
vodou a inkubována 5 min v elektroforetickém pufru (1  
TBE, pH 8,3). Elektroforéza probíhala po dobu 15 min ve 
vychlazeném elektroforetickém pufru při 1 V cm–1. Po 
zaschnutí gelu následovala fixace v roztoku 15% w/v 
trichloroctové kyseliny, 5% w/v síranu zinečnatého a 5% 
w/v glycerolu. 

K barvení stříbřením byl použit postup, který původ-
ně publikovali Gregorio a Verschaeve6. Digitální snímky 
byly pořízeny v prostředí programu LUCIA kamerou 
Vosskühler CCD 1300B připojenou ke světelnému mikro-
skopu Zeiss Primo Star. 

 
Statistické hodnocení 

 
Rozdíly mezi hodnotiteli byly testovány vícerozměr-

nou analýzou rozptylu (MANOVA) a analýzou rozptylu 
pro opakovaná měření (ANOVA), u které byl vnitřní efekt 
(opakované hodnocení) nastaven na hodnotu 3 a hodnotitel 
představoval kategoriální faktor analýzy. Podobně byly 
testovány rozdíly mezi porovnávanými programy. Nulová 
hypotéza shody mezi rozptyly hodnot získanými programy 
LUCIA a CASP byla při trojím opakování testována více-
rozměrnou analýzou rozptylu a analýzou rozptylu pro opa-
kovaná měření. V obou případech byly předpoklady pro 
použití testů zkoušeny pomocí Shapiro-Wilkova testu 
(normalita rozložení dat), Leveneova testu (homogenity 
kovariančních matic) a Mauchleyho testu (test sféricity). 
V případě, že vícerozměrné srovnání poskytlo statisticky 
významné rozdíly, dvojice jednotlivých úrovní studova-
ných faktorů (opakování-hodnotitel, opakování-software) 
byly testovány párově pomocí post-hoc Tukeyho testu 
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studentizovaného rozsahu, případně neparametrickou alter-
nativou (Wilcoxonův párový test). 

U hodnocení rozdílů mezi programy byly komety 
rozděleny do 5 kategorií. Kategorie 1 odpovídala poškoze-
ní 0–19,99 % DNA v ohonu, kategorie 2 odpovídala 20 až 
39,99 % DNA v ohonu, atd. Rozdíly mezi faktory uvnitř 
kategorií byly testovány Friedmannovou ANOVA analý-
zou. Statistické hodnocení bylo provedeno v programu 
Statistica 10. Statistická významnost byla určena na 5% 
hladině významnosti. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
V naší studii jsme opakovaně hodnotili stejné, předem 

vybrané komety ve formě digitalizovaných obrazů. Na 
rozdíl od prací na podobné téma7,8 jsme se zaměřili přímo 
na vyčíslení rozdílů, které vznikají odlišnou mírou zkuše-
ností hodnotících osob, aktuálním nastavením programu 
a odlišností mezi počítačovými programy, aniž by výsled-
ky byly rozostřeny volným (náhodným) výběrem komet. 

V tab. IA jsou uvedeny výsledky hodnocení parame-
tru % DNA v ohonu při opakovaných měřeních různými 
hodnotiteli. Nebyly zjištěny žádné statisticky významné 
rozdíly jak v opakovaných měřeních, tak mezi hodnotiteli. 

Tabulka I 
A – Popisná statistika pro marker % DNA v ohonu měřený v programu LUCIA, tříděno dle hodnotitelů (1 a 2 zkušení, 3 
méně zkušený). B – Popisná statistika pro marker % DNA v ohonu měřený zkušeným hodnotitelem v programech LUCIA 
a CASP, tříděno dle softwaru 

    Hodnocení 1 Hodnocení 2 Hodnocení 3 

A N průměr SD průměr SD průměr SD 

1 100 50,41 28,42 50,38 28,49 50,49 28,62 

2 100 50,42 28,96 50,37 28,95 50,54 28,83 

3 100 50,20 28,96 49,60 28,82 50,41 28,86 

                

B               

LUCIA 89 44,87 25,02 44,87 25,15 44,97 25,30 

CASP 89 42,92 27,44 43,13 27,48 43,07 27,61 

Obr. 1. Graf ukazující rozdíly mezi hodnotiteli (1 a 2 zkušení, 3 méně zkušený) a jejich opakovanými měřeními parametru % DNA 
v ohonu v programu LUCIA. Znázorněn je průměr a 95% interval spolehlivosti hodnoty průměru (○ hodnocení 1, □ hodnocení 2, ◊ 
hodnocení 3)  
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Již dříve jsme provedli stejný experiment, ve kterém jsme 
použili 20 náhodně vybraných komet s poškozením 30 až 
90 % DNA v ohonu (nepublikované výsledky). V rámci 
této pilotní studie nebyly shledány statisticky významné 
rozdíly v případě hodnocení zkušenými hodnotiteli, méně 
zkušený hodnotitel se však ve svých opakovaných měře-
ních statisticky významně lišil. Obr. 1 naznačuje, že 
i v této studii byl největší rozptyl hodnot pro opakovaná 
měření pozorován u méně zkušeného hodnotitele. Rozdíly 
mezi studiemi byly pravděpodobně způsobeny malým 
počtem hodnocených komet v pilotním experimentu. Pro 
hodnocení je ze statistického hlediska doporučeno, aby 
experimentální bod představoval alespoň 50–100 komet4, 
což potvrzují i naše pozorování. 

Ani při porovnání dvou vybraných programů nebyly 
zjištěny žádné statisticky významné rozdíly. Z hodnocení 
bylo však vyloučeno 11 komet z důvodu nemožnosti vy-
hodnotit parametry poškození pomocí aplikace CASP. 
V programu LUCIA bylo u těchto 11 komet naměřeno 
88 % DNA v ohonu a výše. Na obtíže s hodnocením ko-
met s vysokým poškozením upozorňují samotní autoři 
aplikace CASP5 a na existenci tohoto problému je možné 
usuzovat i z publikovaných dat jiných autorů 9. CASP po-
skytoval konzistentně nižší průměrné hodnoty měření 
u všech opakování (tab. IB). V naší výše zmíněné nepubli-
kované pilotní studii jsme u hodnocených komet zjistili 
vysokou míru korelace (R=0,97) mezi hodnotami 
z programu LUCIA a CASP. Pro objasnění příčin konzis-
tentně nižších hodnot měření v programu CASP, zjiště-
ných v této studii, byly zkoumány vztahy pěti kategorií 
komet s rozdílným poškozením. Rozdělení hodnot zkou-

maného parametru do 5 kategorií poskytlo statisticky vý-
znamné rozdíly mezi programy pouze pro kategorie komet 1 
a 2 (tj. 0–19,99 % a 20–39,99 % DNA v ohonu). Z koeficien-
tu konkordance a dalších parametrů (např. ANOVA χ2) vy-
plynulo, že výrazně větší neshoda mezi jednotlivými soft-
wary byla u kategorie 1. Rozdíly mezi daty získanými 
hodnocením komet v kategorii 1 testovanými programy 
ukazuje obr. 2. Na základě provedených experimentů však 
není možné rozhodnout, zda v kategorii komet s nízkým 
poškozením DNA program CASP data podhodnocuje, 
nebo naopak LUCIA nadhodnocuje. 

 
 

Závěr 
 
I když se výsledky získané pomocí obou testovaných 

programů ze statistického hlediska jeví jako rovnocenné, 
z čistě praktických důvodů je použití systému LUCIA 
k hodnocení pohodlnější a rychlejší. Systém LUCIA 
umožňuje jednodušší nastavení prahových hodnot pro 
správné odlišení obrazu komety od pozadí (bez nutnosti 
přerušit měření) a lze také manuálně vytyčit jednotlivé 
části komety.  

 
Použité zkratky 
 
PBS  phosphate buffered saline, fosfátový pufr 
SDS  sodium dodecyl sulfate, dodecylsulfát sodný 
TBE  Tris-borate-EDTA, Tris-borátový pufr 

Obr. 2. Graf znázorňující rozdíly mezi daty získanými v programu LUCIA a CASP pro komety s poškozením pod 20 % DNA 
v ohonu (□ medián,  25–75 %, I min–max) 
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M. Dvořáka, b, P. Urbanováb, and M. Matejovi-
čováa (a Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, 
Masaryk University, Brno, b Department of Anthropology, 
Faculty of Science, Masaryk University, Brno): Evalua-
tion of Computer-Assisted Comet Assay – Repeatabi-
lity and Reproducibility of Data 

  
Evaluation of the alkaline/neutral comet assay com-

bined with Ag staining and computer analysis were per-
formed and afford good repeatability and reproducibility. 
The present study showed that if an appropriate number of 
comet results (N=100) is evaluated using LUCIA image 
analysis, there are no statistically significant differences 
among operators of various levels of experience. Using 
public domain software CASP, the results showed a con-
sistent tendency to provide lower average values for the 
studied variable (% tail DNA) compared with LUCIA 
software. Yet, this tendency was shown to be statistically 
insignificant for a majority of comets. If limited to a sub-
sample of less damaged comets, the software comparison 
was statistically significant. This together with the fact that 
CASP was unable to process heavily damaged comets 
(> 90 % tail DNA) may bring certain limitations to the use 
of CASP combined with presented protocol. In many re-
spects, the results of analysis using CASP are comparable 
with the values obtained using the LUCIA software.  
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