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ABSTRAKT 
Aflatoxiny představují kvůli jejich vysoké toxicitě a karcinogenitě velké nebezpečí, kterému se 

v běžném životě snadno nevyhneme. Intoxikace aflatoxiny způsobuje velkou řadu onemocnění od těch 

lehčích až po nekrózu orgánů či smrt. Nejvíce aflatoxiny postihují játra, kde dochází k 

jejich odbourávání a vzniku následných metabolitů, které jsou pro tělo nejtoxičtější. Z tohoto důvodu je 

jejich přesné stanovení a porozumění principu jejich účinků velmi důležité.  

V práci byly kalibrovány metody pro sledování a k bližšímu určení vlivu aflatoxinů na lidské buňky. 

K tomuto sledování byly použity metody: MTT testy viability, fluorescenční mikroskopie a průtoková 

cytometrie. Jako další bylo proměřeno množství přítomných aflatoxinů v různých potravinách 

s odlišnými podmínkami skladování. Pro tuto analýzu byly použity ELISA testy RIDASCREEN 

Aflatoxin Total a RIDA Aflatoxin column. 

Kalibrované metody byly porovnány s metodami již používanými pro stanovení vlivu aflatoxinů a 

výsledky ELISA testů byly porovnány s limity množství aflatoxinů povolenými Českou legislativou. 

Žádná z kontrolovaných potravin neobsahovala nadlimitní koncentraci aflatoxinů, která je v České 

republice stanovena na 4-10 µg/l (liší se pro různé druhy potravin). Nejvyšší hodnoty aflatoxinů 

vykazovaly potraviny, které byly špatně skladovány ale nebyly viditelně napadeny plísněmi. Byla 

stanovena hodnota LD50 pro aflatoxin B1 na 12,25 µM. Pomocí průtokové cytometrie byl stanoven 

druh buněčné smrti, kterou aflatoxin způsobil a tato data byla dále potvrzena díky snímkům 

z fluorescenční mikroskopie. 

ABSTRACT 
Aflatoxins present a great danger due to their high toxicity and carcinogenicity, which is not easily 

avoided in everyday life. Intoxication with aflatoxins causes a wide range of diseases ranging from mild 

diseases to organs necrosis or death. Aflatoxins mostly affect the liver, where it degrades and the 

formation of subsequent metabolites, which are the most toxic to the body. For this reason, their precise 

determination and understanding of the principle of their effect is very important. 

In this work, methods for monitoring and closer determination of aflatoxin effects on human cells 

were calibrated. The methods that were used are: MTT viability assays, fluorescence microscopy and 

flow cytometry. Next, the amount of aflatoxins present in different foods with different storage 

conditions was measured. For this analysis were used ELISA assays RIDASCREEN Aflatoxin Total 

and RIDA Aflatoxin column. 

Calibrated methods were compared with the methods already used to determine the effect of 

aflatoxins and the results of the ELISA tests were compared with the limits of aflatoxin levels permitted 

by the Czech legislation. None of the controlled foods contained above-the-limit concentration of 

aflatoxins, which in the Czech Republic is set at 4-10 µg/l (varies for different types of food). Foods 

that were poorly stored but not visibly affected by fungi showed the highest levels of aflatoxins. The 

LD50 value for aflatoxin B1 was determined to 12,25 µM. The type of cell death caused by aflatoxins 

was determined by flow cytometry and these data were further confirmed by fluorescence microscopy 

images. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Aflatoxiny, mykotoxiny, test viability, ELISA, průtoková cytometrie, fluorescenční mikroskopie 

KEYWORDS 
Aflatoxins, mycotoxins, viability test, ELISA, flow cytometry, fluorescence microscopy 
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ÚVOD 
Aflatoxiny patří mezí nejvíce karcinogenní a mutagenní přirozeně se vyskytující látky, které můžeme 

najít kdekoliv na světě. Tyto mykotoxiny jsou produkovány mikroskopickými houbami rodu Aspergillus 

a to především druhy flavus a parasiticus. Vyskytují se v širokém spektru krmiv a potravin. Vznikají při 

pěstování, skladování či transportu. Konzumace kontaminovaných potravin způsobuje toxikózy a 

mnoho dalších závažných onemocnění, ve vysoké koncentraci může způsobovat vážné poškození 

orgánů či smrt způsobenou nekrózou některého z orgánů. 

Nebezpečí aflatoxinů tkví nejen v jejich toxicitě, mikroskopických rozměrech ale také v druhu 

potravin, které napadají. Nejedná se pouze o potraviny obvykle napadané plísněmi, nejčastěji plísně 

rodu Aspergillus napadají ořechy, obilniny či pícniny. Problematice toxicity aflatoxinů se začala věnovat 

vyšší pozornost v 60. letech dvacátého století při masovém úhynu zvířat po konzumaci 

kontaminovaného krmiva. 

Prvním cílem je shrnutí charakterizace aflatoxinů v literární rešerši. Hlavní motivací k mé práci je 

optimalizace metod pro sledování vlivu a přítomnosti aflatoxinů. Nejprve byly kalibrovány metody pro 

sledování vlivu aflatoxinů na lidské buňky, konkrétně pro stanovení LD50 dávky a stanovení druhu 

buněčné smrti. Jako druhá metoda byly použity ELISA testy pro stanovení přítomnosti aflatoxinů 

v různých druzích potravin s různými podmínkami skladování. 

I přes omezení přítomnosti aflatoxinů legislativou není jejich přítomnost v potravinách výjimkou, 

což s jejich vysokou toxicitou představuje velký problém, proto je optimalizace metod pro stanovení 

vlivu a přítomnosti aflatoxinů podstatná. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Úvod o aflatoxinech 

Aflatoxiny jsou toxické látky, které se řadí mezi mykotoxiny, a jsou produkovány toxigenními 

vláknitými houbami rodu Aspergillus, zejména druhy Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus [1]. 

Aflatoxiny patří s ohledem na svoji extrémně vysokou toxicitu mezi nejvíce sledované mykotoxiny [2]. 

Přestože bylo identifikováno 20 aflatoxinů, pouze 4 z nich, tj. aflatoxiny B1, B2, G1 a G2 se vyskytují 

přirozeně a jsou významnými kontaminanty široké škály potravin a krmiv [3]. Nejznámější aflatoxiny 

B1 a G1 byly objeveny již v roce 1963 [4] spolu s aflatoxiny B2 a G2. Takto nazvané jsou proto, že při 

chromatografii první z nich vytváří na tenké vrstvě skvrnu, která fluoreskuje modře (blue) a druhý zeleně 

(green) [5]. Číselný index znázorňuje pořadí v chromatografickém poli směrem od cíle ke startu [6]. 

1.1.1 Původci aflatoxinů 

Při produkci aflatoxinů se uplatňují především vláknité mikroskopické houby rodu Aspergillus [7]. 

Jedná se o vřeckovýtrusé houby [5]. 

Taxonomické zařazení rodu Aspergillus je následující [7]. 

− říše: Fungi  

− oddělení: Ascomycota  

− řád: Eurotiales  

− čeleď: Trichocomaceae  

− rod: Aspergillus 

Tvorba aflatoxinů byla potvrzena u druhů: flavus, parasiticus, glausus, bombycis, pseudomarii 

versicolors. Nejvýznamnějšími producenty jsou druhy flavus a parasiticus. 

1.1.1.1 Aspergillus flavus 

Aspergillus flavus je vřeckovýtrusá houba z čeledi Trichocomaceae běžně se vyskytující v přírodě, 

například v půdě jako saprofyt. Pro rod Aspergillus jsou typické konidiofory hustě pokryté fialidami [8]. 

A. flavus je významným původcem toxigenních metabolitů, z nichž nejznámější jsou právě aflatoxiny, 

dále sterigmatocystiny a cyklopiazonové kyseliny. Dále se druh A. flavus vyskytuje v zemině, 

potravinách, krmivech atd. [9]. Tento druh je největším producentem aflatoxinu B1 a B2. Při ročním 

testování skladovaných arašídů v Brazílii bylo 93,8 % izolátů A. flavus producenty aflatoxinů B1 a B2. 

1.1.1.2 Aspergillus parasiticus 

Aspergillus parasiticus je vřeckovýtrusá houba, velmi podobná druhu A. flavus zmiňovanému výše. 

Jedním z diferenciálně diagnostických znaků těchto dvou druhů je to, že Aspergillus parasiticus je 

kromě aflatoxinu B1 a B2 také producentem aflatoxinů G1 a G2. Kolonie A. parasiticus mají tmavší 

odstín zelené barvy než A. flavus, kratší konidiofory a ježovité konidie [10]. 

1.1.2 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Aflatoxiny se rozdělují na skupiny difurokumarocyklopentanů a difurokumarolaktonů [5]. Jsou to 

polycyklické, nesaturované, vysoce substituované kumariny [1]. Po fyzikální stránce představují 

aflatoxiny skupinu látek s nepolární povahou [11]. Jsou to krystalické látky [12], dobře rozpustné v 

metanolu, chloroformu, acetonu a acetonitrilu. Teplota tání se pohybuje od 190 °C (aflatoxin G2) po 

299 °C (AFM1). Molekulová hmotnost je nízká, v rozmezí 312–346. 
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1.1.2.1 Aflatoxin B1 

− Sumární vzorec: C17H12O6 

− Strukturní vzorec: 

− Teplota tání: 260–269°C 

− Popis: bílý prášek [13] 

1.1.2.2 Aflatoxin B2 

− Sumární vzorec: C17H14O6 

− Strukturní vzorec:  

− Teplota tání: 290–316°C 

− Popis: bílé jehlice [14] 
  

https://www.fermentek.com/sites/default/files/Aflatoxin%20B1.png
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1.1.2.3 Aflatoxin G1 

− Sumární vzorec: C17H12O7 

− Strukturní vzorec:  

− Teplota tání: 258°C 

− Popis: bílý prášek [15] 

1.1.2.4 Aflatoxin G2 

− Sumární vzorec: C17H14O7 

− Strukturní vzorec:  

− Teplota tání: 237–240°C 

− Popis: bezbarvé jehlice[16] 

1.1.3 Toxicita a vliv na lidské zdraví 

Aflatoxiny jsou pro lidský organismus velmi nebezpečné. Vedle toxických účinků mají i účinky 

mutagenní, teratogenní, imunosupresivní a karcinogenní. Kvůli prokázané karcinogenitě a akutním 

toxickým účinkům u zvířat i u člověka jim je věnována větší pozornost, než ostatním mykotoxinům [1]. 

Mezi nejsilnější karcinogeny patří aflatoxiny B1, B2, G1 a G2 (dle Mezinárodní agentury IARC WHO 

se sídlem v Lyonu). Toxicita aflatoxinů klesá v pořadí: AFB1˃AFG1˃AFB2˃AFG2˃M1. Přitom 

odpověď organismu na aflatoxiny je závislá na živočišném druhu, pohlaví, věku, způsobu výživy a 

dalších faktorech, což zřejmě souvisí s rychlostí a způsobem biotransformace, přítomností hormonů a 

různými faktory prostředí, v němž organismus vyrůstá. Obecně platí, že citlivost vůči aflatoxinům se 

snižuje s věkem (u dětí je extrémní vnímavost do 1 roku) a samice bývají méně citlivé než samci [17]. 

https://www.fermentek.com/sites/default/files/Aflatoxin%20G2_0.png
https://www.fermentek.com/sites/default/files/Aflatoxin%20G2_0.png
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− Aflatoxin B1: nejsilnější známý přírodní karcinogen a nejúčinnější hepatokarcinogen, 

primárně postihuje játra (jelikož játra jsou hlavním místem metabolismu aflatoxinů), 

způsobuje změny i na jiných orgánech  

− Aflatoxin B2: karcinogen (možný), genotoxický, nižší toxické účinky než B1  

− Aflatoxin G1: jaterní a ledvinový karcinogen, genotoxický  

− Aflatoxin G2: karcinogen (možný), genotoxický 

Akutní i chronická toxicita se projevuje především v játrech, kde dochází k tukovatění tkáně a k 

proliferacím žlučovodů, dále také ke krvácivým nekrózám a k mozkovým otokům [18]. V mnohých 

případech dochází k poškození ledvin, kde vznikají nekrózy v tubulech (glomeruly zůstávají 

nezměněny) a nadledvin (dochází k hemoragii a nekróze) [17]. Velmi brzy byly aflatoxiny označeny 

jako jedny z nejsilnějších karcinogenů – látek vyvolávající zhoubné bujení [19], které vedou k tvorbě 

rakovinných nádorů. 

1.1.3.1 Onemocnění způsobená aflatoxiny 

Akutní aflatoxikóza: Vyskytuje se poměrně zřídka. Nejčastěji postihuje játra, v nichž v důsledku 

postižení vznikají nekrózy. Dále způsobuje jaterní dystrofii. V játrech zemřelých je následně možno 

histopatologicky ověřit přítomnost toxinu (nejčastější jsou případy s nálezem aflatoxinu B1). 

Primární jaterní karcinom: Karcinogenita aflatoxinu B1 je zapříčiněna jeho metabolizovanou 

formou, která způsobuje bodovou mutaci na kodonu 249 (ser) – dochází ke změně pořadí bází z AGT 

na AGG u tumor supresorového genu p53 [1]. Mutace vede ke vzniku primárního karcinomu. Nádory 

jater tvoří v ČR asi 3% případů pacientů se zhoubnými nádory [20]. Také byl studován vztah mezi virem 

hepatitidy typu B a zvýšením rizika jaterního karcinomu a bylo zjištěno, že prodělání hepatitidy B 

zvyšuje přibližně dvacetinásobně riziko vzniku tohoto typu nádoru. Virus hepatitidy B je řazen mezi 

lidské onkoviry. Potřebuje ovšem, aby působil některý z faktorů vyvolávající onkogenezi, a právě v této 

funkci se často uplatňují aflatoxiny. 

Kvašiorkor („kwashiorkor“): Toto onemocnění, nejčastěji se vyskytující v zemích potýkajících se s 

hladomorem, je charakterizováno jako výživová dysbalance. Při potenciálním energetickém dostatku se 

projevuje nedostatek kvalitních bílkovin v potravě. To způsobuje edémy vyvolané právě nedostatkem 

bílkovin v krvi. U nejtěžších případů tohoto onemocnění byly současně potvrzeny nálezy aflatoxinů jak 

v potravinách, tak v tělních tekutinách (krev, moč) postižených jedinců. Existuje tedy zřejmě úzký vztah 

mezi nemocí kvašiorkor a konzumací potravin kontaminovaných aflatoxiny, který byl zjištěn zejména 

při výzkumech v Etiopii a dalších afrických zemích.  

Reyův syndrom: Tato choroba postihuje celosvětově zejména děti [1]. Je považována za 

polyetiologickou a jako jedno z hlavních agens jsou označovány aflatoxiny [20]. Především u kojenců 

do 1 roku (respektive do 6 měsíců) života krmených umělou výživou. Projevuje se horečnatým 

onemocněním, u něhož jsou příznaky nespecifické. Připomínají však virózu, která záhy přechází do 

těžkého bezvědomí.  

Respirační nádorová onemocnění: U buněk respiračního traktu byla též prokázána schopnost 

metabolizovat aflatoxin B1. Zejména při profesním vystavení aflatoxinům se objevily pozitivní nálezy 

tohoto toxinu ve spojení s respiračními onemocněními a také bylo diagnostikováno několik případů 

plicního aspergilomu. 

Další nežádoucí účinky aflatoxinů se projevují například ve snížení obranyschopnosti jedince. 

Zejména aflatoxin B1 způsobuje poškození chromozomů a inhibici proteosyntézy v lymfocytech [21]. 
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1.1.4 Výskyt aflatoxinů 

Růst toxigenních plísní a biosyntéza aflatoxinů závisí na vhodném substrátu, vlhkosti, pH, teplotě, 

přítomnosti kyslíku a obsahu stopových prvků [22], zejména zinku a manganu, [4]. Ideálními 

podmínkami, za kterých dochází ke kolonizaci plísně a jejího růstu, jsou vlhkost vyšší než 14% a teplota 

25°C nebo vyšší [22]. Pokud plísně takové prostředí najdou, vytvoří porosty (myceliální kolonie tvořené 

hyfami – jednotlivými vlákny), často viditelné pouhým okem. [23]. Vzhledem ke zmíněným ideálním 

podmínkám pro růst patogenních kmenů rodu Aspergillus je kontaminace aflatoxiny problémem 

především tropických a subtropických oblastí [17]. Z těchto oblastí k nám mohou být aflatoxiny 

dováženy v sóji, hrachu, prosu, ořechách [22], obilí, včetně kukuřice, kávových a kakaových bobech, 

olejninách, semenech, mandlích nebo krmných směsích pro zvířata. Většinou nejsou konzumovány 

jednotlivě, ale v potravě se vyskytují spolu s dalšími mykotoxiny, např. ochratoxiny, trichoteceny, 

námelovými alkaloidy, patuliny apod. [17]. Problematika aflatoxinů se týká ale i potravin a krmiv 

středoevropského původu [24]. 

1.1.4.1 Aflatoxiny v potravinách 

Vzhledem k přirozenému výskytu vláknitých hub v prostředí lze předpokládat také možnost 

kontaminace mnoha druhů potravin a krmiv. K takzvané primární kontaminaci může docházet již před 

sklizní a skladováním. Průnik mikromycet do pletiv jejich rostlinných hostitelů probíhá přes kořen, 

stonek a listy. Zejména při velkovýrobě potravin a krmiv tvoříme vhodnou ekologickou niku pro dobré 

množení a adaptaci těchto hub. K další kontaminaci vláknitými houbami rodu Aspergillus dochází 

zejména u potravin rostlinného původu, v největší míře hlavně během skladování těchto potravin.  

V našich klimatických podmínkách jsou vláknité houby jako kontaminanty potravin a krmiv méně 

rozšířené, ale jsou k nám importovány především s obilninami a dalšími produkty ze zemí tropického a 

subtropického pásma, kde jsou podmínky pro jejich výskyt mnohem příznivější [1]. 

Výskyt aflatoxinů byl zjištěn v následujících druzích potravin: 

− aflatoxin B1: arašídová omáčka, pasta, směs; arašídy kandované; broskvová jádra; bataty; 

cereální snídaně; česnek nakládaný; česnekový prášek; čili koření, papričky; čirok; čokoláda; 

fíky; fíková pasta; hrášek; jádra melounu; kakaová drť, keksy; kari pasta, kari; kávová zrna; 

kokosová zmrzlina, ořechy, olej; kayenský pepř, pepř; kmín; kukuřice sušená, vařená, 

otruby, slupky, výrobky, slad, stonek, škrob; maniok (cassava); mandle; marcipán; maso; 

müsli; nudle; muškátový oříšek; olej; ořechy brazilské, pistáciové, pekanové, vlašské; 

paprika; pekařské výrobky; pistácie kandované; pivo; proso (millet); rozinky; ryby; 

sezamové semeno; sójová mouka; špagety; tykvová jádra; vaječné výrobky; víno; zázvor; 

zrno ječmene  

− aflatoxin G1: stejný jako u B1 + semena celeru  

− aflatoxin G2: stejný jako u B1 + citrony; indická kassia (skořice); mango; olivový olej; 

pomeranče; slunečnicová semínka; sezamová semínka; kurkuma; římský kmín  

− aflatoxin M1: jogurt; kukuřice bílá a žlutá; máslo; mléko pasterizované a sterilizované, 

sušené; mléko velbloudí; zaplísněné pistáciové ořechy; syrovátka sušená; sýry (blue, Blue 

Haverti, Brie, Camembert, Cheddar, Cheshire, Chester, Cottage, Compte, Cream, Double 

Gloucester, Eidam, Emmental, Fresh, Gouda, Grana Padano, Lancashire, Leicester, Maribo, 

Mozarella, Parmesan, Romadur, Samsoe, Stilton, Wensleydale) 

Dále mohou některé druhy aflatoxinů po metabolické přeměně přecházet do mléka zvířat a tím 

ohrozit opět i lidský organismus, a proto je sledování výskytu těchto toxinů v krmivech také 

významnou součástí mnoha studií.  
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1.2 Metody používané ke sledování vlivu a přítomnosti aflatoxinů 

1.2.1 Metody používané ke sledování vlivu aflatoxinů na lidské buňky 

1.2.1.1 Testy viability 

Testy viability a dalších buněčných parametrů jako je například apoptóza či nekróza se běžně 

používají pro hodnocení biokompatibility materiálů. Prvotní studii provedl pan Kawahara v roce 1955, 

který vyhodnocoval cytotoxicitu v dentálních materiálech na buněčné kultuře [25]. 

Viabilita neboli životaschopnost buněk in vitro, je rozhodující faktor v mnoha oblastech 

biomedicínského výzkumu a konečným faktorem ve vývoji léčiv díky schopnosti předvídat 

toxikologické účinky léčivých kandidátů in vivo na základě jejich profilu toxicity in vitro [26]. 

1.2.1.2 MTT testy viability 

Kalorimetrická metoda, osvědčená pro stanovení počtu životaschopných buněk v proliferaci a pro 

stanovení cytotoxických studií. Tato metoda je založena na štěpení žluté tetrazolium soli (3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid), zkráceně označováno jako MTT, k vytvoření 

modro-fialového formazanu, který je ve formě krystalků, což je produkt mitochondriálních enzymů [27]. 

Tento produkt je následně uložen v cytoplazmě buněk a poté je přeměněn na rozpustnou formu, přičemž 

generuje modrou barvu [25]. Množství vyrobeného formazanu je přímo úměrné počtu živých buněk 

během provedení MTT testu. Jinak řečeno, absorbance rozpuštěného formazanu v oblasti viditelného 

světla, při vlnové délce 565 nm koreluje s počtem živých buněk až do koncentrace 106 buněk na jamku 

[28]. 

1.2.1.3 Průtoková cytometrie 

Neboli anglicky „flow cytometry“ (FCM) využívá přístroje, které skenují jednotlivé buňky. Buňky 

tečou podél budící části stroje v kapalném prostředí. Technologie je unikátní ve své schopnosti 

poskytovat rychlé, kvantitativní a multiparametrální analýzy jednotlivých živých nebo mrtvých buněk. 

Proto může být tato metoda použita k testování progrese buněčného cyklu, stejně jako při testování 

apoptických buněk a buněčných smrtí. Testy na apoptózu jsou relativně přesné a reprodukovatelné, 

mohou být použity jako nové metody pro hodnocení biokompatibility materiálů doplňujících test 

MTT [25]. Rozlišení mezi apoptickými a nekrotickými buňkami se provádí pomocí duálního barvení, a 

to Annexinem V a propidium jodidem (PI). Apoptické jsou ty, které jsou pozitivní na Annexin V a na 

PI negativní. Nekrotické buňky jsou i na PI pozitivní [29]. 

Annexin V-FITC detekční soustava na apoptózu se používá k posouzení vazby na Annexin V [25]. 

Annexin V je 36 kDa velký vazebný protein, který má vysokou afinitu k fosfatidylserinu membránového 

fosfolipidu. Annexin V může být použit k detekci expozice extracelulárního fosfatidylserinu, k této 

expozici dochází při apoptóze. Proto byl Annexin V určen k detekci apoptických buněk in vivo a in vitro 

[30]. Pomocí Annexinu V jsou detekovány fosfatidylserinové zbytky, které byly transportovány do 

vnějších vrstev, projevují se jako zelené zbarvení. PI se používá k identifikaci nekrotické buňky, protože 

Annexin V nerozlišuje mezi buňkou v apoptickém nebo v nekrotickém stavu. I u nekrotické buňky 

Annexin V detekuje fosfatidylserinové zbytky, ale na rozdíl od apoptické buňky jsou ještě vystaveny 

účinku PI. Nekrotické buňky se tedy jeví jako 2x pozitivně zbarvené, a to jak Annexinem V zeleně, tak 

i PI červeně [25]. 
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1.2.1.4 Fluorescenční mikroskopie 

Fluorescenční mikroskopie je efektivní formou mikroskopie zejména pro pozorování biologických 

vzorků. Využívá fluorofory navržené k tomu, aby infiltrovaly biologický vzorek a navázaly se na jeho 

konkrétní části, které chceme pozorovat. Vzorek je osvícen světlem o takových vlnových délkách, aby 

se spektrální složení excitačního svazku co nejvíce krylo s absorpčním spektrem fluoroforu [31]. 

Fluorofor navázaný na konkrétní část vzorku emituje fotony tvořící emisní spektrum. Emisní spektrum 

je posunuté oproti absorpčnímu směrem k delším vlnovým délkám. Důležitou součástí jsou filtry, které 

umožní oddělení relativně slabého emisního světla od silného excitačního. Dostatečný Stokesův posuv 

je nutný pro možnost efektivního oddělení obou druhů záření. Pomocí emisního světla lze vytvořit velmi 

kontrastní snímek zobrazující konkrétní část vzorku (např. buněčné jádro), na kterou je navázán 

fluorofor, na tmavém pozadí [32]. 

1.2.2 Metody používané ke sledování přítomnosti aflatoxinů-ELISA testy 

ELISA, z anglického „enzyme-linked immuno sorbent assay“, je test využívaný v základním 

výzkumu či v klinické praxi, detekuje a kvantifikuje antigeny, protilátky [33]. Principem 

imunochemické metody ELISA je interakce antigenu a specifických protilátek, při které se tvoří 

imunokomplex antigen-protilátka. Pro stanovení se využívá značení enzymu na jednom z reaktantů [34]. 

Během této vazby vzniká produkt enzymatické reakce, který je detekován. ELISA se dělí na přímou a 

nepřímou. Metodu lze dále rozdělit na kompetitivní a nekompetitivní. Oba formáty lze použít jako 

přímou či nepřímou metodu [35]. 

1.2.2.1 Přímá ELISA 

Při přímé metody ELISA je do jamky umístěn antigen, který je adsorbován na povrch dna jamky. 

Následuje krok promytí a poté jsou přidány protilátky, které jsou enzymaticky značeny. Ty reagují a 

váží se na antigen. Následuje inkubace a promývání, dále je přidán substrát/chromofor. Po barevné 

změně, kdy dochází ke katalyzované reakci, je přidán stop roztok, který umožní zastavení reakce a 

vyvolá další barevné změny. Na závěr dochází k detekci při dané vlnové délce spektrofotometricky [34]. 

Obrázek 1: Schématické znázornění přímé ELISA [36]. 

1.2.2.2 Nepřímá ELISA 

Počátečním krokem je pokrytí jamek antigenem, do kterých je umístěna testovaná látka a ponechána 

inkubaci. Pokud byla protilátka navázána na imobilizovaný antigen, jejich přítomnost je detekována po 

dodání sekundárních protilátek, které jsou enzymaticky značeny. Po přidání substrátu dochází k reakci, 

která je spojována s barevnou změnou na základě koncentrace protilátky přítomné v testovaném vzorku 

[37]. 
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Obrázek 2: Schématické znázornění nepřímé ELISA [36]. 

1.2.2.3 Kompetitivní ELISA 

Při kompetitivní ELISE je využívána jedna protilátka, která je omezena svým množstvím. Dochází 

ke kompetici o vazebná místa této protilátky mezi značeným antigenem, kterého je mírný nadbytek a 

neznačeným antigenem, jenž je v analyzovaném vzorku [34]. 

Obrázek 3: Schématické znázornění kompetitivní ELISA [36]. 

1.2.2.4 Nekompetitivní ELISA 

Nekompetitivní ELISA využívá primární protilátku, která je v přebytku. K reakci dochází pouze u 

jednoho antigenu, kterým je analyzovaná látka. Kvantifikace vazby protilátky-antigenu probíhá díky 

sekundární protilátce, která může být konjugována enzymem [34]. Nekompetitivní metodu lze také 

označit jako sendvičovou [[35]. 

Obrázek 4: Schématické znázornění nekompetitivní (sendvičové) ELISA [36]. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Seznam vybavení 

2.1.1 Pomůcky a přístroje 

− Laboratorní váhy s přesností na 0,01 g 

− Kit RIDASCREEN Aflatoxin Total 

− Kit RIDA® Aflatoxin column 

− Zkumavky centrifugační 15 ml, 50 ml 

− Mikrozkumavky eppendorf 1,5 ml 

− Lžička navažovací 

− ELISA „reader“ 

− Počítač se softwarem pro vyhodnocování výsledků z ELISA „readeru“ a softwarem Prism 

− Centrifuga Eppendorf 

− Vortex 

− Analytické váhy s přesností na 0,01 mg 

− Flow box 

− Laboratorní třepačka 

− Automatická pipeta 0-2 µl, 1-10 µl, 1-20 µl, 10-200 µl, 100-1000 µl 

− Kultivační láhev 25 m2 

− 96 jamková destička 

− 6 jamková destička 

− Jednorázové sterilní pipety 5, 10, 25 ml 

− Optický mikroskop 

− Bürkerova komůrka 

− Petriho miska ø10 cm  

− Průtokový cytometr SONY 

− Zkumavky určené pro průtokovou cytometrii 

− Fluorescenční mikroskop 

− Inkubátor pro kultivaci buněk s podmínkami 37°C, 5% vlhkosti a 5% CO2 

2.1.2 Chemikálie 

− Destilovaná voda 

− Methanol 98,9 % 

− 1x PBS (fosfátový pufr) 

− Ethanol denaturovaný 96 % 

− 1x trypsin (Biosera) 

− Médium (sležení viz. Specifikace nejčastěji používaných termínů) 
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− MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Difenyltetrazolium bromid) 

− „MTT solution“ 

− 5-fluorouracil 

− Doxorubicin  

− Annexin 

− Propidiumjodid 

− „Assay buffer“ 

− DMSO-dimethylsulfoxid 

− 100x penicilín 

− 100x streptomycin 

− „fetal bovine serum 

− Aflatoxin B1 

2.2 Specifikace nejčastěji používaných termínů 

Médium: Médium používané pro všechna měření bylo připraveno 11. 11. 2019. Médium bylo 

připraveno z: 500 ml „DMEM High Glucose“ média (Biosera), 5 ml 100x penicilínu, 5 ml 

100x steptomycynu a 10 ml „fetal bovine serum“ (Biosera). Takto připravené médium bylo uchováváno 

v lednici při 3-4°C 

Flow box: Box určený pro sterilní práci s neustálou cirkulací a odvodem vzduchu. Před a po každém 

použití je nutné box sterilizovat pomocí UV světla a to nejméně 30 minut. Vše, co se do boxu vkládá 

musí být ošetřeno 96% ethanolem pro zajištění nekontaminace boxu. 

Inkubátor: Pro každou inkubaci buněk je nutné umístit buňky do inkubátoru se stálou teplotou 37°C 

(s odchylkou 0,2°C), vlhkostí 5% a 5% CO2. 

2.3 Postupy měření 

2.3.1 Testy viability MTT 

Pro výpočet LD 50 (letální dávka pro 50 % buněk z populace) byly provedeny testy viability. Cílem 

první části měření bylo zoptimalizovat postup pro co nejvyšší spolehlivost výsledků. K tomuto účelu 

byly použity buněčné linie MCF-7 a komerčně běžně používaná cytostatika 5-fluorouracil a 

doxorubicin. 

V druhé části již byla z výsledků testů viability s různými druhy aflatoxinů vypočtena hodnota LD 50 

pro každý druh aflatoxinů. Pro tento účel byly použity také buňky MCF-7 a aflatoxin B1. 

2.3.1.1 Postup  

Celé měření se skládá ze čtyř na sebe navazujících dní. Celý postup byl proveden v UV 

vysterilizovaném „flow boxu“ a veškeré inkubace probíhaly v inkubátoru při 37°C, 5% vlhkosti a 5% 

CO2. 

Den první 

Z inkubátoru byla vybrána kultivační láhev s rostoucími buněčnými liniemi MCF-7 a optickým 

mikroskopem byl zkontrolován stav buněk. Z láhve bylo odsáto médium a sterilní jednorázovou pipetou 

přidáno 5 ml 1x PBS pro promytí buněk a obsah byl opět odsán. Dále byly přidány 3 ml 1x trypsinu pro 

uvolnění buněk z povrchu dna kultivační láhve, po 5 minutách působení byly pro zneutralizování 

1x trypsinu přidány 3 ml média. Roztokem bylo omyto dno láhve pro uvolnění veškerých buněk a 
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suspenze byla přenesena do 15 ml centrifugační zkumavky, ze které bylo 5 ml přeneseno na ø 10 cm 

Petriho misku. Do nové kultivační láhve bylo napipetováno 1,5 ml suspenze s buňkami a 10 ml nového 

média. Takto byla založena kultivační láhev s buněčnými liniemi na další týden. Láhev i petriho miska 

byla 24 hodin ponechána v inkubátoru. 

Den druhý 

Z inkubátoru byla vyjmuta Petriho miska s rostoucími buněčnými liniemi a buňky byly promyty 

1x PBS stejně jako první den. Dále byly přidány 2 ml 1x trypsinu pro uvolnění buněk z povrchu 

kultivační láhve, po 5 minutách působení byly pro zneutralizování 1x trypsinu přidány 2 ml média. 

Roztokem byla omyta stěna Petriho misky pro uvolnění veškerých buněk a suspenze byla přenesena do 

15 ml centrifugační zkumavky, ve které byl obsah centrifugován 5 minut při 300 x g a 4°C. Ze 

zkumavky byl odsán supernatant a pelet buněk byl resuspendován v 5 ml nového média. Ze suspenze 

buněk byly odebrány 4 µl pro výpočet koncentrace buněk pomocí Bürkerovi komůrky. Byla spočítána 

koncentrace buněk a připraven roztok o koncentraci 750 000 buněk na ml. Do každé jamky bylo 

napipetováno 100 µl suspenze. Destička byla inkubována 24 hodin při 37°C, 5% vlhkosti a 5% CO2. 

Den třetí 

Dle tabulky byly připraveny roztoky cytostatik 5-fluorouracilu a doxorubicinu. Původní koncentrace 

obou cytostatik byla 100 mM. Jako první byl připraven roztok o koncentraci 10 mM (10 000 μM) 

ředěním médiem. Daná koncentrace daného cytostatika byla pipetována na destičku vždy ve třech 

opakováních (rozložení cytostatik na destičce je v Tabulka 2). Do „C“ řádku nebylo k buňkám přidáno 

žádné cytostatikum a tedy sloužily jako kontrola. Destička byla inkubována 24 hodin při 37°C, 5% 

vlhkosti a 5% CO2. 

Tabulka 1: Ředění pro přípravu roztoků cytostatik. 

Číslo 

vzorku 
Výsledná 

koncentrace [μM] 

Médium 

[μl] 
Přídavek roztoku  

1. 10 000 - - 

2. 50 1 000 5 μl 1. roztoku 

3. 30 200 300 μl 2. roztoku 

4. 20 300 200 μl 2. roztoku 

5. 10 400 100 μl 2. roztoku 

6. 5 450 50 μl 2. roztoku 

7. 1 450 50 μl 5. roztoku 

8. 0,1 450 50 μl 7. roztoku 

Tabulka 2: Rozložení cytostatik a kontroly na mikrotitrační destičce. Všechny koncentrace jsou uvedeny v μM. 

Zkratka DOX je pro doxorubicin, 5-FU pro 5-fluorouracil a K pro kontrolu. 

  1 2 3 4 5 6 

A 0,1 DOX 0,1 DOX 0,1 DOX 0,1 5-FU 0,1 5-FU 0,1 5-FU 

B 1 DOX 1 DOX 1 DOX 1 5-FU 1 5-FU 1 5-FU 

C K K K K K K 

D 5 DOX 5 DOX 5 DOX 5 5-FU 5 5-FU 5 5-FU 

E 10 DOX 10 DOX 10 DOX 10 5-FU 10 5-FU 10 5-FU 

F 20 DOX 20 DOX 20 DOX 20 5-FU 20 5-FU 20 5-FU 

G 30 DOX 30 DOX 30 DOX 30 5-FU 30 5-FU 30 5-FU 

H 50 DOX 50 DOX 50 DOX 50 5-FU 50 5-FU 50 5-FU 
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Den čtvrtý 

Na analytických vahách bylo naváženo 10 mg MTT a rozpuštěno ve 2 ml 1x PBS. K tomuto roztoku 

bylo přidáno 10 ml média. Z jamek bylo odsáto veškeré médium a každá jamka byla promyta 100 μl 

1x PBS, které bylo opět odsáto. Poté bylo do každé jamky napipetováno 120 μl roztoku MTT a destička 

byla inkubována 3 hodiny v inkubátoru při 37°C, 5% vlhkosti a 5% CO2. Po ukončení inkubace byl 

roztok odsát a přidáno 150 μl „MTT solution“, který slouží k rozpuštění krystalů MTT, a destička byla 

umístěna na 15 minut na laboratorní třepačku při 150 rpm ve tmě. Nakonec byla změřena absorbance 

roztoků v jednotlivých jamkách při 595 nm pomocí ELISA „readeru“. Pro každou koncentraci daného 

cytostatika byly naměřeny hodnoty ve třech opakováních, ze kterých byl vypočítán aritmetický průměr 

a směrodatná odchylka. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí PC se softwarem Prism, kde byla 

automaticky vypočítána i hodnota LD 50.   

 

V druhé části měření byly stejným způsobem provedeny MTT testy viability s aflatoxinem B1. Jako 

první byl připraven zásobní roztok z 1 mg práškového AFB1 a 2 ml DMSO. Dále byly připraveny 

roztoky podle Tabulka 1 a každá koncentrace byla na destičku pro každý aflatoxin pipetována ve třech 

opakováních stejně tak jako v prvním měřením a C řádek byl ponechán pro kontrolu. 

2.3.2 Průtoková cytometrie 

Cílem tohoto měření bylo upřesnit, zda aflatoxiny způsobují u buněk nekrózu, apoptózu nebo 

sekundární nekrózu. Tato metoda také poskytuje přesnější údaje o procentech živých a mrtvých buněk, 

díky čemuž můžeme porovnat a ověřit výsledky z MTT testů viability. Stejně jako při testech viability 

byly nejdříve použity buněčné linie MCF-7 s komerčně běžně užívanými cytostatiky doxorubicinem a 

5-flurouracilem. Testy byly provedeny i s DMSO, které slouží jako vektor námi použitých cytostatik a 

neměl by mít na buňky žádný negativní vliv. 

2.3.2.1 Postup 

Celé měření se skládá ze čtyř na sebe navazujících dní. Celý postup byl proveden v UV 

vysterilizovaném „flow boxu“ a veškeré inkubace probíhaly v inkubátoru při 37°C, 5% vlhkosti a 5% 

CO2. Postup prvních tří dnů je téměř totožný s MTT testy. 

Den první 

Byl dodržen stejný postup jako při MTT testech „den první“ (Den první). 

Den druhý 

Opět byl dodržen stejný postup jako při MTT testech „den druhý“ s výjimkou výsledné koncentrace 

buněk v médiu, která v tomto případě činila 250 000 buněk na mililitr. Pro toto měření byly použity jen 

dvě šesti jamkové destičky. Do devíti z dvanácti jamek bylo napipetováno 800 μl média s buňkami. 

Destičky byly inkubovány 24 hodin při 37°C, 5% vlhkosti a 5% CO2. 

Den třetí 

Byly připraveny roztoky 5-fluorouracilu, doxorubicinua a DMSO o koncentracích 0,1 μM a 1 μM 

(podle Tabulka 1) a podle tab.x bylo 150 μl daného roztoku napipetováno do jamky. Destičky byly 

inkubovány 24 hodin při 37°C, 5% vlhkosti a 5% CO2. 

Den čtvrtý 

Z každé jamky bylo pipetou médium přeneseno do 15 ml centrifugační zkumavky a do jamky bylo 

napipetováno 300 μl 1x trypsinu, který se nechal 3 minuty působit. Poté bylo přidáno 300 μl média a 

suspenze buněk byla přenesena do odebraného média. Zkumavky byly centrifugovány 5 minut při 

1 500 rpm. Byl odebrán supernatant a pelet byl promyt PBS, které bylo okamžitě odsáno. Pelet byl 

resuspendován ve 300 μl „assay bufferu“ a bylo odebráno 100 μl suspenze do zkumavek určených pro 

průtokovou cytometrii. Kontrolní vzorek (pouze resuspendované buňky) byl napipetován do tří 
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zkumavek, do první bylo napipetováno 10 μl PI a 1 μl Annexinu, do druhé pouze PI a do třetí pouze 

Annexin. Tyto vzorky slouží k nakalibrování metody před změřením samotných vzorků. Ke všem 

vzorkům bylo dále přidáno 10 μl PI a 1 μl Annexinu. S propidiumjodidem (PI) i Annexinem pracujeme 

ve tmě. Do měření byly vzorky uchovány na ledu ve tmě. 

Stejný postup byl dodržen pro měření aflatoxinu B1 pomocí průtokové cytometrie. Byly použity dvě 

koncentrace: 12,25 µM, což je získaná hodnota LD50 z MTT testů a 1 µM což odpovídá dávce LD10. 

2.3.3 Fluorescenční mikroskopie 

Fluorescenční mikroskopie nám slouží jako doplněk k průtokové cytometrii. Cílem i této metody je 

stanovit v jaké fázi buněčného cyklu se buňky nachází (apoptóza, nekróza nebo sekundární nekróza). 

Neposkytuje informace o všech buňkách, ale získáme přesné informace o vybrané buněčné populaci a 

snímky s viditelnými zásahy (díky použitým fluoroforům) cytostatik cytoplazmatické membrány 

(v případě apoptózy) nebo v jádře (v případě nekrózy). 

Měření se skládá opět ze čtyř dnů, přičemž první tři dny je dodržen totožný postup jako první tři dny 

při průtokové cytometrii (2.3.2 Průtoková cytometrie). 

Čtvrtý den bylo z jamek odsáto médium, buňky byly promyty 300 µl 1x PBS, které bylo opět odsáto 

a do každé jamky bylo přidáno 200 µl média, 10 µl PI a 1 µl Annexinu. 

2.3.4 Detekce aflatoxinů pomocí RIDASCREEN Aflatoxin Total a RIDA Aflatoxin 

column 

Byla provedena analýza vybraných potravin pomocí kitu RIDASCREEN Aflatoxin Total a RIDA® 

Aflatoxin column. Principem stanovení je imunotest pracující na základě specifické vazby mezi 

antigenem a protilátkou. Jde o přímou kompetitivní ELISU. 

2.3.4.1 Příprava vzorků 

RIDASCREEN Aflatoxin Total 

Malé množství vzorku (přibližně 10 g) bylo zhomogenizováno. Do 15 ml centrifugační zkumavky 

byly naváženy 2 g homogenizovaného vzorku a bylo přidáno 10 ml 70% methanolu. Směs byla 

důkladně promíchána na vortexu a centrifugována 10 minut při 3 500 g. Bylo odebráno 100 µl čirého 

supernatantu a k němu bylo přidáno 600 µl 10% methanolu. 

RIDA® Aflatoxin column – pro přípravu vzorků z ořechů, čajových lístků a koření 

Do 50 ml centrifugační zkumavky bylo naváženo 5 g zhomogenizovaného vzorku a přidáno 25 ml 

70% methanolu. Směs byla důkladně promíchána na vortexu a centrifugována 10 minut při 3 500 g. 

Pipetou bylo odebráno 20 ml supernatantu, který byl přefiltrován přes komerčně dodanou kolonu, ze 

které byl nejprve pomocí 2 ml destilované vody vymyt ochranný gel. Po přefiltrování supernatantu byla 

kolona promyta 10 ml destilované vody, vysušena vzduchem, a nakonec byly z kolony pomocí 600 µl 

70% methanolu vyeluovány navázané aflatoxiny. 

2.3.4.2 ELISA analýza 

Vzorky byly rozděleny do tří celků. V prvním byly měřeny správně skladované potraviny v době 

trvanlivosti, v druhém nesprávně skladované potraviny s prošlou dobou trvanlivosti a ve třetím 

potraviny viditelně napadlé plísní. Rozložení vzorků na mikrotitrační destičce je zaznamenáno 

v Tabulka 3. 

Byl připraven zásobní roztok promývacího pufru, obsah balení byl rozpuštěn ve 100 ml destilované 

vody. Pro použití byla dále část roztoku 10x ředěna, byl tedy použit 100x zředěný původní roztok. Do 

mikrotitračního držáku byly vloženy potřebné sloupce s mikrotitračními jamkami. Do každé jamky bylo 

napipetováno 50 µl standartu nebo vzorku, 50 µl konjugátu a 50 µl protilátky. Obsah byl jemně 
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promíchán a při nízkých otáčkách (přibližně 100 rpm) ponechán 30 minut na třepačce při laboratorní 

teplotě. 

Obsah v jednotlivých jamkách byl slit na buničinu a vyklepán do sucha. Všechny jamky byly 

3x naplněny 250 µl promývacího pufru a znovu vyprázdněny. Dále bylo přidáno 100 µl 

substrátu/chromogenu a destička byla inkubována 15 minut při laboratorní teplotě. Po inkubaci bylo 

přidáno 100 µl stop roztoku do každé jamky, při čemž se barva roztoků změnila z růžové na žlutou. 

Obsah byl jemně promíchán a absorbance jednotlivých roztoků změřena spektrometricky při 450 nm. 

Tabulka 3: Rozložení vzorků na mikrotitrační destičce. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Komerční standarty První celek měření Druhý celek měření Třetí celek měření 

B BLK BLK BLK BLK Rýže Rýže 
Rýžový 

chlebíček 

Rýžový 

chlebíček 
Bageta Bageta 

C 
STD1 STD1 STD1 STD1 Sójový 

granulát 

Sójový 

granulát 

Dobrá 

vláknina 

Dobrá 

vláknina 
Parmazán Parmazán 

0,05 0,05 0,05 0,05 

D 
STD2 STD2 STD2 STD2 Špaldová 

mouka 

Špaldová 

mouka 
Strouhanka Strouhanka Pesto Pesto 

0,15 0,15 0,15 0,15 

E 
STD3 STD3 STD3 STD3 

Čirok Čirok 
Lískové 

ořechy 

Lískové 

ořechy 

Řepový 

salát 

Řepový 

salát 0,45 0,45 0,45 0,45 

F 
STD4 STD4 STD4 STD4 

Pohanka Pohanka 
Vlašské 

ořechy 1 

Vlašské 

ořechy 2 
Jogurt Jogurt 

1,35 1,35 1,35 1,35 

G 
STD5 STD5 STD5 STD5 

Krupice Krupice 
Vlašské 

ořechy 2 

Vlašské 

ořechy 3 
Paprika Paprika 

4,05 4,05 4,05 4,05 

H         Žito Žito     Fazole Fazole 

Obrázek 5: Odebrané vzorky ze třetího měření eluované v methanolu před centrifugací. Z leva: jogurt, fazole, 

pesto, salát z červené řepy, parmazán, bageta a paprika. 
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2.4 Výsledky 

2.4.1 Analýza viability buněčných linií 

Viabilitu buněčných línií jsme stanovovali pomocí MTT testu. Testovali jsme cytostatika 

doxorubicin a 5-fluorouracil a dále aflatoxin B1 na buněčných liniích MCF-7. Pro obě cytostatika byly 

použity koncentrace 0,1-50 µM (ředění dle Tabulka 1) a doba jejich působení činila 24 hodin. Z dat 

naměřených spektrometricky byla stanovena hodnota LD50 a sestaveny Graf 1 a Graf 2, ve kterých je 

zaznamenána závislost procent živých buněk na příslušném cytostatiku. V prvním grafu je znázorněn 

vliv doxorubicinu, hodnota LD50 zde činí 1,525 µM. Ve druhém grafu je znázorněn vliv 5-

fluorouracilu, hodnota LD50 zde činí 2,826 µM. Z hodnot LD50 i z chybových úseček je patrné, že 

buňky MCF-7 jsou více senzitivní na cytostatikum doxorubicin. Stejným způsobem byly provedeny 

MTT testy i s aflatoxinem B1 (Graf 3). Z těchto měření byla získána hodnota LD50, která činila 

12,25 µM. Dle naměřených dat jsou buňky MCF-7 více senzitivní na cytostatik než na aflatoxin AFB1. 

Graf 1: Závislost počtu živých buněk na koncentraci doxorubicinu. Z této závislosti byla vypočítána hodnota LD50 

pro doxorubicin a buňky MCF-7. 

Graf 2: Závislost počtu živých buněk na koncentraci 5-FU. Z této závislosti byla vypočítána hodnota LD50 pro 5-

FU a buňky MCF-7. 
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Graf 3: Závislost počtu živých buněk na koncentraci AFB1. Z této závislosti byla vypočítána hodnota LD50 pro 

AFB1 a buňky MCF-7. 

2.4.2 Analýza apoptozy pomocí průtokové cytometrie 

 V prvním měření průtokovou cytometrií byl upřesněn druh buněčné smrti způsobené působením 

cytostatik na buňky MCF-7. Veškeré hodnoty jsou souhrnně zaznamenány v Tabulka 4. Jako první byly 

proměřeny buňky bez cytostatik pro nastavení os a následnou analýzu počtu buněk živých, apoptických, 

nekrotických nebo sekundárně nekrotických. Ve výsledných grafech jsou buňky rozděleny do čtyř 

kvadrantů. Jako fluorochromy byly použity propidium (PI) jodid a Annexin. Živé buňky jsou negativní 

na oba flurochromy (levý spodní kvadrant), buňky po apoptóze jsou pozitivní pouze na PI (levý horní 

kvadrant), buňky nekrotické jsou pozitivní pouze na Annexin (pravý spodní kvadrant) a buňky po 

sekundární nekróze jsou pozitivní na oba fluorochromy (pravý horní kvadrant) Na Obrázek 6 jsou 

zaznamenána data pro buňky bez cytostatik, kde bylo 96,43 % živých buněk, díky této hodnotě můžeme 

usoudit, že buněčná smrt u buněk s cytostatiky byla způsobena jen jejich působením a ne podmínkami, 

při kterých byly buňky kultivovány. Na: Buňky po působení doxorubicinu o koncentraci 0,1 µM. 

Obrázek 8: Buňky po působení 5-fluorouracilu o koncentraci 0,1 µM.Obrázek 9: Buňky po působení 

doxorubicinu o koncentraci 1 µM. Obrázek 10: Buňky po působení 5-fluorouracilu o koncentraci 

1 µM.Při působení 5-FU o koncentraci 0,1 µM byl podíl živých buněk 72,2 % a při působení 

koncentrace 1 µM dokonce 93,75 % živých buněk, z těchto hodnot vyplývá, že buňky MCF-7 nejsou na 

cytostatikum 5-fluorouracil příliš citlivé. Buněčnou smrtí byla nejčastěji sekundární nekróza. Na 

obrázku 7 a Obrázek 9:  jsou naměřená data pro buňky s doxorubicinem. Při koncentraci 0,1 µM bylo 

50,88 % živých buněk a při koncentraci 1 µM bylo 49,24 % živých buněk. Je jasně patrné, že 

cytostatikum doxorubicin je pro MCF-7 velmi účinné již při nižší koncentrace. Největší zastoupení 

mrtvých buněk bylo ve fázi sekundární nekrózy, při 0,1 µM 41,37 % buněk a při 1 µM 43,54 % buněk. 

U působení aflatoxinů na lidské buňky očekáváme stejný trend jako u působení doxorubicinu na buňky 

MCF-7. V druhém měření průtokovou cytometrií byl proměřen vliv aflatoxinu B1 na buňky MCF-7 při 

LD50 (Obrázek 11)  a LD10 (obrázek 12). Při LD50 byla nejvíce zastoupenou buněčnou smrtí nekróza 

a při hodnotě LD10 sekundární nekróza. 
  



24 
 

Obrázek 6: Buňky MCF-7 bez cytostatik. 

Obrázek 7 : Buňky po působení doxorubicinu o koncentraci 0,1 µM. Obrázek 8: Buňky po působení 5-fluorouracilu 

o koncentraci 0,1 µM. 
 

Obrázek 9: Buňky po působení doxorubicinu o koncentraci 1 µM. Obrázek 10: Buňky po působení 5-fluorouracilu 

o koncentraci 1 µM. 
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V Tabulka 4 je přehled procentuálního zastoupení buněk v jednotlivých kvadrantech (živé, apoptóza, 

nekróza, sekundární nekróza).  

Tabulka 4: Procentuální zastoupení buněk v jednotlivých kvadrantech pro všechna měření. 

  Živé [%] Apoptóza [%] Nekróza [%] 

Sekundární 

nekróza [%] 

Kontrola 96,43 0,67 0,62 2,28 

DOX 0,1 µM 50,88 6,47 1,27 41,37 

DOX 1 µM  49,24 5,44 1,77 43,54 

5-FU 0,1 µM  72,2 5,44 1,31 21,06 

5-FU 1 µM 93,75 0,41 1,97 3,98  

Nakalibrovaná metoda byla použita pro měření působení aflatoxinu B1 na buňky MCF-7. Byly použity 

dvě odlišné koncentrace a to 12,25 µM (LD50) a 1 µM (LD10). 

Obrázek 11: Buňky po působení AFB1 při LD50. Obrázek 12: Buňky po působení AFB1 při LD10. 

2.4.3 Detekce apoptózy pomocí fluorescenční mikroskopie 

Byly použity tři režimy mikroskopu: pro viditelné světlo, excitaci PI a excitaci Annexinu. Na 

Obrázek 13 je kompletní snímek buněk bez působení cytostatik, který neobsahuje žádné zbarvení ani 

pro PI ani pro Annexin, tedy jsou všechny buňky živé. Na Obrázek 15 a Obrázek 15 jsou kompletní 

snímky pro buňky po působení 5-FU. Zbarvených buněk není mnoho což odpovídá hodnotám 

z průtokové cytometrie, tedy že 5-flurouracil není pro buňky MCF-7 příliš toxické. Pro buňky po 

působení doxorubicinu byly pořízeny i snímky se samostatně excitovanými fluorochromy (Obrázek 17, 

Obrázek 17, Obrázek 19, Obrázek 20). Na Obrázek 18 a obrázku 21Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

jsou potom sestaveny kompletní snímky s oběma fluorochromy, kde jsou viditelné části s PI (zelené) 

v cytoplazmě, které odpovídají apoptóze a části s Annexinem (červené) v jádře, které odpovídají 

nekróze. Všechny zasažené buňky byly pozitivní na oba fluorochromy, druhem buněčné smrti tedy byla 

sekundární nekróza, což odpovídá datům naměřeným průtokovou cytometrií. 
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Obrázek 13 : Kompletní snímek kontrolních buněk bez přítomnosti cytostatik. 

Obrázek 14: Kompletní snímek buněk po expozici 0,1 µM 5-fluorouracilem. 

Obrázek 15: Kompletní snímek buněk po expozici 1 µM 5-fluorouracilem. 
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Obrázek 16 : Buňky s 1 µM doxorubicinem po excitaci PI. 

Obrázek 17: Buňky s 1 µM doxorubicinem po excitaci Annexinu. 

Obrázek 18: Kompletní snímek buněk s 1 µM doxorubicinem. 
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Obrázek 19: Buňky s 0,1 µM doxorubicinem po excitaci Annexinu.  

Obrázek 20: Buňky s 0,1 µM doxorubicinem po excitaci PI. 

Obrázek 21: Kompletní snímek buněk s 0,1 µM doxorubicinem. 
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2.4.4 Testování aflatoxinů v potravinách pomocí ELISA testu 

Pomocí ELISA testů byly otestovány tři skupiny potravin. Koncentrace aflatoxinů je nepřímo úměrná 

absorbanci vzorku. Výpočet byl proveden přepočtem v excelu. Pro sestavení grafu lineární regrese byl 

použit rozdíl absorbancí blanku a absorbancí vzorku. Pro vyšší přesnost výpočtu koncentrace aflatoxinů 

byla provedena korekce naměřených absorbancí standardů. 

Jako první byla sestavena kalibrační křivka (Graf 4) z komerčně dodaných standardů aflatoxinů, díky 

které byly vypočítány koncentrace aflatoxinů v jednotlivých potravinách. První skupinou potravin byly 

vhodně skladované potraviny s nepřekročenou dobou trvanlivosti. Žádná z těchto potravin 

neobsahovala ani stopové množství aflatoxinů. Druhá skupina byla sestavena z potravin. Které byly 

nevhodně skladovány a přesáhly dobu trvanlivosti. Čtyři z šesti potravin obsahovaly malé množství 

aflatoxinů. Žádná hodnota nepřevyšovala množství aflatoxinů povolené legislativou České republiky 

[38], které je 4-10 µg/l. Nejvyšší naměřená hodnota činila 1,029 µg/l u produktu Dobrá vláknina. Třetí 

skupinu tvořily potraviny viditelně napadeny plísní. Čtyři ze sedmi potravin obsahovaly malé množství 

aflatoxinů. Žádná z potravin neobsahovala vyšší množství než 1,029 µg/l. Nejvyšší naměřenou 

hodnotou bylo 0,597 µg/l. Potraviny viditelně napadeny plísní nemusí nutně obsahovat vyšší množství 

aflatoxinů, jelikož plísně rodu Aspergillus flavus a parasitticus jsou mikroskopických rozměrů. Všechny 

testované vzorky nevykazovali vyšší hodnoty koncentrace aflatoxinů jako je dáno v legislativě.  

Tabulka 5: Průměrná hodnota naměřených absorbancí komerčně dodaných standardů, rozdíl absorbancí mezi 

blankem a standardem a směrodatná odchylka. 

Koncentrace 

standartu 

[µg/l] 

Průměrná 

hodnota 

naměřených 

absorbancí 

Rozdíl 

absorbancí 

blanku a 

naměřených 

hodnot 

Směrodatná 

odchylka 

0 2,142 0 0,159 

0,05 2,071 0,071 0,284 

0,15 1,873 0,269 0,349 

0,45 1,704 0,438 0,16 

1,35 1,403 0,739 0,127 

4,05 0,622 1,52 0,149 
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Graf 4: Kalibrační přímka sestavená z naměřených absorbancí komerčních standardů. 

 Byla sestavena tabulka s naměřenými absorbancemi a z nich vypočítanými koncentracemi 

aflatoxinů v daném vzorku (tabulka 6). Z grafu je patrné, že kalibrační přímka neprotíná počátek a proto 

je nejnižší možnou stanovitelnou hodnotou koncentrace 0,18 µg/l, přesně stanoveny jsou tedy jen 

hodnoty vyšší. 
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Tabulka 6: Naměřené absorbance a z nich vypočítané koncentrace aflatoxinů v daných vzorcích. Závislost 

absorbance na koncentraci je nepřímo úměrná. 

 
  

Vzorek Absorbance 
Koncentrace 

aflatoxinů [µg/l] 

Správně skladované potraviny s nepřekročenou dobou 

trvanlivosti 

Rýže 2,22 >0,18 

Sójový granulát 2,15 >0,18 

Špaldová mouka 2,07 >0,18 

Čirok 2,21 >0,18 

Pohanka 2,27 >0,18 

Krupice 2,24 >0,18 

Žito 2,33 >0,18 

Nevhodně skladované potraviny s překročenou dobou 

trvanlivosti 

Kukuřičný chlebíček 1,83 0,46 

Dobrá vláknina 1,63 1,03 

Strouhanka 1,86 0,38 

Lískové ořechy 1,84 0,42 

Vlašské ořechy 1 2,06 >0,18 

Vlašské ořechy 2 2,16 >0,18 

Potraviny viditelně napadané plísní 

Bageta 2,21 >0,18 

Parmazán 2,01 >0,18 

Pesto 1,98 >0,18 

Řepový salát 1,80 0,53 

Jogurt 1,91 0,21 

Paprika 1,78 0,60 

Fazole 2,04 >0,18 
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2.5 Diskuze 

Cílem mé práce bylo otestovat vliv některých chemických látek používaných v medicíně a aflatoxinů 

na buněčnou línii MCF-7. K testování jsme použily celou řadu metod jako například MTT testy 

viability, průtokovou cytometrii a fluorescenční mikroskopie. Dále byla pomocí MTT testů stanovena 

hodnota LD50 pro aflatoxin B1. V druhé části bylo pomocí ELISA testů stanoveno množství aflatoxinů 

v různých typech potravin.  

Při MTT testech viability byl získán graf závislosti počtu živých buněk na koncentraci aflatoxinu B1 

(v logaritmickém měřítku). Srovnatelné testy byly provedeny v práci „Combined Low-Dose 

Zearalenone and Aflatoxin B1 on Cell Growth and Cell-Cycle Progression in Breast Cancer MCF-7 

Cells“ [39], ze které pochází následující graf, ze kterého je patrné, že s navyšující se koncentrací AFB1 

roste počet mrtvých buněk podobným trendem jako klesá počet živých buněk v námi získaném grafu 

(Graf 3).  

Graf 5: Graf zaznamenávající závislost počtu živých buněk na koncentraci AFB1 (obojí v logaritmickém měřítku). 

Černý sloupec je negativní kontrola (buňky bez AFB1). [39]. 

V návaznosti na tuto práci by mohly být proměřeny další typy buněk, například jaterní, které jsou na 

aflatoxiny nejvíce citlivé. Dále potvrzení výsledků z průtokové cytometrie pro aflatoxin B1 pomocí 

snímků z fluorescenčního mikroskopu a otestování zbylých typů aflatoxinů průtokovou cytometrií i 

fluorescenční mikroskopií. Předmětem další práce by také mohlo být ověření a specifikace působení 

aflatoxinů na DNA například pomocí PCR.  
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2.6 Závěr 

Byla stanoven vliv běžně používaných cytostatik a především aflatoxinů na buněčné linie MCF-7. 

Stanovení aflatoxinů je velmi důležité kvůli jejich škodlivosti na organismus člověka i jiných tvorů. Je 

nejvíce přirozeně se vyskytující karcinogenní látkou a způsobuje širokou škálu onemocnění již od velmi 

nízkých koncentracích. Nejzávažnějším následkem působení aflatoxinů a jejich metabolitů je karcinom 

zasažených orgánů a v krajních případech i smrt. 

Při MTT testech jsme díky první části měření získali správně optimalizovanou metodu, která byla 

dále využita pro testy viability s použitím aflatoxinu. Z výsledků je patrné, že buňky MCF-7 jsou velmi 

citlivé na doxorubicin a výrazně méně na 5-fluorouracil. Touto metodou byla získána hodnota LD50 

pro příslušný aflatoxin. LD50 AFB1 činila 12,25 µM. 

Průtokovou cytometrií bylo stanoveno, že nejvíce zastoupeným typem buněčné smrti způsobené 

cytostatiky je sekundární nekróza, což bylo potvrzeno i pomocí snímků z fluorescenčního mikroskopu. 

Při působení aflatoxinu B1 byla při LD10 nejzastoupenějším druhem buněčné smrti sekundární nekróza 

a při LD50 nekróza. 

ELISA testy byly rozděleny do třech měřících celků. V prvním měření bylo prověřeno, že správně 

skladované potraviny neobsahovaly žádné aflatoxiny. Druhé měření prokázalo, že špatným skladováním 

potravin a nedodržováním data spotřeby se zvyšuje obsah aflatoxinů v potravinách. Třetí měření 

poukázalo na to, že i přes viditelné napadení plísněmi, nemusí vzorek obsahovat aflatoxiny, a to 

pravděpodobně z důvodu nepřítomnosti plísně rodu Aspergillus flavus nebo Aspergillus parasiticus 

produkující tento mykotoxin. I přes to, že žádná naměřená hodnota nepřesahovala limitní hodnotu není 

vhodné špatně skladované potraviny či potraviny s viditelnou plísní konzumovat, protože tímto 

vystavujeme organismus nízké ale chronické dávce toxinů. 
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2.7 Seznam zkratek 

g  gram 

µl  mikrolitr 

ml  mililitr 

rpm otáčky za minutu  

µl/l mikrogram na litr 

nm  nanometr 

mg  miligram 

µl  mikrolitr 

µM mikromol na litr 

m2  metr čtvereční 

LD 50 letální dávka pro 50% populace 

LD10  letální dávka pro 10% populace 

UV  ultrafialová část spektra světla 

DOX  doxorubicin 

5-FU  5-fluorouracil 

K   kontrola 

DMSO dimethylsulfoxid 

PI   propidiumjodid 

ELISA „enzyme-linked immuno sorbent assay“ 

AFB1  aflatoxin B1 

MCF-7 „Michigan Cancer Foundation-7“ 
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