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Abstract 

 
The effect of low-temperature plasma on model organism Drosophila melanogaster 
The occurence of various chemicals in our life creates a need to evaluate whether they pose a threat to 

human body. There are many methods capable of detecting potential  mutagenic or genotoxic effect. The 
SMART test was chosen to test mutagenic effect of low-temperature plasma, which is nowadays used in 
medicine, material decontamination and degradation of pharmaceuticals. When a mutational event during larval 
development occurs, spots on the wings are being formed. The frequency and size of the spots reveals the 
mutagenic potency of the tested substance. To evaluate the mutagenic effect of low-temperature plasma, larvae 
were treated with multiple doses. Our results show that plasma did not exhibit any mutagenic effect in all of the 
tested doses. Next we studied if it could work as an antimutagenic agent. Experiments with plasma along with 
ethyl methanesulphonate (EMS), a known mutagen, suggest that plasma treatment did reduce the negative effect 
of EMS, thus this agens could possess antimutagenic effect. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 

Každodenne prichádzame do styku s vysokým počtom rôznych látok. Zďaleka nie 

všetky z nich sa však môžu prejaviť priaznivo alebo neutrálne na našom organizme, kvôli 

čomu vzniká potreba tieto látky skúmať a zistiť, či a do akej miery predstavujú riziko pre 

zdravie človeka. So stále vzrastajúcim množstvom chemikálií boli a dodnes sú vyvíjané nové 

metódy a stratégie  na  odhalenie  ich  potenciálneho  genotoxického  a mutagénneho  účinku 

s použitím rôznych modelových organizmov. 

Plazma predstavuje štvrté skupenstvo hmoty vo vesmíre okrem pevného, kvapalného 

a plynného. Z fyzikálneho hľadiska je to elektricky kvázineutrálne médium neviazaných 

pozitívnych a negatívnych častíc, čo znamená, že celkový náboj častíc, ktoré obsahuje, je 

rovný nule. Na to, aby mohla existovať, musí byť ionizovaná. Pod ionizáciou sa rozumie 

rozklad neutrálnych častíc v látke na ióny, elektróny a neutrálne častice. Ionizácia plazmy 

neprebieha samovoľne, na jej udržanie sú preto zvyčajne potrebné vysoké teploty častíc 

média. Práve na tomto základe sa plazmy delia na termálne a netermálne. Častice termálnych 

plaziem  existujú  pri približne  rovnakej  teplote,  čím  možno  povedať,  že  sú  v termálnej 
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rovnováhe voči sebe. Termálna rovnováha popisuje stav izolovaného systému, kedy 

nedochádza k žiadnym výmenám tepla medzi jeho časťami, takže sa teplota v čase a priestore 

nemení.  Charakteristickým   znakom   netermálnych   plaziem   je   nižšia   teplota   iónov 

a neutrálnych častíc oproti elektrónom, ktoré sú oveľa teplejšie. Z tohto teplotného rozdielu 

vyplýva, že sa častice nenachádzajú v termálnej rovnováhe. Ak je plazma takmer úplne 

ionizovaná, hovorí sa o nej ako o „horúcej“, naopak ak je ionizovaná len malá časť plynných 

molekúl (napríklad  1%),  nesie  prívlastok  „studená“  alebo  „nízkoteplotná“.  Podobne  ako 

u horúcej, aj u nízkoteplotnej plazmy dosahuje teplota elektrónov niekoľko tisíc stupňov, no 

ióny a neutrálne častice v nej majú izbovú teplotu (približne 20°C). 

Nízkoteplotná plazma našla za niečo vyše dvadsať rokov od jej vzniku široké 

uplatnenie. Jedným z prvých odvetví sa stala medicína [1]. Pri pozorovaní účinku na živé 

organizmy bol zistený dekontaminačný, baktericídny a dezinfekčný účinok [2 – 4]. V ústnej 

dutine je použiteľná buď na dezinfekciu [5] alebo na ošetrenie zubných kazov bez potreby 

vŕtania [6]. Výskum prebiehal aj v oblasti indukcie angiogenézy pomocou reaktívnych foriem 

kyslíka [7] a vyvolania zrážania krvi [8]. Medzi ďalšie využitia patria vyvolanie apoptózy na 

určitom mieste  bez  negatívneho  účinku  na  okolie  [9  –  10],  dezinfekcia  obalov,  strojov 

a materiálov [11], degradácia farmaceutík [12] a permeabilizácia bunkových membrán [13]. 

V súčasnosti existuje mnoho metód, ktoré dokážu vyhodnotiť vplyv určitej látky na 

organizmus. Medzi tieto metódy patrí aj tzv. SMART test (z angl. somatic mutation and 

recombination test). V našom skúmaní sme si zvolili práve túto metódu, pretože disponuje 

viacerými výhodami,  napríklad  jednoduchosťou  prevedenia,  nenáročnosťou  na  vybavenie 

a cenovou dostupnosťou. Táto metóda umožňuje detegovať DNA poškodenie rýchlo a lacno 

[14]. Ide o test in vivo, pomocou ktorého sa sledujú genetické zmeny na krídlach (wing spot) 

alebo očiach (eye spot) dospelých jedincov Drosophila melanogaster. Test je založený na 

tom, že počas vývinu sú jedince v larválnom štádiu vystavené potenciálnemu mutagénnemu 

agensu, ktorého prípadný negatívny účinok sa prejaví na mitoticky aktívnych bunkách 

imaginálnych diskov, z ktorých počas metamorfózy drozofily vznikajú nové tkanivá a orgány. 

Keď dôjde k mutácii v niektorej mitoticky aktívnej bunke imaginálneho disku, ďalej sa delí, 

čím vznikne populácia mutantných buniek nesúcich fenotyp pôvodnej zmutovanej bunky. 

Táto populácia buniek vytvára na danom mieste tzv. spot, ktorý je možné na základe fenotypu 

odlíšiť od buniek divého typu. Možno teda povedať, že mutácie, ktoré vzniknú počas vývinu 

jedinca, sa prejavia v podobe prítomnosti spotov. Tieto spoty vykazujú určité parametre, na 

základe ktorých sa dá účinok danej látky kvantifikovať. V závislosti na veľkosti 

pozorovaného spotu vieme približne predpovedať, kedy došlo k mutačnej udalosti. Veľkosť 
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spotu je udávaná v počte buniek, z ktorých je zložený. Ak sa na krídle nachádza veľký spot 

(obsahujúci napríklad viac než 50 buniek), máme dôvod sa domnievať, že mutácia bola 

indukovaná v skorom štádiu vývinu. Naopak, ak je spot zložený len z niekoľkých buniek, 

mutácia vznikla v neskoršom vývinovom štádiu. 

Stanovili sme si za cieľ testovanie potenciálneho genotoxického a antimutagénneho 

účinku nízkoteplotnej plazmy na modelovom organizme Drosophila melanogaster. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité línie Drosophila melanogaster 
 

Použili sme línie B-549  mwh1  a B-2371 flr3/TM3 (Bloomington Drosophila Stock 

Center).  Línia mwh1   sa vyznačuje troma trichómami vyrastajúcimi z jednej bunky krídla 
namiesto jedného trichómu u jedinca divého typu. Ide o recesívnu mutáciu, ktorá je viabilná. 

flr3/TM3 je udržiavaná pomocou balancerového chromozómu TM3, pretože táto mutácia má 

letálny  charakter.  Fenotyp  flr3   predstavujú  kratšie,  kučeravé  alebo  nezvyčajne  zahnuté 
trichómy, pričom ich počet na jednu bunku krídla ostáva oproti divému typu nezmenený. 
SMART test 

Virgínne samičky mwh1  sme skrížili so samčekmi flr3, aj reciproko. Z krížení sme 
 

získali načasované larvy staré 72 ± 2 h, na ktoré sme aplikovali plazmu. Jedince sme 

umiestnili na podložku sterilizovanú s etanolom tak, aby neboli ďaleko od seba, do kruhu 

s priemerom približne 3 cm. Žiarili sme plazmovou pištoľou RPS40 po dobu 5, 10, 20, 30, 45, 

60 a 80 sekúnd v prípade testovania mutagénneho účinku a 20, 30, 45, 60 a 80 sekúnd v 

prípade  skúmania   antigenotoxicity.   Larvy  sme   potom   opatrne   odlepili   od   podložky 

a presunuli do sklených fľaštičiek s potravou. Takto ovplyvnené jedince sme nechali vyvinúť 

do štádia imága. Dospelé muchy sme usmrtili dietyléterom a preparovacími pinzetami sme im 

odtrhli krídla. Krídla sme umiestnili do kvapky (10 – 20 μl) Faureho roztoku na podložné 

sklíčko. Po zaschnutí Faureho roztoku sme ďalšiu kvapku roztoku dali na krycie sklíčko 

a prikryli ním podložné sklíčko s krídlami tak, aby vzniklo čo najmenej vzduchových bublín. 

Po 24 hodinách sú preparáty pripravené na analyzovanie a spoty sme vyhodnotili pod 

mikroskopom PZ0 pod 240- a 480-násobným zväčšením. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Hodnotili sme tri kategórie spotov: mwh (obr. 1A), flr (obr. 1B) a twin spoty. Twin 

spot vzniká rekombináciou, ktorá sa fenotypovo prejaví tak, že sa v tesnej blízkosti vedľa 

seba ocitnú mwh a flr spot. V experimentoch, v ktorých bol skúmaný potenciálny mutagénny 
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a antimutagénny účinok nízkoteplotnej plazmy, bol ako pozitívna kontrola použitý 12,5 mM 

EMS. Priemerný počet spotov na krídlo a priemernú veľkosť spotu sme vyjadrili graficky 

(obr. 2, 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
 

 
 

Obr. 1. mwh a flr spoty. 
Fenotypový prejav mwh (A) a flr (B) spotov. 

 
 

 
 

Obr. 2. Porovnanie priemerného počtu spotov na krídlo po ovplyvnení nízkoteplotnou plazmou a EMS. 
Graf znázorňuje priemerný počet spotov na jedno hodnotené krídlo v závislosti na koncentrácii EMS a rôznej 

dávke ožiarenia nízkoteplotnou plazmou. Stĺpec 1 – negatívna kontrola, 2 – 6,25 mM EMS, 3 – 12,5 mM EMS, 
4 – 30s plazma, 5–9 20, 30, 45, 60, 80s plazma + 12,5 mM EMS 

 
 

Na obr. 2 je znázornený priemerný počet spotov na jedno krídlo. V stĺpcoch 2 a 3 sú 

počty spotov  po  ovplyvnení  mutagénom  EMS  (etylmetánsulfonát)  v koncentráciách  6,25 

a 12,5 mM. Pri 12,5 mM sme zaznamenali priemerne nižší počet spotov ako pri 6,25 mM 

koncentrácii (obr. 2 stĺpce 2, 3). Stĺpec 4 na obr. 2 poukazuje na fakt, že pri ovplyvnení 

nízkoteplotnou plazmou sa nepodarilo dokázať jej mutagénny účinok, pretože v žiadnej zo 

skúmaných vzoriek (5, 10, 20, 30, 45, 60 a 80 sekúnd) sme nezachytili výskyt spotov. Stĺpce 

5 – 9 na obr. 2 popisujú stav, kedy boli larvy pred ovplyvnením 12,5 mM EMS ožiarené 

rôznymi dávkami plazmy. 
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Obr. 3. Porovnanie priemernej veľkosti spotov po ovplyvnení nízkoteplotnou plazmou a EMS. 
Graf ilustruje priemernú veľkosť spotov v závislosti na koncentrácii EMS a dĺžke ovplyvnenia nízkoteplotnou 
plazmou. Stĺpec 1 – negatívna kontrola, 2 – 6,25 mM EMS, 3 – 12,5 mM EMS, 4–7 20, 30, 45, 60s plazma + 

12,5 mM EMS 
 
 

Medzi jednotlivými vzorkami sa síce nejaví priama lineárna závislosť, no môžeme 

konštatovať, že oproti ovplyvneniu so samotným EMS sa počet spotov po ovplyvnení EMS a 

zároveň plazmou znížil. Obr. 3 ilustruje priemernú veľkosť mwh a flr spotov. Pri použitej 

koncentrácii 12,5 mM EMS by sme očakávali prítomnosť väčšieho množstva spotov, v tomto 

prípade sme však detegovali menej väčších spotov, čo sa dá vysvetliť pravdepodobným 

fúzovaním viacerých spotov do jedného veľkého spotu (obr. 3, stĺpce 2, 3). Stĺpce 4 – 7 

vyjadrujú priemernú  veľkosť  spotov  po  ovplyvnení  12,5  mM  EMS  a zároveň  plazmou 

v rôznych dávkach (20, 30, 45, 60 a 80 sekúnd). Zvýšenie priemernej veľkosti spotov po 

ovplyvnení plazmou a zároveň EMS oproti ovplyvneniu samotným EMS naznačuje, že by 

mohlo dochádzať k mutagénnemu efektu, avšak domnievame sa, že by to mohlo byť 

spôsobené oneskoreným antimutagénnym účinkom plazmy. Ak by sa totiž jej potenciálny 

pozitívny účinok prejavil s istým časovým odstupom po ovplyvnení, nie je vylúčené, že by 

nestihol napraviť poškodenie, ktoré bolo za ten čas vyvolané mutagénom. 

Z predbežných výsledkov prežívania jedincov usudzujeme, že nízkoteplotná plazma 

nepôsobí toxicky na larvy drozofily, pretože v žiadnej zo skúmaných dávok ožiarenia sa 

nepodarilo preukázať, že by bola ich úmrtnosť spôsobená výlučne samotným ožiarením a nie 

mechanickou manipuláciou s objektmi. Okrem toho sa ukazuje, že plazma neovplyvňuje 

dĺžku života drozofily (nepublikované výsledky). 
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Záver   
Z uskutočnených pokusov vyplýva, že potenciálny mutagénny účinok nízkoteplotnej 

 

plazmy nebol potvrdený. Naopak, počas testovania sa ukázal jej antimutagénny účinok, 

pretože bola schopná znížiť priemerný počet spotov. Pri analýze priemernej veľkosti spotov 

a prežívania jedincov sme nezískali jednoznačné výsledky, čo je dôvodom pre ďalšie bádanie 

v tejto oblasti. 
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