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Abstract 

 

The effect of low temperature plasma on DNA damage of maize seeds 
It is known that the low temperature plasma shows antimicrobial and disinftecting effects. It also 

supports the seed germination and it is used in many fields of common life. But there is just a few scientific 
papers dealing with the genotoxic properties of plasma. In our work, we try to determine the relative rate of 
DNA double strand breaks formation resulting from the low temperature plasma treatment in the seeds of Zea 
mays L. using the constant field gel electrophoresis (CFGE). We compared DNA damage in seedlings resulting 
from plasma and zeocin treatment with seedlings, which seeds were treated just with zeocin. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 

Ovplyvnenie nízkoteplotnou plazmou (NTP), ktorá sa tvorí pri atmosférickom tlaku je 

jednou z najnovších technológii dekontaminácie, ktorá si nachádza stále širšie uplatnenie 

predovšetkým vďaka vysokej antimikrobiálnej aktivite [1 – 3]. Ponúka možnosť rýchlej 

sterilizácie a zároveň aplikovateľnosti na termosenzitívne materiály [4], ako aj pri ošetrovaní 

rastlín [5]. 

Plazma je štvrtým skupenstvom hmoty a objavil ju už v roku 1879 sir William 

Crookes [6]. Vzniká tak, že elektróny pohybujúce sa v elektrickom poli zdroja sa zrážajú 

s atómami a molekulami plynu a spôsobujú ich excitáciu, disociáciu, ionizáciu a iné deje [7 – 

8]. Plazma je kvázineutrálny ionizovaný plyn, na ktorý pôsobí elektrické pole, pričom jej 

zloženie závisí od energie elektrónov. Rozdelenie plazmy na nízkoteplotnú a vysokoteplotnú 

nemá žiadny fyzikálny dôvod. Ak majú nabité častice v plazme strednú energiu väčšiu ako 

100 eV (čomu prislúcha teplota vyššia ako 1 MK), nazývame takúto plazmu vysokoteplotnou. 

Naopak, nižšia a rovnaká stredná energia nabitých častíc v plazme prislúcha nízkoteplotnej 

plazme [9]. Nízkoteplotná plazma obsahuje elektróny, fotóny rozličnej vlnovej dĺžky, kladne 

a záporne nabité ióny, excitované atómy a molekuly, radikály, reaktívne fragmenty molekúl 

a vysoko reaktívne neutrálne častice [8]. V nízkoteplotnej plazme sa nachádza množstvo 

reaktívnych foriem kyslíka a dusíka [10]. Reaktívne formy kyslíka, ako napríklad peroxid 
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vodíka alebo  žiarenie  určitých  vlnových  dĺžok  (UV),  majú  známy  mikrobicídny  efekt 

a v spolupráci s ďalšími zložkami nízkoteplotnej plazmy sú pravdepodobne zodpovedné za jej 

sterilizačné účinky [11]. Reaktívne formy kyslíka môžu reagovať so všetkými bázami a tiež 

s pentózofosfátovou kostrou DNA, čo vedie k vzniku jednovláknových zlomov v DNA [12]. 

Okrem toho dokážu peroxidovať aminokyseliny [13] a nenasýtené mastné kyseliny, čím 

spôsobujú vznik DNA-proteínových priečnych väzieb [14]. Elektrické pole je schopné meniť 

konformáciu proteínov [15] a UV-A spôsobuje agregáciu a karbonyláciu proteínov [16]. 

Nízkoteplotná plazma obsahuje množstvo ďalších látok a žiarení, ktoré majú rozličný účinok 

na biomakromolekuly a pri aplikácii nízkoteplotnej plazmy na živé organizmy sa prejavuje 

ich synergický účinok [17]. 

Ošetrenie nízkoteplotnou plazmou bolo v minulosti navrhnuté v oblasti 

poľnohospodárstva ako alternatíva k tradičným ošetreniam semien pred ich vysiatim, ako sú 

skarifikácia, ošetrenie teplom alebo chemické ovplyvnenie. Pri skarifikácii je osemenie 

semena narušené mixovaním zrna. Táto mechanická procedúra má však za následok vysokú 

pravdepodobnosť zvýšeného počtu poškodených semien, rovnako ako aj ich nerovnomerné 

ovplyvnenie. V prípade ošetrenia teplom sa používa horúca voda alebo iný materiál s horúcim 

povrchom, kým pri chemickom ovplyvnení sa semená poťahujú kyselinou sírovou počas 5-10 

minút, následne sú oplachované vo vode a vysušené. Negatívom tohto procesu je najmä 

environmentálne znečistenie [18]. Použitie plazmy oproti tradičným spôsobom ošetrenia 

semien má niekoľko výhod: rovnomerné ošetrenie semien, žiadne mechanické poškodenie 

a keďže ovplyvnenie  plazmou  nevyžaduje  chemikálie,  použitie  plazmy  je  ohľaduplné 

k životnému prostrediu [18 – 20]. 

Viaceré štúdie preukázali pozitívny efekt ošetrenia plazmou na klíčivosť semien a na 

vývin a rast rastlín [18, 21 – 23]. Tiež boli zaznamenané zmeny v enzýmových aktivitách 

rastlín vplyvom ošetrenia semien plazmou [24]. Ďalšou výhodou použitia plazmy je 

sterilizácia povrchov semien [20, 25 – 26]. 

V našej  práci  sme  sledovali  účinok  nízkoteplotnej  plazmy  na  poškodenie  DNA 
 

kukurice siatej, ktorej semená sme ošetrili plazmou pri rôznych expozičných časoch. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

V našich experimentoch sme použili semená kukurice siatej odrody Ronaldinho, ktoré 

sme ošetrili  NTP  generovanou  zo  vzduchu  pri  atmosférickom  tlaku  a príkone  400  W 

s využitím difúzneho koplanárneho povrchového bariérového výboja (Diffuse Coplanar 

Surface   Barrier   Discharge,   DCSBD)   [27].   Semená   boli   opracované   NTP   rôznymi 
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expozičnými  dávkami  (60,  180,  300  s)  na  Katedre  experimentálnej  fyziky  FMFI  UK 

v Bratislave. 

Gélová elektroforéza pri konštantnom napätí (Constant Field Gel Electrophoresis, 

CFGE) je jednoduchá metóda založená na inkorporácii izolovaných jadier do agarózových 

bločkov, pričom sa tieto jadrá do agarózy zafixujú. Následne podstupujú lýzu a elektroforézu 

pri konštantnom a nízkom napätí. Takto je možné vyhodnotiť mieru vzniku dvojvláknových 

zlomov vzniknutých vplyvom určitého potenciálneho genotoxického agensu [28]. 

Percento dvojvláknových zlomov sme hodnotili pomocou programu ImageJ z pomeru 

intenzity vyputovanej DNA k celkovej DNA vo vzorke. Všetky vzorky boli normalizované 

vzhľadom k negatívnej kontrole [29]. Signifikantné rozdiely v každej vzorke ošetrenej NTP 

vzhľadom na neošetrenú kontrolu sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Semená kukurice siatej, ktoré sme ošetrili rôznymi expozičnými dávkami (60, 180, 

300 s) neklíčili v rovnakom množstve. Semená, ktoré sme ošetrili dávkou 60 s, klíčili 

rýchlejšie a vo väčšom množstve ako semená, ktoré neboli ošetrené plazmou. Naopak, 

semená, ktoré boli ošetrené dávkou 180 s klíčili v menšom množstve a semená ošetrené 

dávkou 300 s neklíčili vôbec. Semená ošetrené dávkou 300 s boli navyše napadnuté plesňou 

(Obr.1). 
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Obr. 1. Semená kukurice ošetrené rôznymi dávkami NTP. Na fotografiách sú semená ošetrené rôznymi 
dávkami NTP (A - 300 s, B - 180 s, C - 60 s). Na fotografiách D a E sú detaily semien ošetrených 300 s (D) 

a 180 s (E). Vzorka ovplyvnená 300 s klíči v nižšej miere a je napadnutá patogénmi. 
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V ďalších experimentoch sme sledovali množstvo dvojvláknových zlomov po ošetrení 

NTP, ktorá bola generovaná vo vzduchu. Semená kukurice siatej boli ošetrené rôznymi 

expozičnými dávkami  (60,  180  a 300 s)  a po  vyklíčení  semien  sme  nukleoidy  izolovali 

z jadier koreňov.  Keďže  semená  ošetrené  dávkou  300 s  nevyklíčili,  takéto  vzorky  sme 

v experimente nepoužili. Niektoré semená sme okrem NTP ovplyvnili aj roztokom zeocínu. 

Zeocín je antibiotikum, ktoré spôsobuje dvojvláknové zlomy DNA. 

Vzorky, ktoré boli ošetrené NTP boli poškodené menej v porovnaní so vzorkami, 

ktoré boli okrem NTP ovplyvnené aj zeocínom (4,5 mM). Poškodenie DNA pritom stúpalo 

s rastúcim expozičným časom NTP. Vzorky, ktoré však boli ovplyvnené NTP aj zeocínom 

dosiahli nižšiu mieru poškodenia DNA ako vzorky, ktoré boli ovplyvnené len zeocínom. 

Domnievame sa, že pri týchto vzorkách došlo k adaptívnej odpovedi. V semenách, ktoré boli 

najprv ošetrené NTP pravdepodobne došlo po ožiarení k aktivácii mechanizmov, ktoré viedli 

k príprave semena na ďalšie poškodenie. Práve preto mohlo dôjsť po následnom ovplyvnení 

zeocínom k menšej miere vzniku dvojvláknových zlomov v porovnaní so vzorkami, ktoré boli 

ovplyvnené len zeocínom (Obr. 2). 
 

 
 

Obr. 2. Grafické znázornenie relatívneho množstva dvojvláknových zlomov DNA v klíčencoch kukurice 
po ošetrení NTP a ovplyvnení zeocínom. Zelenou farbou sú označené vzorky ošetrené NTP (0 – vzorky 
neošetrené NTP ani zeocínom). Modrou farbou sú označené vzorky ošetrené NTP a zeocínom (0 – vzorky 

neošetrené NTP len zeocínom). Signifikantné rozdiely v každej vzorke ošetrenej zeocínom a NTP ku 
zodpovedajúcej vzorke ošetrenej len NTP sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,01 ≥٭٭. 
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Záver   
Sledovanie poškodenia DNA vplyvom nízkoteplotnej plazmy je už dnes predmetom 

 

viacerých štúdií. Je dokázané, že NTP dokáže navodiť adaptívnu odpoveď po ovplyvnení 

meďou, kadmiom alebo zeocínom, a tým znížiť možný vznik poškodenia DNA [30 – 32]. 

Zistiť, ako funguje fenomén adaptívnej odpovede na kukurici je veľmi dôležité. Kukurica 

totiž tvorí podstatnú zložku potravy najmä v rozvojových krajinách a krajinách tretieho sveta, 

v ktorých sú podmienky na pestovanie plodín často veľmi nevyhovujúce. Ak by bolo možné 

ošetriť semená kukurice plazmou bez poškodenia jej DNA a proteínov, a pripraviť rastliny na 

následný stres (napr. sucho), kukurica by sa mohla pestovať aj v oblastiach, v ktorých to 

doteraz nebolo možné. 
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