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Vliv ionizujícího záření na živé buňky lze 
ovlivnit mnoha parametry, mezi které patří mimo 
jiné i dávkový příkon ionizujícího záření nebo 
přítomnost různých mdifikátorů 
(radiosenzibilizátory nebo radioprotektory [1]. 
Jedním z cílů této práce bylo prostudovat vliv 
dimethylsulfoxidu jako vychytávače hydro–
xylových radikálů na radiační citlivost kvasinek 
Saccharomyces cerevisiae, DBM 272 
při ozařování zářením gama 60Co. 
Aplikované dávkové rychlosti, resp. dávky gama 
záření byly 25,4-40,0 Gy/h, resp. 75-450 Gy. 
Radiační ochrana σ  byla definována jako podíl 
přirozených logaritmů frakcí přeživších buněk 
bez vychytávače s0 a s vychytávačem s. Míra 
radiační ochrany k,  t. j. radiační ochrana založená 
na vychytávání hydroxylových radikálů, byla 
definována jako směrnice závislosti radiační 
ochrany σ na vychytávací účinnosti 
Q dimethylsulfoxidu definované jako součin 
koncentrace c dimethylsulfoxidu v ozařované 
suspenzi a rychlostní konstanty kOH reakce  
dimethylsulfoxidu s hydroxylovými radikály. 
Bylo zjištěno, že jak radiační ochrana σ, tak míra 
radiační ochrany k  je lineárně rostoucí funkcí 
dávkové rychlosti gama záření. Dále bylo 
zjištěno, že žádná z těchto veličin nezávisí 
na dávce záření gama. 
Tato práce vznikla v rámci projektu 
SGS17/195/OHK4/3T/14.  
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Fykoremediácia, resp. bioremediácia kontami–
novaného prostredia pomocou mikrorias, predsta–
vuje šetrnú sanačnú techniku znečistených vôd. 
Výhoda použitia mikrorias spočíva v ich nízkych 
nárokoch na živiny (N, P, C) [1] a rast, 
jednoduchej kultivácii v laboratórnych 
podmienkach, ako aj rýchlemu nárastu biomasy. 
V súčasnosti sa mikroriasy používajú najmä na 
dekontamináciu ťažkých kovov, rôznych 
organických rozpúšťadiel, pesticídov a mnoho 
ďalších [2]. 
V experimentoch sme sa zamerali na stanovenie 
fykoremediačného potenciálu mikrorias 
Chlamydomonas reinhardtii a Scenedesmus 
obliquus v cielene kontaminovaných vodných 
roztokoch obsahujúcich rádioizotopy 137Cs a 60Co. 
Mikroriasy boli vybrané na základe ich vysokej 
schopnosti bioremediácie prostredia. 
Fykoremediačný potenciál sa stanovoval 
sledovaním vplyvu rôznych hodnôt pH prostredia 
v rozmedzí od pH 2 do pH 9 ako aj sledovaním 
poklesu aktivity roztoku v čase. Kultivácia 
mikrorias prebiehala v svetelnom režime 12h/12h 
svetlo/tma pri modrom a červenom svetle, ktoré 
podporuje rast rastlín, pri laboratórnej teplote. 
Vzhľadom na stanovenie sorpčnej kapacity 
mikrorias bola použitá metóda na stanovenie 
koncentrácie mikrorias pomocou Bürkerovej 
komôrky paralelne so spektrofotometrickou 
metódou. 
Táto práca bola podporená Grantom Univerzity 
Komenského UK/408/2017. 

[1] Abdel-Raouf N, Al-Homaidan A. A, Ibraheem I. 
B. (2012): Microalgae and wastewater treatment. 
Saudi J BiolSci 19; s. 257-275. 

[2] Soudek P., Petrová Š., Benešová D., Kotyza J. 
a Vaněk T. (2008): Fytoremediace a možnosti 
zvýšení jejich účinnosti. Chem listy 102; s. 346-
352. 


