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Abstrakt: Při ozařování mikrobiálních kultur ve vodných roztocích ionizujícím 

zářením se největší míra poškození přikládá hydroxylovým radikálům. Pokud by bylo možné 

zamezit jejich reakci s kulturou, mohlo by dojít k ochraně buněk. K dosažení tohoto efektu lze 

využít tzv. vychytávače radikálů (anglicky scavengers), které zpravidla přednostně reagují 

s OH radikály a tím snižují jejich ničivý účinek na buňky. Studiu těchto procesů je věnována 

tato diplomová práce. Použitými vychytávači OH radikálů byly: mravenčan draselný, 

methanol, ethanol a kyselina askorbová. Studovaným mikroorganismem byla kvasinka pivní - 

Saccharomyces cerevisiae (haploidní kmen, typ a, DBM 272). Suspenze buněk 

(106 buněk·ml-1) byla ozařována ve fyziologickém roztoku s různou koncentrací vychytávače 

hydroxylových radikálů. Jako ionizující záření bylo použito gama záření 60Co. Po ozáření 

byla suspenze naředěna a vyočkována na živný agar. Po kultivaci bylo z vyrostlých kolonií 

ozářené a neozářené kultury určeno procento přežití a zvýšení procenta přežití pro každou 

koncentraci daného vychytávače. Pro každý vychytávač byla změřena závislost zvýšení 

procenta přežití na vychytávací účinnosti. Vychytávací účinnost udává rychlost reakce 

vychytávače s OH radikály při jednotkové koncentraci těchto radikálů. Bylo zjištěno, že 

vychytávače při stejné vychytávací účinnosti vykazují různý stupeň ochrany kultury.  

Počáteční experimenty byly provedeny podobným způsobem také s bakteriemi 

Escherichia coli (DBM 3125). Tyto pokusy poskytly kvalitativně stejné výsledky jako 

v případě S. cerevisiae. Ochranné účinky vychytávačů však byly u bakterií, které se ukázaly 

radiačně citlivější ke gama záření, vyšší než u kvasinek.  
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Abstract: During irradiation of cells in liquid media by ionizing radiation, formed 

hydroxyl radicals are considered to be among the most damaging agents. Elimination of 

hydroxyl radicals before they can “react” with the culture should therefore lead to the 

protection of the cells. Four different scavengers of the OH radicals were used in this study so 

far: potassium formate, methanol, ethanol and ascorbic acid. This research was mainly 

focused on the culture of Saccharomyces cerevisiae (haploid strain, type a; DBM 272). The 

suspense of the culture in the physiological solution (106 cells·ml-1) was irradiated with 

gamma radiation of 60Co. Prior to irradiation, various amounts of the scavengers were added 

to the suspension. After irradiation, the suspension was diluted and plated on the nutrient 

agar. The percentage survival and increase in survival due to scavengers were calculated. The 

evaluation of the acquired data was performed from the dependencies of the increase in 

survival on the scavenging efficiency. The scavenging efficiency is defined as the rate of 

reaction between OH radicals and scavenger at the unit concentration of OH radicals. It was 

found that various scavengers at the same scavenging efficiency have different effects on the 

increase in survival.  

 Basic preliminary experiments performed with the bacteria Escherichia coli (DBM 

3125) gave, on principle, the same results. It appears that the bacteria are slightly more 

sensitive to the gamma irradiation than it was found in the case of yeasts. In addition, the 

protecting effects of the OH scavengers seem to be higher when the bacteria are used.  
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