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КОМЕТИ











KOMET TEST ILI SCGE (ENGL. SINGLE-CELL GEL 
ELECTROPHORESIS / GEL ELEKTROFOREZA

Едноставна

Осетлива

Квантитативна 

Оштетувања на 
ДНКРепарација

Генотоксичност

Сите 
еукариотски 

клетки



Подготовка на 
стакленцата 
со агароза

Лизирање на 
клетките 
(заради 

ослободување 
на ДНК)

Изложување 
во алкална 

средина 
((pH>13)

Електрофореза

Неутрализација

ДНК боење и 
визуализација на 

комети



ЦЕЛИ НА МЕТОДАТА

Доволно и 
рамномерено 
распоредување 
на гелот
Доволна и јасна 
визуализација на 
комети

Најдобро е 
потопување на 
стакленцата во 
растопена 
агароза која потоа 
се суши
Оптимален број 
на клетки (50)



ЛИЗИРАЊЕ



ЕЛЕКТРОФОРЕЗА

Алкалнни услови

Елктричен напон 
0,7 do 1 V/cm

Јачината на струјата
300 mA

Времетраење 5 
до 40 мин

После следува 
неутрализација со 

испирање на 
стакленцата со 

пуфер (Пр.Trizma,
pH 7.5) 3 пати по 5 

мин



БОЕЊЕ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА



ПАРАМЕТРИ

Должината на 
миграција на ДНК 

(должината на 
опашката) 

Диретно поврзана со 
големината на 

фрагментот 

правопропорционалн
а со количината на 

еднолнчаните делови 
на ДНК
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НЕУТРАЛЕН КОМЕТ ТЕСТ 

- Лизата и еелектрофорезата се 
вршат при “неутрална” pH од 9,5 

- Ги детектира само местата на 
кршење на двоверижната ДНК 

- На клетки со поголеми 
оштетувања на ДНК

Базичен комет тест

• pH =13
• При висока pH двоверижната ДНК 

се раздвојува на едноверижни 
ланци

• Се откриваат и места кои се 
осетливи на висока pH 
(апурински места)

Со зголемување на pH се зголува осетливоста на тестот!!



Ензимски комет тест

• Се користат високо специфични 
ензими

• Се детектираат оштетувањаЧ 
оксидирани бази, UV-индуцирани 
димери

• Оксидиран пирамидин (се 
користат (ендонуклеаза III)

• Различни ензимски комплекси

FISH KOMET тест

Се детектираат промени во 
хромозомите и самите гени со 
Флуоросцентана in situ 
хибридизација



ПРЕДНОСТ НА ТЕСТОТ И ПРИМЕНА

Осетливост

Флексибилност

Мал број на 
клетки

Ниска цена

Резулатати за 
кратко време

Широка примена 
in vitro ili in vivo

Следење на 
промените и 

модификацијата 
на ДНК
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