INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV 2013

ZBORNÍK ABSTRAKTOV
ISBN 7878-8080-970712970712-5-7

Titulná strana „Vedecká odysea”
Hanka Jašová − kresba olejovým tvrdým pastelom Giocondy

Usporiadajúca organizácia
Občianske združenie PREVEDA
Editoriál
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
Ústav pre výskum srdca, SAV
Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Chemický ústav, SAV

Odborní garanti
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Virologický ústav, SAV
Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Ústav biotechnológie a potravinárstva, FCHPT, STU
Doc. RNDr. Jozef Marák, CSc.
Katedra Analytickej Chémie, Prírodovedecká Fakulta, UK
Doc. Ing. Ján Světlík, CSc.
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta UK
Doc. Ing. Ladislav Welward, PhD.
Externý gestor, Katedra environmentálneho inžinierstva, TU Zvolen
Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, UK

Recenzenti
Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, UK
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Chemický ústav, SAV
Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Chemický ústav, SAV
RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
Ústav krajinnej ekológie
Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava
Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV
Mgr. Tamara Beňová
Ústav pre výskum srdca, SAV
RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV
MUDr., Ing. Veronika Jendruchová, PhD.
Ústav pre výskum srdca, SAV
Mgr. Pavol Kenderessy, PhD.
Ústav krajinnej ekológie, SAV

Občianske združenie PREVEDA
OZ Preveda vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu podieľať sa na vytváraní alternatívnych možností v oblasti
vzdelávania, sociálnej výchovy a pomoci ako aj na presadzovaní pozitívnych zmien v otázkach hospodárskeho
a kultúrneho života.
K cieľom OZ Preveda patrí:
- realizácia prednášok, konferencií, informačných seminárov, školení, osveta
- zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu
študentov resp. zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, investovanie do ľudských zdrojov
- tvorba a realizácia projektov podporujúcich celkovú prosperitu regiónu, vrátane materiálnej, kultúrnej a
vzdelanostnej úrovne
www.preveda.sk

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov
Konferencia organizovaná na Slovensku ojedinelým a inovatívnym – interaktívnym spôsobom, zameraná na vybrané
odbory chemických a prírodných vied.
Podstatou interaktívnej konferencie je poskytnutie možnosti prezentácie vlastných odborných príspevkov študentom
vysokých škôl, doktorandom a mladým vedcom.
Veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí týmto projektom zrealizovať hodnotné konferencie, ktorých obsah a vysoká
výpovedná úroveň pomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce.
www.konferencia.preveda.sk
konferencia.preveda@gmail.com

Ako silná, sebavedomá žena... ako vesmírna čierna diera...
Stiahne vás svojim tajom nekonečná veda...
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
Predseda OZ PREVEDA

Obsah

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

2

Biotechnológie a potravinárske technológie

6

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

12

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

35

Ekológia a environmentalistika

37

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

50

Otvorená sekcia

60

Otvorená sekcia pre študentov

66

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

75

Register

80

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

navyše, deštruovať už vytvorené inzulínové fibrily (obr.).
Zistili sme, že rozsah anti-amyloidného účinku značne
závisí od veľkosti nanosfér. Nanosféry s väčším
priemerom (NS-BSA) inhibujú fibrilizáciu inzulínu
podstatne účinnejšie ako nanosféry s menším priemerom
(NS) pravdepodobne v dôsledku adsorpcie väčšieho
množstva molekúl inzulínu na povrch nanosféry. Opačná
závislosť bola pozorovaná pre depolymerizačný účinok −
v prípade väčších nanosfér bol menší ako bol detegovaný
pre menšie nanosféry. Domnievame sa, že je to
spôsobené stérickou neschopnosťou nanosfér ovplyvniť
väzby podieľajúce sa na fibrilizácii inzulínu. Látky použité
na tvorbu a modifikáciu nanosfér (PLA, BSA) nemajú
potenciál interagovať s inzulínovými agre-gátmi. Intenzita
fluorescencie bola v prípade PLA aj BSA porovnateľná
s intenzitou inzulínových fibríl (obr.). Na základe toho
usudzujeme, že pre anti-amyloidnú aktivitu je nevyhnutná
inkorporácia Fe3O4 nanočastíc do PLA nanosfér.
Poďakovanie: táto práca bola podporená projektom ŠF EÚ
26220120033, VEGA 0181, 0077, 0041, APVV-0171-10.

Účinok nanosfér na amyloidnú agregáciu
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Samousporiadanie proteínov do amyloidných štruktúr je
spojené s patogenézou viac ako 20 závažných ľudských
ochorení, ako napr. Alzheimerova a Parkinsonova
choroba, diabetes alebo rôzne systémové amyloidózy [1].
Inzulínové amyloidné depozity sa vyskytujú u pacientov
dlhodobo liečených injekčnou aplikáciou. V súčasnej dobe
nie je možné liečiť amyloidné ochorenia. V poslednom
období uskutočnené štúdie s bunkovými a zvieracími
modelmi ukazujú, že inhibícia tvorby, resp. redukcia
amyloidných
agregátov
prostredníctvom
rôznych
inhibítorov je pre tieto systémy prospešná.
Cieľom našej práce bolo sledovanie účinku nanosfér
vytvorených z polyméru kyseliny mliečnej (PLA)
dopovaných Fe3O4 nanočasticami (NS) a PLA nanosfér
dopovaných Fe3O4 nanočasticami, ktoré boli modifikované
hovädzím sérovým albumínom (NS-BSA) na amyloidnú
agregáciu inzulínu in vitro. Vlastnosti nanosfér boli
charakterizované pomocou skenujúcej elektrónovej
mikroskopie a dynamického svetelného rozptylu. Oba typy
nanosfér mali sférický tvar s hydrodynamickým priemerom
Dhyd(NS) = 29,7 nm a Dhyd(NS-BSA) = 97,2 nm. Antiamyloidná aktivita nanosfér bola určená pomocou merania
fluorescencie Tioflavínu T, ktorej intenzita koreluje
s množstvom amyloidných agregátov proteínu.

[1] Dobson, C.M., Karplus, M. In Curr. Opin. Struct. Biol. 9, 1999, 92−101.

Makroskopický model srdcových predsiení
Stanislava Fialová, Jana Svehlíková, Elena Cocherová
Oddelenie biomeraní, Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
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Elektrokardiografia je jednou z najpoužívanejších
neinvazívnych vyšetrovacích metód v kardiológii. Je
zároveň metódou, pri ktorej má veľký význam
matematické modelovanie. To umožňuje vylepšovať
diagnostiku a doplňať ju o nové postupy. Okrem toho
pomáha simulovať procesy a overovať rôzne hypotézy,
ktoré by boli ťažko overiteľné a uskutočniteľné na živých
objektoch.
V našej práci sme vyvinuli nový model srdcových
predsiení na simuláciu ich elektrickej aktivity. V modeli je
simulovaný proces šírenia aktivácie podľa princípu
bunkového automatu navrhnutého v [2], ktorý vytvorí
multidipólový elektrický generátor. Geometriu predsiení
sme navrhli analyticky, pomocou viacerých elipsoidov,
a preto je ľahko modifikovateľná. Celý model predsiení je
vyvinutý v prostredí MATLAB. Je relatívne jednoduchý,
poskytuje nám však nástroj na štúdium vplyvu zmien tvaru
a veľkosti predsiení na signál EKG. Tiež umožňuje zmenu
elektrických vlastností svaloviny, definovanie lokalizácie
a elektrických vlastností sínusového uzla (SAN) aj
vodivých dráh. Zatiaľ máme implementovaný len jeden typ
akčného potenciálu (AP), získaný simuláciou z
Courtemanche-Ramirez-Nattel modelu ľudských átriových
buniek [1]. V budúcnosti by sme chceli použiť viac typov
AP.
Pri našich prvých simuláciách sme simulovali šírenie

Naše výsledky poukazujú na to, že polymérne nanosféry
sú schopné inhibovať tvorbu inzulínových agregátov a
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aktivácie v nepoškodených predsieňach. Použili sme
rôzne
polohy
sínusového
uzla.
Nasimulované
potenciálové mapy na povrchu hrudníka mali podobný
vzor ako mapy namerané na živých subjektoch, napríklad
v [3] alebo [4].

Štúdium tvorby supramolekulových komplexov so
železom na substráte je v dnešnej dobe vysokoaktuálna
téma [1] vďaka ich možnému uplatneniu v oblasti
informačných technológií.
Táto práca vznikla za podpory grantov ERDF OP R&D,
Project ‘meta-QUTE- Centrum excelentnosti kvantových
technológií’, APVV-0491-07 a UK/461/2013.
[1] Rabara, L., Aranyosiova, M., Velic, D., Applied Surface Science, 2011,
6, 257.

Obrázok 1: Pohľady na 3D model predsiení, v poradí: zhora, zozadu,
zľava, sprava. AD – pravá predsieň, AS – ľavá predsieň, VP – pľúcna
žila, VCS – horná dutá žila, VCI – dolná dutá žila.

Meranie časovo rozlíšenej autofluorescencie
v živých systémoch
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Obrázok 2: Ukážka troch integrálnych potenciálových máp z povrchu
hrudníka pri rôznych polohách SAN.

Táto práca vznikla v rámci grantu VEGA 2/0131/13 a
APVV-0513-10.

Zmeny metabolického oxidatívneho stavu buniek sú
jednak fyziologické, ale aj patologické, pričom významnou
chorobou spájanou s týmito zmenami je rakovina [1]. Pri
tejto chorobe je pre prežívanie pacientov prvoradá skorá,
jednoduchá ale efektívna diagnostika. Nedostatok
neinvazívnych metód monitorovania metabolického
oxidatívneho stavu buniek neustále podnecuje výskum
v tejto oblasti.
Keďže pridávanie fluorescenčných farbičiek a značiek
môže nepriaznivo ovplyvniť metabolizmus bunky, pre náš
výskum využívame schopnosť bunke vlastných látok
fluoreskovať po ožiarení svetlom zodpovedajúcej vlnovej
dĺžky – autofluorescenciu endogénnych fluoroforov,
Jednými z množstva endogénnych fluoroforov sú aj
molekuly NAD(P)H a flavíny, ktoré sú zároveň
považované za vhodné indikátory metabolického
oxidatívneho stavu bunky, kde je hlavným donorom
elektrónov NAD(P)H [2, 3].
Časovo rozlíšené merania endogénnej fluorescencie
dokážu rozlíšíť množstvo NAD(P)H voľného a zapojeného
do dýchacieho reťazca, tzv. viazaného, pričom tieto dve
formy majú rozdielnu dobu dohasínania fluorescencie,
a tým môžu poskytnúť hlbší pohľad do tejto problematiky
[4]. V našich experimentoch sme testovali rôzne modelové
systémy a podarilo sa nám zaznamenať zmeny v dobe
života fluorescencie, ako aj v jej intenzite s použitím
aktivátorov a inhibítorov dýchacieho reťazca. Otázkou
však stále zostáva presný mechanizmus týchto zmien,
predovšetkým porozumenie, či je zmena v trvaní
dohasínania
fluorescencie
spôsobená
prostredím
fluoroforu alebo jeho viazaním na inú molekulu, prípadne
zmenou
štruktúry
samotného
fluoroforu
alebo
kombináciou týchto mechanizmov.

[1] Courtemanche, Am j Physiol heart Circ Physiol. 1998, 275, 1522–1539.
[2] Szathmáry, Computers and biomedical research. 1994, 27, 27−38.
[3] Kozlíková, Physiol. Res. 2007, 56 (Suppl. 1), 123–128.
[4] SippensGroenewegen, Circulation. 1998, 97, 369–380.

Analýza supramolekulových povrchových
nanoštruktúr pomocou hmotnostnej
spektrometrie sekundárnych iónov
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Štúdium supramolekulových povrchových nanoštruktúr
je dôležité z hľadiska ich využitia v priemysle, napr.
nanočastice sa používajú v oblasti výpočtovej techniky.
Náš systém sa skladá z hostiteľskej molekuly βcyklodextrínu (C42H70O35), do ktorého sú implementované
nanočastice železa (hosť). Celý supramolekulový komplex
je umiestnený na zlatom substráte. V našom projekte
pracujeme
s monotiolovaným
β-cyklodextrínom
(C42H70O34S), ktorý sa skladá zo siedmich α-1-4-D
glukopyranózových jednotiek. Cyklodextríny boli vybrané
zámerne, pretože dokážu tvoriť inklúzne komplexy
a taktiež sú schopné vytvárať štruktúry podobné
samousporiadaným monovrstvám, obr. 1 (SAMs).

Tento výskum bol podporený grantami VEGA No.
1/0296/11 a APVV-0242-11.
SAMs sa formujú ponorením substrátu do roztoku obsahujúceho
povrchovoaktívnu látku

[1] Skala, Riching, Gendron-Fitzpatrick, Eickhoff, Eliceiri, White,
Ramanujam, PNAS 2007, 104, 49.
[2] Mayevsky, Gennady, Rogatsky, Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2007, 292,
615–640.
[3] Blinova, Carroll, Bose, Smirnov, Harvey, Knutson, Balaban,
Biochemistry 2005, 44, 2585–2594.
[4] Chorvat, Chorvatova, Laser Physics Letters 2009, 3, 175–193.

Na
štúdium
vzniku
týchto
supramolekulových
povrchových nanoštruktúr sa používa hmotnostná
spektrometria sekundárnych iónov. Pomocou tejto
techniky možno skúmať fragmentáciu monotiolovaného βcyklodextrínu a prítomnosť supramolekulového komplexu
na
zlatom
povrch.
Pozorované
fragmenty
monotiolovaných cyklodextrínových filmov možno rozdeliť
do troch skupín: AuXHYSZ, fragmenty pochádzajúce z
molekuly
cyklodextrínu
asociovanej
s Au.
Boli
+
identifikované
fragmenty
ako
(C42H70O34S)Na ,
+
+
(C42H70O35)Na a (AuC42H69O34S)Na a taktiež fragmenty
+
v kationizovanej forme s K . Hlavným cieľom tohto
projektu
je
podrobné
štúdium
a
príprava
supramolekulových nanoštruktúr pozostávajúcich z
komplexu hosť−hostiteľ (hostiteľ − monotiolovaný βcyklodextrín, hosť − železo) a zlatého substrátu.
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Sledovanie korelácie medzi aktivitou Ca ATPázy a anizotropiou fluorescencie pri
chronickom ochorení obličiek
1
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Pri chronickom ochorení obličiek dochádza k 50−500 %
zvýšeniu intracelulárnej koncentrácie vápnika [1]. Naše
predchádzajúce štúdie dokázali, že aktivita vápnikovej
ATPázy (proteín cytoplazmatickej membrány, zodpovedný
za transport vápnika mimo bunky) plazmatickej membrány
ľudských erytrocytov u pacientov v skorých štádiách
chronického ochorenia obličiek je signifikantne znížená
v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi [2]. V tomto
príspevku sme sa zaoberali otázkou či dochádza pri
2+
zmene v aktivite Ca -ATPázy aj k zmene v membránovej
2+
fluidite a či koreluje aktivita Ca -ATPázy s anizotropiou
fluorescencie sondy DPH (1,6-difenyl-1,2,5-hexatrién)
predstavujúcou
membránovú
fluiditu.
S cieľom
2+
zodpovedať túto otázku bola zmeraná aktivita Ca ATPázy a zároveň anizotropia fluorescencie sondy DPH,
pacientom s chronickým ochorením obličiek v skorých
štádiách (2. a 3. štádium) (n = 15) oproti kontrolnej
skupine zdravých dobrovoľníkov (n = 31). Na meranie boli
využité membrány erytrocytov, izolované z krvi metódou
Hanahan & Ekholmovej [3] a obsah bielkovín sa
stanovoval štandardnou Lowryho metódou [4]. Aktivita
2+
Ca -ATPázy bola následne stanovená ako nmol
anorganického fosfátu (Pi), ktoré vznikli štiepením ATP pri
prechode iónov vápnika za 1 hodinu, vztiahnuté na 1 mg
proteínu danej membrány (nmol/mg/h). Analýza Pi
prebiehala spektroskopicky s využitím komerčného
kolorimetrického fosfátového kitu (Phosphate Colorimetric
Assay Kit, Biovision, USA), tvoriaci intenzívny
chromogénny komplex s iónmi fosfátu v oblasti 650 nm.
Na týchto izolovaných membránach prebiehalo aj meranie
anizotropie fluorescencie sondy DPH. Sonda sa zabuduje
do membrány, čo je sprevádzané zvýšeným fluorescencie,
následne sa sníma intenzita fluorescencie v priebehu
2000 s, čo je doba postačujúca na jej ustálenie.
Postavenie fosfolipidov v biologických membránach
obmedzuje pohyb sondy. Sonda kmitá zároveň
s membránovými fosfolipidmi. Ak sú obmedzené rotačné
pohyby, je polarizácia fluorescencie DPH relatívne vysoká.
Ak sonda môže voľne rotovať (uvoľnená štruktúra)
dochádza k strate fluorescenčnej anizotropie. Štatisticky
2+
sa korelácia medzi Ca -ATPázov a anizotropiou
fluorescencie DPH testovala analýzou Simple linear
regression & Correlation (StatsDirect). Naše experimenty
neodhalili žiadnu koreláciu medzi týmito dvoma
2+
parametrami. Aj keď sa aktivita Ca -ATPázy signifikantne
znižovala, nedochádzalo k významnej zmene vo fluidite
membrány. To by naznačovalo, že zmenená ATPázová
aktivita
v skorých
štádiách
ochorenia
nebola
vyvolaná zmenou v lipidovom okolí tejto pumpy.
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prispôsobené, aby spĺňali kritériá konkrétnej aplikácie. To
vedie k zavedeniu termínu „designer solvents“ [1]. Existujú
rôzne metódy ako študovať magnetizmus v iónových
kvapalinách.
Prvom
možnosťou
je
prítomnosť
magnetického nosiča v iónovej kvapaline a druhou
možnosťou spôsobujúcou jej magnetizmus je prítomnosť
jednotlivých zložiek iónovej kvapaliny.
Pojmom magnetická kvapalina alebo ferokvapalina sa
označujú koloidné sústavy zložené z troch komponentov:
magnetický nosič (Co, Fe2O3, Fe3O4, nitrid Fe), kvapalný
nosič (voda, oleje, iónové kvapaliny) a surfaktant (kys.
olejová, oleát sodný, saponáty), ktorý zabraňuje
zhlukovaniu magnetických častíc a zabezpečuje stabilitu
kvapaliny (magnetické nanočastice rozptýlené v
kvapalnom nosiči). Vzhľadom k ich malej veľkosti a
superparamagnetickému
správaniu,
magnetické
ferokvapaliny možno považovať za nové triedy
magnetických materiálov s potenciálnými technologickými
aplikáciami v biomedicíne a nanotechnológiách. Na rozdiel
od tejto skupiny mag. kvapalín, ktorým mag. vlastnosti
dodávajú v nich prítomné mag. nanočastice, existujú aj
magnetické iónové kvapaliny, ktoré majú paramagnetické
vlastnosti bez nutnosti pridania magnetických častíc. Tieto
paramagnetické vlastnosti pochadzajú od aniónu a katiónu
iónovej kvapaliny, alebo od oboch. Najčastejšie
paramagnetické iónové kvapaliny sú tie, ktoré obsahujú
+
−
−
] ión (napr. BMIM
).
[
4
4
V poslednej dobe sa čoraz viac objavuje nová trieda
magnetických iónových kvapalín, v ktorých kovové
komplexné zlúčeniny, alebo chemicky syntetizované
organické anióny sú zodpovedné za ich funkčnosť.
Možnosť kontrolovať fyzikálne vlastnosti magnetických
kvapalín vonkajším magnetickým poľom z nich robí
univerzálne inteligentné materiály, ktoré môžu byť použité
v mnohých technologických aplikáciách farmaceutického
priemyslu. V prípade ferokvapalín, bolo popísaných
mnoho biomedicínských aplikácií, ktoré sa vyznačujú
nielen ich superparamagnetickým správaním, ale aj ich
vysokým povrchovo–objemovým pomerom a vysokou
reaktivitou. Lekárske aplikácie zahŕňajú cielenie a
značenie buniek, separáciu a purifikáciu bunkových
populácií, tkaniva, cielený transport liečiv, magnetická
rezonancia alebo hypertermia pri liečbe rakoviny. Pre
všetky tieto aplikácie má zásadný význam biokompatibilita
(povrchová vrstva tvorená polymérmi) a netoxicita týchto
kvapalín.
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektov č.
26220120021 a 26220220061 zo ŠF EU, projektu VEGA
2/0025/12 a projektov APVV-0171-10 a APVV-0526-11.

Poďakovanie: Táto práca bola vypracovaná vďaka UK
grantu UK/297/2013 a projektu ITMS 26240120027
podporeného OPVaV a financovaného z EFRR.

[1] Fremantle M., Chem. Eng. News 1998, 76, 32–37.

Funkcie programu Microsoft Excel (add-in) na
analýzu kontingenčných tabuliek (analýza
početností a proporcií)

[1] Gafter U. et al., J. Lab. Clin. Med. 1989, 114(3), 222–31.
[2] Kaderjakova Z. et al., Bioelectrochemistry 2012, 87, 226–9.
[3] Hanahan D.J., Ekholm J.E., Methods Enzymol. 1974, 31, 168-172.
[4] Lowry O.H. et al., J. Biol. Chem. 1951, 193, 265–275.
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Microsoft Excel je všestranný a veľmi rozšírený
počítačový program, ktorý umožňuje jednoduché
štatistické analýzy biomedicínskych dát. Chýbajú mu však
nástroje na pokročilejšiu analýzu, vrátane analýzy
kontingenčných tabuliek, ktorá je v medicínskej oblasti
veľmi často potrebná. Naším cieľom preto bolo poskytnúť
študentom, výskumníkom v oblasti medicíny a klinickým
pracovníkom voľný prístup k Excelovským funkciám, ktoré
by dokázali automaticky vykonať relevantné štatistické
testy. S pomocou Visual Basic for Application (VBA), sme
vyvinuli nástroj obsahujúci funkcie, ktoré počítajú

Iónové kvapaliny predstavujú novú technológiu s
potenciálom pre dlhodobé procesy využiteľné v
biochemickom a biotechnologickom priemysle, napr. ako
náhrady rozpúšťadiel. Jedinečné vlastnosti týchto kvapalín
sú: extrémne nízka vodivosť, vysoká teplotná stabilita,
široký teplotný rozsah kvapalnej fázy, nehorľavosť, vysoká
chemická stabilita a vysoká iónová vodivosť. Starostlivým
výberom vhodných katiónov a aniónov je možné meniť ich
fyzikálne vlastnosti a tak môžu byť tieto systémy
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Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
Našli sme rôzne solvatačné podmienky pre rôzne
supramolekulové komplexy v závislosti od modifikácie
cyklodextrínu.

najrelevantnejšie štatistické testy používané pri analýze
kontingenčných/frekvenčných tabuliek. Tieto funkcie môžu
by nainštalované pomocou vytvoreného Excelovského
doplnku (Contingency Table (v. 2010).xlam). Doplnok
môže byť stiahnutý zo stránky http://bio-medstat.meu.zoznam.sk/ms-excel-add-ins/.
Doplnok obsahuje funkcie, ktoré umožňujú automaticky
počítať nasledovné štatistické testy/metódy: Fisherov
exaktný test (pre 2 × 2 tabuľku); Chi2 test nezávislosti,
Cramerovo V, (Pearsonov) kontingenčný koeficient C,
koeficient Phi; Cochran–Armitage-ov test pre lineárny
trend (2 × k tabuľka); pomer šancí, pomer rizík spolu s 95
%
intervalmi
spoľahlivosti;
Ordinálna
asociácia
(Kendallovo tau b, tau c, Goodman-Kruskalovo gamma)
s testom významnosti a 95 % intervalmi spoľahlivosti;
Liddell-ov (exaktný McNemarov) test; Mantel–Haenszelov
test; 95% intervaly spoľahlivosti pre jednu proporciu
a intervaly spoľahlivosti určenia rozdielov medzi dvoma
párovými a dvoma nezávislými proporciami.

Práca bola financovaná vďaka grantom ERDF OP R&D,
meta-QUTE–Centrum
excelentnosti
kvantových
technológií, APVV-0491-07, VEGA 1/0522/10, VEGA
1/0437/10
[1] Douhal A., Cyclodextrin Materials Photochemistry, Photophysics and
Photobiology, 2006.
[2] Velič D., Köhler G., Chemical Physics Letters, 2003, 371, 483.
[3] Rabara L, Aranyosiová M, Velič D, Thiolated cyclodextrin self assembled monolayer - like characterized with secondary ion mass
spectrometry, Applied Surface Science, 2010, 257, 1886– 1892.
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Fluorescenčná spektroskopia
supramolekulových komplexov na báze kumarín
c153 a cyklodextrínové deriváty
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2
Daniel Ševčovič

Varicella (ovčie kiahne) je vysoko kontagiózne
exantémové ochorenie detského veku. Inkubačný čas trvá
14–21 dní, infekčnosť začína 2 dni pred nástupom prvých
príznakov a trvá do premeny posledných pľuzgierov na
chrasty, približne 7 dní [1]. Priebeh ochorenia v dospelosti
býva závažnejší ako v detstve. Ochorenie zanecháva
dlhodobú imunitu. Na Slovensku bolo v posledných rokoch
hlásených približne 15 000 až 40 000 prípadov ročne [2].
Očkovanie je dostupné, ale momentálne nie príliš
využívané. Cieľom práce bolo vytvoriť matematický model
vhodný na popis šírenia varicelly a predpovedať, aké
následky by mohlo mať zvýšenie zaočkovanosti na výskyt
varicelly na Slovensku.
V práci bol využitý deterministický SIR (Susceptible −
Infected – Recovered) model s jednoduchou vekovou
štruktúrou [3, 4]. Delenie populácie na osoby do 15 a nad
15 rokov (deti a dospelých) zabezpečuje možnosť
sledovania vývoja proporcie vnímavých, infekčných
a imúnnych detí i dospelých. Vstupné parametre boli
volené tak, aby čo najviac zodpovedali skutočnosti.
Pri zvyšovaní zaočkovanosti dochádza k poklesu počtu
infekčných, najmä u detí a k predĺženiu interepidemických
období. Negatívnym sprievodným javom pri zaočkovanosti
nižšej ako je hranica kolektívnej imunity (85 %), je
zvyšovanie
proporcie
vnímavých
dospelých,
čo
predstavuje
potenciálne
riziko
nárastu
počtu
komplikovaných prípadov.
Model popisuje v kvalitatívnej rovine šírenie varicelly
správne. Jeho vylepšenie možno hľadať predovšetkým v
podrobnejšom štruktúrovaní populácie či už podľa veku
alebo iných vlastností.
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Kumarín c153 je organická látka so schopnosťou
fluorescencie v dôsledku konjugovaných násobných
väzieb a pevného skeletu molekuly. Cyklodextríny sú
sacharidy zložené z glukopyranózových jednotiek
s kužeľovitým tvarom molekuly. Majú hydrofilný povrch
molekuly spôsobený prítomnosťou primárnych a
sekundárnych –OH skupín a hydrofóbnu kavitu. Vďaka
tomu sa často využívajú ako prenášače nepolárnych látok
v polárnom prostredí. Sú napríklad súčasťou liečiva na
srdce. Nahradením niektorej –OH skupiny vzniká
cyklodextrínový derivát [1]. Našou motiváciou je vytvoriť
povrchové supramolekulové štruktúry na skle založené na
cyklodextrínových modifikáciách, ktoré by mohli fungovať
aj ako pamäťové jednotky [2, 3].
Cieľom práce bolo zistiť, či a v akej miere modifikácia βcyklodextrínu, kde vymeníme primárne –OH skupiny za
−SH skupinu/skupiny ovplyvní tvorbu supramolekulových
komplexov medzi kumarínom c153 a cyklodextrínmi.
Použili sme modifikácie vo forme heptakis (6-deoxy-6monothio)-β-cyklodextrín alebo 6-deoxy-6-monothio-βcyklodextrín [3]. Tento vplyv bol prezentovaný
fluorescenčnými spektrami.
Fluorescencia kumarínu c153 bola meraná vo vodných
a následne bol vypočítaný Stokesov posun pre jednotlivé
supramolekulové komplexy. Dynamické fluorescenčné
spektrá pre kumarín c153 boli merané vo vodnom roztoku.
Pri tomto experimente sme na tvorbu femtosekundových
pulzov použili Titán – Zafírový oscilátor. Fluorescencia
bola meraná v jednotke FOG 100. Dynamiku tvorby
supramolekulových
komplexov
sme
zaznamenali
pomocou dynamických fluorescenčných spektier s
relaxačnými časmi 5 ps a 50 ps.

Práca bola podporená Grantom UK/69/2013
[1] Hudečková, H. (2009). Praktická vakcinológia nielen pre medikov.
Žilina: Lajka.
[2] Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v Slovenskej republike. Bratislava : Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, 2011.
[3] Keeling a Rohani. Modelling infectiouse disease in humans and
animals. Princeton : Princeton university press, 2008.
[4] Vynnycky, Emilia a White, Richard. An introduction to infectious disease
modelling. New York: Oxford University Press, 2010.
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Hodnotenie vplyvu odrody jačmeňa siateho
ozimného na výšku a technologickú kvalitu
úrody zrna

Rôzne odrody a predplodiny jačmeňa siateho
ozimného a ich vplyv na výšku a technologickú
kvalitu úrody zrna
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Roman Brezina, Richard Pospišil

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
romanbrezina@azet.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
romanbrezina@azet.sk

Cieľom bolo zistiť a skúmať vplyv odrody na výšku
a technologickú kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho
ozimného,
pestovaného
na
rôznych
pokusných
stanovištiach v rámci Slovenskej republiky. Poľné
poloprevádzkové pokusy so štyrmi odrodami jačmeňa
siateho ozimného (RENI, MANUREVA, MALWINTA,
a BOREALE) boli založené po kapuste repkovej pravej na
piatich pokusných stanovištiach: Siladice, Veľký Ďur,
Žemberovce, Štvrtok na Ostrove a Čenkovce.
Na daných odrodách sme ďalej sledovali vybrané
technologické
ukazovatele
kvality:
Z ukazovateľov
technologickej kvality sme vyhodnocovali:
•
obsah hrubého proteínu;
•
objemovú hmotnosť;
•
podiel zrna nad sitom 2,5 mm.
Úroda zrna v priemere za všetky sledované odrody a
stanovištia dosiahla 5,32 t ha–1. Variabilita úrody vplyvom
odrody dosiahla 113,02 % až 199,1 %. Najvyššiu úrodu
poskytla odroda Boreale (7,2 t ha–1) a najnižšiu úrodu
dosiahla odroda Reni (3,2 t ha–1).
Variabilita obsahu hrubého proteínu sa pohybovala
v rozmedzí 11,35 % až 13,58 % v sušine zrna. Najnižší
obsah hrubého proteínu dosiahla odroda Malwinta
11,35 % a naopak najvyšší obsah mala odroda Reni
13,58 %.
Objemová hmotnosť sa pohybovala v rozmedzí
1
1
664,75 g L– až 670 g L– . Zo sledovaných odrôd odroda
Boreale nespĺňala kritéria STN stanovené pre sladovnícke
1
jačmene (nad 660 g L– ).
Podiel zrna nad sitom 2,5 mm sa pohyboval v rozmedzí
74,37 (Manureva) až 88,18 % (Reni). Z hľadiska tohto
ukazovateľa kvality ani jedna zo sledovaných odrôd
nespĺňala kritéria STN (nad 90%).

Pokus bol súčasťou výskumného projektu VEGA
1/0816/11, ktorého cieľom bolo zistiť a skúmať vplyv
odrody a predplodiny na výšku a technologickú kvalitu
úrody zrna jačmeňa siateho ozimného, pestovaného na
rôznych pokusných stanovištiach. Poľné poloprevádzkové
pokusy so štyrmi odrodami jačmeňa siateho ozimného
(RENI, MANUREVA, MALWINTA, a BOREALE) boli
založené po troch predplodinách: kapuste repkovej pravej,
slnečnici ročnej a ovsi siatom na piatich pokusných
stanovištiach Siladice, Veľký Ďur, Žemberovce, Štvrtok na
Ostrove a Čenkovce.
Pri jednotlivých odrodách sme sledovali vybrané
technologické ukazovatele kvality jačmeňa siateho
ozimného: obsah hrubého proteínu, podiel zrna nad sitom
2,5 mm, objemová hmotnosť a vlhkosť.
Úroda zrna v priemere za všetky sledované odrody a
1
stanovištia dosiahla 5,32 t ha– . Variabilita úrody vplyvom
odrody dosiahla 113,02 % až 199,1 %. Najvyššiu úrodu
s pomedzi sledovaných odrôd jačmeňa siateho poskytla
1
odroda Boreale (7,2 t ha– ) a naopak najnižšiu úrodu
1
dosiahla odroda Reni (3,2 t ha– ). Uvedené výsledky
potvrdzujú názor autorov, ktorí za najvýznamnejší krok
k úspešnému pestovaniu jačmeňa siateho považujú
správny výber odrody [1, 2].
Zo sledovaných predplodín sa ako najlepšia javila
slnečnica ročná, po ktorej bola úroda zrna najvyššia
1
7,2 t ha– . Po kapuste repkovej pravej priemerná úroda
1
1
dosiahla 5,31 t ha– a po ovse siatom 4,49 t ha– , čo bolo
1
v porovnaní s najvyššou úrodou o 2,41 t ha–
resp.
–1
2,71 t ha
(o 33,47 % resp.37,64 %) menej. Nami
dosiahnuté výsledky sú v súlade s názorom autorov, že
predplodina patrí k najvýznamnejším agrotechnickým
článkom, ovplyvňujúcim výšku a kvalitu úrody zrna
jačmeňa siateho.
Najnižší obsah hrubého proteínu dosiahla odroda
Malwinta 11,35 % a naopak najvyšší obsah mala odroda
Reni 13,58 %. Zo sledovaných odrôd odroda Boreale
nespĺňala kritéria objemovej hmotnosti STN stanovené pre
sladovnícke jačmene (nad 660 g). Z hľadiska podielu zrna
nad sitom 2,5 mm tohto ukazovateľa kvality ani jedna zo
sledovaných odrôd nespĺňala kritéria STN (nad 90 %).
Vlhkosť sledovaných odrôd sa pohybovala v rozmedzí
13,02 % až 13,95 %. Najnižšiu vlhkosť mala odroda
Manureva 13,02 %. Všetky odrody splnili maximálnu
výšku vlhkosti.

Príspevok vznikol za podpory výskumného projektu
VEGA 1/0816/11 „Produkcia a kvalita zrna jačmeňa
siateho v závislosti od racionalizačných systémov
hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a
dodržania
ekologickej
rovnováhy
pestovateľského
prostredia“ riešeného na Katedre rastlinnej výroby.
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[1] Nezvadba, Z.-Špunar, J. 2002. Quantitative assessment of barley yellow
dwarf virus harmfulness in winter barley in experiments of the ari Kroměříž,
including a proposal af measures. Nitra: Agroinštitút v Nitre, 2002. ISBN
80-7139-091-7.
[2] Sleziak, Ľ. 2000. Súčasný stav a prespektývy šľachtenia jačmeňa na
Slovensku, 2000. SPU Nitra s. 16–18. ISBN 80-7137-681-7.

Somatická embryogenéza je proces vývinu embrya
(alebo embryu podobných štruktúr) bez fúzie gamét zo
somatických buniek alebo pletív rastlinného organizmu
v podmienkach in vitro. Somatické embryá prechádzajú
podobnými morfologickými, štruktúrnymi a fyziologickými
vývinovými štádiami ako embryá v semenách.
Cieľom našej práce je podať obraz o vplyve testovaného
kadmia na prírastok čerstvej hmotnosti a sušiny dvoch línií
hybridných jedlí Abies alba x Abies cephalonica (línia AC
78) a Abies alba x Abies numidica (línia AN 72) počas
doby kultivácie (0.−20. deň). Použili sme dve línie AN 72
a AC 78 indukované z nezrelých zygotových embryí a
dlhodobo udržiavané v Petriho miskách na živnom médiu
−1
DCR (BAP – 0,5 mg L ). Pletivo sme v exponenciálnej
fáze rastu (8. deň) preniesli na základné médium DCR
obohatené rôznou koncentráciou Cd(NO3)24H2O (250 µM
a 100 µM). Odbery na rastovú analýzu (prírastok čerstvej
hmotnosti a sušiny) sme robili na 0., 5., 10., 15. a 20. deň
piatimi opakovaniami.
Vplyv kadmia sa prejavil na morfológii pletiva − na
kontrolnom médiu (DCR bez kadmia) bolo pletivo bielej až
žltobielej farby, miestami priesvitne s vyčnievajúcimi
somatickými embryami. Kadmium v oboch koncentráciách
po cca 10. dňoch spôsobovalo hnednutie pletiva
následkom hromadenia toxických produktov (najmä
fenolov) a vizuálne ubúdanie pletiva. Kadmium pri oboch
líniách malo stimulačný efekt počas prvých dní kultivácie:
DCR + 100 µM stimulovala rast oboch línii intenzívnejšie
ako rástlo pletivo na kontrolnom médiu, avšak po cca 10.
dňoch kultivácie bol rast naopak inhibovaný. Kadmium
negatívne vplýva aj na mikromorfológiu somatických
embryí, čo sa prejavuje nesúdržnosťou, rozpadavosťou
a slabšou organizáciou bipolárnych somatických embryí.
Na záver môžeme povedať, že vplyvom ťažkých kovov
dochádza k spomaleniu rastu, alebo k jeho zastaveniu po
určitom čase (podľa koncentrácie kovu, jeho zlúčeniny
a druhu exponovaného organizmu), čo bolo potvrdené aj
na iných experimentálnych modeloch [1, 2].

Vplyv odrody a stanovišťa na výšku
a technologickú kvalitu úrody zrna jačmeňa
siateho ozimného
Roman Brezina, Richard Pospišil
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
romanbrezina@azet.sk

Cieľom pokusu bolo zistiť a skúmať vplyv odrody a stanovišťa
na technologickú kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho ozimného.
Jačmeň siaty ozimný bol pestovaný na rôznych pokusných
stanovištiach v podunajskej nížine. Poľné poloprevádzkové
pokusy so štyrmi odrodami jačmeňa siateho ozimného (RENI,
MANUREVA, MALWINTA, a BOREALE) boli založené po
kapuste repkovej pravej, slnečnici ročnej a ovsi siatom na piatich
stanovištiach:
Siladice, Veľký Ďur, Žemberovce, Štvrtok na Ostrove
a Čenkovce.
Pri daných sledovaných odrodách jačmeňa siateho ozimného
sme vyhodnocovali vybrané technologické ukazovatele:
obsah hrubého proteínu, podiel zrna nad sitom 2,5 mm,
objemová hmotnosť a vlhkosť.
Priemerná úroda zrna za všetky sledované odrody a stanovištia
dosiahla 5,32 t ha–1. Variabilita úrody vplyvom odrody dosiahla
113,02 % až 199,1 %. Najvyššiu úrodu poskytla odroda Boreale
(7,2 t ha–1) a najnižšiu úrodu dosiahla odroda Reni (3,2 t ha–1).
Vplyv stanovišťa sme mohli vyhodnotiť pri odrode Manureva,
ktorá bola pestovaná v dvoch rôznych lokalitách (Siladice a Veľký
Ďur), po tej istej predplodine – kapuste repkovej pravej. Na
obidvoch stanovištiach dosiahla odroda Manureva priemernú
úrodu 6,37 t ha–1. Vyššia úroda zrna pri danej odrode bola
dosiahnutá na stanovišti Veľký Ďur (6,84 t ha–1). Výsledky sú
v súlade s výsledkami iných autorov a potvrdzujú názor, že tá istá
odroda môže poskytovať rozdielne úrody v závislosti od
agroekologických
podmienok
pestovateľského
prostredia
(Svorad, 2000, Špunar, 2001, Molnárová, Horevaj, 2008 a ďalší).
Na stanovišti Siladice daná odroda poskytla o 0,94 t ha–1 (t.j
o 15,93 %) nižšiu úrodu. Na stanovišti Veľký Ďur pokus bol
založený 30.októbra, kým na stanovišti Siladice 10. októbra (Tab.
3). Súhlasíme s autorkou Molnárová (1999), ktorá na základe 11
výsledkov výskumu dospela k názoru, že na rozdiel doteraz
zaužívaných praktík v praxi pri sejbe jačmeňa ozimného nemáme
dodržiavať kalendárne termíny sejby, ale máme dodržiavať
agroekologický termín sejby, tzv. termín sejby treba prispôsobiť
poveternostným podmienkam, skorší termín sejby (koniec
septembra a začiatok októbra) zvoliť iba v prípade zrážkovo
priaznivého septembra. Ak je september suchý, sejbu treba
presunúť na koniec, neskoršie obdobie s možnosťou do tretej
dekády októbra.
Rozdiel v úrode dosiahol 0,94 t ha–1. Najnižší obsah hrubého
proteínu dosiahla odroda Malwinta 11,35 % a naopak najvyšší
obsah mala odroda Reni 13,58 %. Zo sledovaných odrôd odroda
Boreale nespĺňala kritéria objemovej hmotnosti STN stanovené
pre sladovnícke jačmene (nad 660 g). Z hľadiska podielu zrna
nad sitom 2,5 mm tohto ukazovateľa kvality ani jedna zo
sledovaných odrôd nespĺňala kritéria STN (nad 90 %). Vlhkosť
sledovaných odrôd sa pohybovala v rozmedzí 13,02 % až
13,95 %. Najnižšiu vlhkosť mala odroda Manureva 13,02 %.
Všetky odrody splnili maximálnu výšku vlhkosti.

Poďakovanie: Práca bola financovaná v rámci projektu
VEGA 2/0144/11 a COST FP0701.
[1] Godbold, D.L. - Huttermann, A. 1985. Effect of Zinc, Cadmium and
Mercury on Root Elongation of Picea-Abies (Karst) Seedlings, and the
Significance of These Metals to Forest Dieback. Environmental Pollution
Series a-Ecological and Biological 38, 375−381.
[2] Masarovičová, E. - Kráľová, K.. - Kummerová, M. - Kmentová, E. 2004.
The effect of cadmium on root growth and respiration rate of two medicinal
plant species. Biologia 59, 211−214.

Dvojrozmerná elektroforéza ako významný
nástroj k štúdiu pšeničných proteínov
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V súčasnosti
proteomické
prístupy
v kombinácii
s dvojrozmernou
elektroforézou,
hmotnostnou
spektrometriou a bioinformatickými analýzami predstavujú
vhodné a zároveň bežne používané metódy v oblasti
vedeckého výskumu. Na rozdiel od imunologických metód,
proteomické techniky vytvárajú nové možnosti pre
komplexné posúdenie proteínu a veľkou výhodou
dvojrozmernej elektroforézy je, že purifikácia proteínov
prebieha
bez
predchádzajúcich
znalostí
o ich

Príspevok vznikol za podpory výskumného projektu VEGA
1/0816/11 „Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti
od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na
efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy
pestovateľského prostredia“ riešeného na Katedre rastlinnej
výroby.
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vlastnostiach. Vďaka vysokému rozlíšeniu (zhruba 10 000
proteínov), jeden spot na géle zodpovedá jednému
proteínu [1].
V našej práci sme sa zamerali na tvorbu kvantitatívnej
proteínovej mapy proteínov pšeničného zrna − pšenica
letná forma ozimná (Triticum aestivum L.) odroda Viginta.
Pšenica ako významná svetová poľnohospodárska
komodita
predstavuje
hlavný podiel
v pekárskopečivárenskom priemysle pri výrobe chleba, pečiva,
cestovín, sušienok, cukrárskych výrobkov. Toto využitie
pšenice je vďaka jedinečnému súboru pšeničných
proteínov, ktoré sú zodpovedné za špecifické vlastnosti
produktov vyrobených zo pšeničnej múky. Hlavný podiel
na tom majú zásobné proteíny gliadíny (Gli) a gluteníny
(Glu) tvoriace špecifickú vysokoelastickú hmotu – lepok,
ktorá umožňuje expanziu cesta počas fermentácie, a dáva
typický charakter finálnym výrobkom. Lepkové proteíny
(Gli) a (Glu) tvoria zhruba 80 % všetkých pšeničných
proteínov a vyznačujú sa veľmi vysokou mierou štruktúrnej
príbuznosti [2]. V súvislosti so pšeničnými proteínmi sa
často spomínajú aj potravinové alergie a intolerancie,
predovšetkým celiakia, za ktorú sú zodpovedné hlavne
lepkové proteíny aj keď presný mechanizmus vzniku
celiakie a jej pôsobenia naďalej nie je detailne objasnený.
Z uvedených poznatkov vyplýva, že pšeničné proteíny
predstavujú významný predmet výskumu, nakoľko
všestranné využitie pšenice v pekárstve, priemyselnom
spracovaní alebo krmovinárstve prestavuje potrebu
dokonalého poznania správania sa a identifikácie
jednotlivých proteínov. Taktiež v neposlednom rade
detailné štúdie celiakálnych proteínov môžu prispieť k
objasneniu celiakie a dopomôcť k vývoju vysoko citlivých
a špecifických metód pre detekciu stopových množstiev
lepkových bielkovín v bezlepkových potravinách určených
pre glutén-senzitívnych jedincov [3]. A práve dvojrozmerná
elektroforéza spoločne s ďašími technikami molekulárnej
biológie významne prispieva k tomuto cieľu.

Metóda je založená na interakcii testovanej látky so
•
stabilným radikálom DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl).
Počas reakcie dochádza k redukcii radikálu a vzniká
•
DPPH-H
(difenylpikrylhydrazín).
Eliminácia
DPPH
radikálu sa v prítomnosti antioxidantu prejavuje poklesom
absorbancie, ktorá sa zaznamenáva v pravidelných
časových intervaloch do dosiahnutia reakčnej rovnováhy
[4]. Reakcia sa sledovala spektrofotometricky (λ = 517 nm)
spektrofotometrom Shimadzu (Japonsko) UV-1800.
Pri porovnávaní výsledkov bol v prípade arónie
čiernoplodej nameraný rýchlejší pokles absorbancie oproti
hodnotám nameraným u bazy čiernej za rovnaký čas.
Pokles absorbancie v prípade oboch testovaných vzoriek
extraktov svedčí o tom, že obe rastliny preukazujú
antioxidačnú aktivitu. Účinnosť extraktov ako lapačov
•
radikálov sme určili zo vzťahu pre výpočet inhibície DPPH
radikálov v percentách [3]. Na základe porovnania hodnôt
absorbancie a hodnôt antioxidačnej aktivity extrakt arónie
čiernoplodej vykazoval vyššie percento inhibície, teda
vyššiu antioxidačnú aktivitu.
Poďakovanie: Práca bola realizovaná v rámci riešenia
projektu KEGA č. 016PU-4/2012 a Projektu OPVaV: ITMS
26220120041.
[1] Poracova,J., Tkacikova,L., Blascakova,M., Muchanicova,A. 2011. The
Importance of Anthocyanins for Human and Animal Health. In Planta
Medica, Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research,12,1447.
59th International Congress of the GA, 4th-9th September, 2011,
Antalya,Turkey.
[2] Habanová,M., Haban,M. 2008. Hodnotenie antiradikálovej aktivity
vybraných rastlinných zdrojov. In Acta fytotechnica et zootechnica,1,
21−24.
[3] Brand-Williams,W. et al. 1995. Use of Free Radical Method to Evaluate
Antioxidant Activity. In Lebensm. Wiss. Technol., 28, 25−30.
[4] Espin,J. et al. 2000. Characterization of the Total Free Radical
Scavenger Capacity of Vegetable Oils and Oil Fractions Using 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl Radical. In J. Agric. Food Chem., 48, 648−656.

Vplyv anorganických hnojív na vybrané
ukazovatele kvality trávnika

[1] Kellner R.L.F., Meyer H.E., Wiley V.CH., John Wiley & Sons, 2nd, 1999,
325.
[2] Payne P.I., Holt L.M., Jarvis M.G., Jackson E.A., Cereal Chem. 1985,
62, 319−326.
[3] Ferranti P., Mamone G., Picariello G., Addeo F., J. Mass Spectrom.
2007, 42,1531−1548.
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Antioxidačná aktivita extraktov
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott a Sambucus
nigra L.
1

Cieľom príspevku bolo porovnať vplyv klasického NPK
®
hnojenia a trávnikového hnojiva Travcerit na vybrané
ukazovatele kvality trávnika. V príspevku je hodnotená
produkcia nadzemnej fytomasy v kosbách, celoročná
produkcia suchej nadzemnej fytomasy a priemerný denný
prírastok hmotnosti nadzemnej fytomasy.
Experiment sa realizoval v Demonštračnej a výskumnej
báze Katedry trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
FAPZ SPU v Nitre. V pokuse bola použitá miešanka
určená pre zakladanie nízkych, pomaly rastúcich,
nezaťažovaných trávnikov s podielom Lolium perenne L.
(30 %), Festuca rubra L. (50 %) a Festuca ovina L. (20 %).
Zo zistených výsledkov vyplýva, že vo všetkých
sledovaných znakoch dosahoval nehnojený porast
najnižšie hodnoty. Najvyššími hodnotami sa vyznačoval
®
porast hnojený Travceritom . Sledované varianty sa podľa
Klasifikátora pre trávy (Poaceae) [1] vyznačovali „veľmi
nízkou až nízkou“ produkciou nadzemnej fytomasy (250–
−2
400 g m ). Získané výsledky sú v súlade s cieľmi
pestovania trávnikov udržať kvalitatívne vyhovujúci trávnik
bez dosiahnutia vysokej produkcie nadzemnej fytomasy
[2, 3].
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Pozornosť verejnosti sa čoraz viac upriamuje na
protektívne účinky prírodných antioxidantov voči
civilizačným
ochoreniam.
Významným
zdrojom
antioxidantov je ovocie. Bobuľovitému ovociu nebola
donedávna venovaná veľká pozornosť, najnovšie sa však
výskumy orientujú práve naň.
Vysoký obsah flavonoidov, ku ktorým patria aj
antokyány, je jedným z ukazovateľov antioxidačnej
aktivity. Antioxidačné účinky antokyánov chránia bunky
organizmu proti škodlivému pôsobeniu kyslíkových
radikálov [1]. Vysoký obsah antokyánov bol zistený u bazy
−1
čiernej (5,68 g kg ) a o niečo nižší obsah antokyánov u
−1
arónie čiernoplodej (5,12 g kg ) [2].
V práci sme sa zaoberali stanovením antioxidačnej
aktivity plodov arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa
(Michx.) Elliott) a bazy čiernej (Sambucus nigra L.), u
ktorých sme predpokladali vysokú antioxidačnú aktivitu.
Na analýzu boli použité vzorky extraktov z plodov
uvedených rastlín (acetónové a etanolové extrakty).
•
Antioxidačná aktivita bola stanovená metódou DPPH [3].

[1]Ševčíková, M. – Šrámek, P. – Faberová, I. 2002. Klasifikátor pre trávy
(Poaceae). Zubří: OSEVA PRO s.r.o., 2002, 34.
[2]Turgeon, A. J. 2002. Turfgrass management. Prentice Hall Upper Saddle
River, New Jersey, 6th edition, 2002, 6.
[3]Cagaš, B. – Macháč, J. 2005. Ochrana trávníků proti chorobám,
škůdcům, plevelům a abiotickému poškození. České Budejovice: Kurent,
s.r.o., 2005, 8.
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bola zisťovaná stanovením celkového obsahu proteínov
vo vzorke metódou podľa Bradforda [1]. Biologickým
materiálom boli kvasinky Saccharomyces cerevisiae kmeň
612, získané zo Slovenských liehovarov a likérok, a.s.,
Leopoldov. Pre aeróbnu kultiváciu bolo použité YPD
1
médium, ktoré obsahovalo 10 g L– kvasničného extraktu,
–1
–1
20 g L peptónu a 30 g L glukózy. Kultivácia prebiehala
za aeróbnych podmienok, pri teplote 30 °C, na rotačnej
1
závesnej trepačke pri 280 min– , počas 48 hodín [2].
Stanovením celkového obsahu proteínov vo vzorkách bolo
zistené, že najmenej účinnou metódou mechanickej
dezintegrácie buniek kvasiniek je použitie ultrazvukového
homogenizátora. Uvedenou metódou dochádza k prehrievaniu vzorky, a tým aj k denaturácii proteínov, pričom
1
celkový obsah proteínov vo vzorke bol 19,5 µg mL– .
Použitím sklenených guličiek, ako abrazívnych častíc na
rozrušenie bunkových stien, sa dosiahol obsah proteínov
1
vo vzorke 36,3 µg mL– . Na základe výsledkov práce
možno konštatovať, že najefektívnejšia dezintegrácia
buniek kvasiniek Saccharomyces cerevisiae kmeň 612 sa
dosiahla použitím French press, kedy bol stanovený
1
celkový obsah proteínov vo vzorke 238,8 µg mL– .

Antimikrobiálne a antibiotickú rezistenciu
modifikujúce účinky extraktov z troch druhov
Salvia spp.
Romana Chovanová, Mária Mikulášová
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
romana.chovanova@gmail.com

Závažným problémom posledných desaťročí je
alarmujúci nárast baktérií rezistentných voči bežne
používaným antibiotikám, ktoré sa častokrát nadmerne
a nesprávne používajú. Rýchly rozvoj a šírenie rezistencie
spôsobuje veľké obavy, nakoľko bakteriálne infekcie sú
príčinou veľkého počtu úmrtí ročne. Jednou z možností
ako bojovať proti patogénom je využitie rastlinných
extraktov
s antimikrobiálnymi
vlastnosťami,
ktoré
predstavujú veľký terapeutický potenciál na liečbu
mnohých infekčných ochorení. Antimikrobiálnu aktivitu má
široké spektrum rastlinných druhov. Použitie jednej látky
však častokrát nedosahuje požadovanú inhibičnú aktivitu
a preto práve kombinovaná liečba, ktorá zvyšuje ich
individuálne účinky, sa javí ako efektívna.
Cieľom práce bolo stanoviť antibakteriálny účinok
extraktov zo šalvie a ich synergický účinok s oxacilínom
u meticilín
rezistentných
kmeňov
Staphylococcus
epidermidis (MRSE).
Testovali sme účinok extraktov z Salvia officinalis, S.
fruticosa a S. sclarea. Pomocou mikrodilučnej metódy sme
stanovili hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC)
rastlinných extraktov u 8 klinických a potravinových
izolátov S. epidermidis. Potenciálnu interakciu extraktov
s antibiotikom u MRSE sme overili checkerboard metódou
a kvantifikovali pomocou FIC indexu.
Extrakty z troch druhov šalvie sa nelíšia výrazne
v antibakteriálnom účinku, hodnoty MIC sa pohybujú od
2,5 vol. % po 10 vol. %. Všetky tri druhy extraktov prejavili
synergický účinok s oxacilínom v poradí S. sclarea > S.
fruticosa > S. officinalis s priemernými hodnotami FIC
indexu 0,179, 0,186 a 0,285. Synergický účinok
u jednotlivých kmeňov S. epidermidis sa líšil v závislosti
od typu stafylokokovej chromozómovej kazety (SCCmec).

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore
v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:
Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu,
ITMS
26220120054,
spolufinancovaný
zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
[1] Bradford, Anal. Biochem. 1976, 72, 248.
[2] Šillerová a kol., Potravinárstvo. 2010, 4, 86.

Využitie Fourierovej transformácie infračervenej
spektroskopie pri identifikácii kyslomliečnych
baktérií v bryndzi
1

Základom infračervenej spektroskopie je schopnosť
molekúl absorbovať elektromagnetické žiarenie z
infračervenej
oblasti
spektra,
pričom
Fourierova
transformácia pri spracovaní signálov slúži na
transformáciu z časovej oblasti, do oblasti frekvenčnej.
Od roku 1980, kedy bola FT-IR prvý krát použitá na
analýzu baktérií ju už použili mnohí autori na diferenciáciu
a identifikáciu mikroorganizmov na rôznych úrovniach,
pričom
ju
označili
za
metódu
rýchlu,
lacnú
a nedeštruktívnu, pretože analýza 100 vzoriek trvá
približne 8 hodín a po vytvorení vhodných bunkových
suspenzií, už nepotrebujeme žiadne ďalšie extrakcie alebo
experimentálne metódy [1].
V súčasnosti existuje len málo informácií o využití FT-IR
na analýzu baktérií mliečneho kvasenia. V dvoch prácach
boli študované laktobacily v pive a mliečne baktérie v
mäkkom syre. Obe štúdie mali dobré výsledky, ktoré
potvrdili vhodnosť metódy na tento účel, aj keď je zrejmé,
že je ťažké určiť presný druh, ak existuje mnoho kmeňov v
rámci jednotlivých druhov, čo bolo potvrdené v štúdii, kde
FT-IR spektroskopia bola použitá na analýzu 56 kmeňov
zo štyroch úzko príbuzných druhov laktobacilov, a to L.
saké, L. plantarum, L. curvatus a L. paracasei [2].
Cieľom práce bolo izolovať a identifikovať kyslomliečne
baktérie vo vzorkách 100 % Slovenskej bryndze.
Analyzovali sme 3 vzorky Slovenskej bryndze, z ktorej
sme vyizolovali 20 kmeňov baktérií na selektívnom médiu
MRS a M17. Izoláty sme ďalej identifikovali pomocou
mikrobiologických a biochemických skúšok (API testy)
a tiež pomocou infračervenej spektroskopie (FT-IR).
Analyzované vzorky Slovenskej bryndze obsahovali
nasledujúce druhy kyslomliečnych baktérií: Lactococcus

Mechanická dezintegrácia buniek kvasiniek
Saccharomyces cerevisiae: porovnanie
účinnosti troch metód
1
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2, 949 76 Nitra, 2Chemický ústav SAV, Centrum excelencie pre bielozelenú biotechnológiu, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
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Dezintegrácia bunky predstavuje nevratnú deštrukciu jej
štruktúry. Daný stav je dosiahnuteľný porušením bunkovej
steny použitím rôznych faktorov – fyzikálnych,
chemických, enzymatických a biologických. Typ extrakcie
na získanie proteínov sa vyberá na základe daného
biologického materiálu, tak aby sa získala nedegradovaná
a nedenaturovaná bielkovina v čo najväčšom množstve.
Mechanickou dezintegráciou dochádza k porušeniu
bunkového obalu a k uvoľneniu všetkých intracelulárnych
komponentov do okolitého média. Cieľom práce bolo
zistiť, ktorá z troch testovaných metód mechanickej lýzy
buniek je najefektívnejšia pre kvasinky, ktoré majú pevnú
bunkovú stenu. Testované bolo rozrušenie bunkovej steny
pomocou ultrazvukového homogenizátora, sklenených
guličiek a narušenie bunkovej steny vysokým tlakom
pomocou French press. Úspešnosť dezintegrácie buniek
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lactis, Lactobacillus pentosus, Lactobacillus brevis,
Lactobacillus
rhamnosus,
Lactobacilus
paracasei,
Leuconostoc mesenteroides.
Poďakovanie: Táto práca
projektu APVV 0590-10.

vznikla

vďaka

Vplyv biologických prípravkov alginit, Terra-Sorb
a unicum na obsah tukov v nažkách slnečnice
ročnej (Helianthus annuus L.)

podpore

Martin Mátyás, Ivan Černý
Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
xmatyas@is.uniag.sk

[1] Beekes et al., Veterinary Microbiology, 2007, 123, 305–319.
[2] Oust et al., Journal of Microbiological Methods, 2004, 59, 149–162.

V experimentálnom roku 2012 na pokusoch so
slnečnicou ročnou bol sledovaný vplyv biologických
preparátov Alginit, Unicum a Terra-Sorb na obsah tukov v
nažkách slnečnice ročnej. Z dosiahnutých výsledkov bol
z hľadiska hodnotenia obsahu tukov zistený štatisticky
vysoko preukazný rozdiel medzi kontrolným variantom
a variantmi s aplikáciou prípravkov Terra-Sorb a Unicum.
Štatisticky vysoko preukazný rozdiel bol zistený medzi
variantom s aplikáciou prípravku Alginit a variantmi
s aplikáciou prípravkov Terra-Sorb a Unicum. Medzi
kontrolným variantom a variantom s aplikáciou prípravku
Alginit bol zistený štatisticky nepreukazný rozdiel rovnako
ako medzi variantmi s aplikáciou prípravkov Terra-Sorb
a Unicum. Najvyšší obsah tukov (53,76 %) bol dosiahnutý
na variante s aplikáciou prípravku Unicum, naopak
najnižší obsah tukov (52,17 %)bol zistený na variante
s aplikáciou prípravku Alginit.

Vplyv nadbytku dusíka na rastliny pšenice vo
vegetatívnom štádiu
1

2

Marína Maglovski , Zuzana Gregorová ,
1
2
1
Martin Sarker , Patrik Mészáros , Ildikó Matušíková ,
3
Pavol Hauptvogel
1
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, 950 07
Nitra, 2Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže
3
91, 949 74 Nitra, Centrum výskumu rastlinnej výroby,
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
marina.maglovski@savba.sk

Moderné poľnohospodárstvo aplikuje vysoké dávky
hnojív, ktoré sú často v nadbytku a tým sa stávajú
znečisťovateľmi životného prostredia. Zvýšený obsah
anorganického dusíka v pôde spôsobuje okrem rôznych
ekologických problémov tiež rastlinný stres. Na rozdiel od
fyziológie nedostatočnej dusíkovej výživy či fyziológie
rôznych stresov sa však nadbytočnej dusíkovej výžive
venuje málo vedeckého úsilia [1, 2].
V tejto práci sme sa zamerali na zistenie vplyvu
nadbytočného dusíka vo forme dusičnanu amónneho na
vybrané ukazovatele u pšenice siatej. U rastlín rastúcich v
pôde a zalievaných roztokmi dusičnanu amónneho s
rôznymi koncentráciami dusíka (0–35 mM) sme sledovali
dĺžku a hmotnosť výhonku, počet a celkovú plochu
prieduchov na epiderme listov. Ďalej sme stanovili
koncentrácie fotosyntetických pigmentov, voľného prolínu,
celkových proteínov ako aj aktivity niektorých typických
rastlinných obranných enzýmov – glukanáz.
Aplikované
koncentrácie anorganického dusíka v
zálevných roztokoch vyvolali u rastlín stres v podobe
zníženého rastu a produkcie biomasy ako aj zníženého
počtu a celkového povrchu prieduchov. Relatívne vyššie
dávky dusíka vyvolali akumuláciu niektorých dusíkatých
látok ako napr. chlorofylu a a chlorofylu b, voľného prolínu
a iných proteínov. Zaujímavý trend sme zaznamenali aj pri
aktivitách rôznych izoforiem enzýmov s glukanázovou
aktivitou.
Zo získaných výsledkov vyplýva, že vysoké dávky
dusíka môžu pôsobiť na rastliny ako stres s negatívnymi
dopadmi pri interakcii s inými faktormi z prostredia (napr.
pri útokoch patogénov, suchu atď.). Poznatky o dopadoch
aplikácie nadmerného hnojenia môžu prispieť nielen k
zefektívneniu poľnohospodárskeho manažmentu, ale aj k
vyššej čistote životného prostredia.

Poďakovanie: Práca bola financovaná Vedeckou
grantovou agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej
republiky, číslo projektu VEGA číslo 1/0093/13
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej
(Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris
provar. altissima Doell.) v podmienkach globálnej zmeny
klímy s dôrazom kladeným na klimatické zmeny,
optimalizáciu produkčného procesu, množstva a kvality
produkcie.

Využitie kyslých pôd na pestovanie brusnice
pravej (Vaccinium vitis-idaea L.)
Michal Medvecký, Ján Daniel
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav trávnych
porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica –
Regionálne výskumné pracovisko Krivá
scpv@orava

Brusnice a produkty z nich vytvorené sú veľmi populárne
a všeobecne dostupné na celom svete. Záujem z hľadiska
zdravotných prínosov konzumáciou tohto drobného
a netradičného ovocia sa prehĺbil, čím sa naskytla
možnosť pestovania širšieho výberu odrôd.
Výskum bol vykonaný s cieľom študovať možnosti
pestovania brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.) na
flyšovom pásme v regióne severného Slovenska.
Produktivita a adaptabilita boli študované pri piatich
odrodách brusnice pravej (Koralle, Ida, Sanna, Linnea a
Sussi) v Krivej (nadmorská výška 634 m). Na slovenskú je
tento ovocný druh veľmi populárny a vyhľadávaný pre jeho
liečebné účinky, ale výsadba a pestovanie sú obmedzené
len na určité stanovišťa. Výskumné údaje ukázali, že
brusnica pravá by sa mohla stať perspektívnym ovocným
druhom pre úspešne pestovanie v severných regiónoch
Slovenska a priniesť efektívne a šetrné využitie
chudobných kyslých pôd s nízkou úrodnosťou.
Výskumom brusnice pravej sme zistili, že je vhodná pre
pestovanie na plantážach, pričom môžeme počítať
prevažne len s odrodu „Koralle“, nakoľko je to dvakrát
plodiaca odroda počas roka s najvyššou produkciou. V
roku 2009, priemerný výnos odrody „Koralle“ predstavoval
468,6 gramov na krík. Ostatné odrody oproti odrode
„Koralle“ sme vyhodnotili ako menej perspektívne, nakoľko
dosahovali niekoľkokrát nižšie úrody počas roka.

Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0197-10.
[1] Konotop, Y., Mészáros, P., Spieß, N., Mistríková, V., Piršelová, B.,
Libantová, J., Moravčíková, J., Taran, N., Hauptvogel, P., Matušíková, I.,
Molecular biology reports. 2012, 39, 10077–10087.
[2] Masclaux-Daubresse, C., Daniel-Vedele, F., Dechorgnat, J., Chardon,
F., Gaufichon, L., Suzuki, A., Annals of Botany. 2010, 105, 1141–1157.
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Vliv skladování na antioxidační a radikálzhášející vlastnosti pomerančových
a ananasových šťáv
1,2

Blanka Tobolková , Ján Durec

Vplyv vybraných pratotechnických zásahov na
nástup fenologických fáz Dactylis glomerata L.
v poraste dočasnej siatej lúky
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Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 72 Nitra
veresova.petra2@gmail.com

Fenológia je odbor zvláštnej povahy, ako svojim
zameraním, postavením a metodikou, tak aj svojim
uplatnením, ktoré široko preskočilo jej pôvodný cieľ [1].
Spočíva v pozorovaní vonkajších viditeľných zmien
(fenofáz) v priebehu životného cyklu rastlín [2]. Striedanie
sezónnych aspektov, spojených s fenologickým vývojom
jednotlivých druhov alebo floristických skupín úzko súvisí
s vývojom lúčnych porastov [3].
Experiment s mezofytnou lúkou bol založený v areáli
SPU v Nitre, na pokusno demonštračnej ploche Katedry
trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín. V experimente
sa použila miešanka naturálnych ekotypov rastlín určená
pre kŕmne účely z firmy Planta Naturalis (ČR), zložená
z 13 druhov tráv, 5 druhov leguminóz a 14 druhov
ostatných lúčnych bylín.
Hlavným cieľom uvedeného príspevku bolo v priebehu
rokov 2010, 2011 a 2012 zhodnotiť vplyv trojkosného
využívania a rôznych úrovní hnojenia (N0, N0k, PK,
N30+PK, N60+PK, N90+PK) na nástup jednotlivých fenofáz
druhu Dactylis glomerata L. v poraste dočasnej siatej lúky.
Dactylis glomerata L. zaraďujeme medzi trávy
vyhranene ozimného charakteru, čo sa prejavilo aj
v našom experimente, kedy klasila iba v prvej kosbe.
V rokoch 2010 a 2011 sa vyvíjala na všetkých variantoch
približne rovnakým tempom. Avšak extrémne suché
vegetačné obdobie 2013 sa odrazilo aj na nástupe
jednotlivých fenofáz. Predĺžilo sa obdobie odnožovania
najmä na variante 2 (N0k). Kým v prvom a druhom roku
pred 1. kosbou Dactylis glomerata L. kvitla, v treťom roku
len začala klasiť.
Z výsledkov experimentu vyplývajú iba malé rozdiely
medzi
variantmi.
Väčší
vplyv
ako
aplikácia
pratotechnických zásahov mal na fenologický vývoj
Dactylis
glomerata
L.
priebeh
poveternostných
podmienok. Nedostatok vlahy a vysoké teploty (najmä
v roku 2012) sa prejavili na neskoršom nástupe
jednotlivých fenologických fáz v porovnaní s rokom 2010,
kedy bolo zrážok viac.

Ovocné šťávy jsou bohatým zdrojem řady biologicky
aktivních látek, z nichž za nejvýznamnější lze označit
polyfenolické látky, které jsou charakteristické výraznými
antioxidačními vlastnostmi. Kromě jejich antioxidačního
působení, mohou také pozitivně ovlivňovat barvu a chuť
ovoce, a tím přispívat ke zlepšení senzorické jakosti
ovocných šťáv. Nové trendy ve výrobě čerstvých
ovocných šťáv jsou založeny na přídavku ovocné dužiny
nebo malých kousků ovoce, čímž se zvyšuje nejen nutriční
hodnota, ale i atraktivita finálního výrobku pro spotřebitele.
Z dostupných údajů vyplývá, že takto připraveným šťávám
se doposud nevěnovala dostatečná pozornost, a to nejen
z hlediska jejich antioxidačních vlastností a jejich změnám
v průběhu zpracování anebo skladování šťáv.
Cílem práce bylo posoudit vliv doby skladování na
změny antioxidačních a radikál-zhášejících vlastností a
celkového obsahu polyfenolů 100 % přírodních šťáv
z čerstvého ovoce lisovaného za studena. Vzorky pro
analýzu, 100 % šťáva z čerstvě lisovaných pomerančů
s dužinou a 100 % šťáva z čerstvě lisovaných ananasů s
kousky ananasu, byly dodány firmou McCarter a.s.
Antioxidační a radikál-zhášející aktivita šťáv byla
testována metodou EPR s využitím stabilních radikálů
•+
ABTS a TEMPOL. Schopnost šťáv terminovat radikál
•+
ABTS byla vyjádřena jako Trolox ekvivalent (TEAC),
v případě radikálu TEMPOL jako ekvivalent kyseliny
askorbové (AAE). Metodou UV-VIS-NIR byl stanoven
celkový
obsah
polyfenolických
látek
s využitím
Folin−Ciocalteauova činidla. Vybrané parametry byly
monitorovány vždy od začátku výroby, tj. včetně vstupní
suroviny (100 % šťávy z čerstvě lisovaného ovoce, bez
kousků), následně pak, po obohacení šťávy kousky ovoce
a šetrné pasterizaci, v příslušných časových intervalech.
Pomerančová šťáva byla analyzována po dobu 145 dní
(po celou dobu expirace), ananasová šťávy po dobu 61
dní.
Výsledky jasně prokázaly, že jak pomerančová, tak i
ananasová šťáva vykazují výrazné antioxidační a radikálzhášející vlastnosti, přičemž v důsledku narůstající doby
skladování dochází ke snižování jak celkového obsahu
polyfenolů, tak i celkové antioxidační aktivity. Na konci
monitorovacího období klesla antioxidační aktivita
pomerančové i ananasové šťávy přibližně o 35−37 %
oproti původní hodnotě. Rovněž bylo prokázáno, že
přídavek kousků ananasu k čerstvě lisované ananasové
šťávě zlepšuje antioxidační vlastnosti finálního výrobku.

Práca vznikla s podporou projektu VEGA 1/0202/08:
Dopad klimatických zmien v retrospektíve a súčasnosti a
niektoré floristicko – produkčné charakteristiky trávneho
ekosystému.
[1] Krška K. 2006. Fenologie jako nauka, metoda a prostředek. In
Rožnovský, J., Litschman, T., Vyskot, I. (ed): ,,Fenologická odezva
proměnlivosti podnebia“. Brno, 2006. ISBN 80-86690-35-0.
[2] Larcher, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988, 368.
[3] Rychnovská, M. a kol. Ekologie lúčních porostu. Praha: Academia,
1985, 291.

Poděkování: Tento příspěvek byl vytvořen realizací projektů

„Zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a
zeleninových nápojov aplikáciou inertných plynov − ITMS
26220220175“ a „Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky
a mikroorganismy v potravinách − ITMS 26240220050“ na
základě podpory operačního programu Výzkum a vývoj
financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje.
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agarózová elektroforéza mtDNA nepotvrdila žiadne
rozdiely v množstve rekombinačných intermediátov,
metóda kvantitatívnej RT-PCR nám zatiaľ nepriniesla
jednoznačnú odpoveď o počte kópií mtDNA. Naše
výsledky však potvrdzujú, že proteín YlMhb1, podobne
ako jeho funkčné homológy z kvasiniek S. cerevisiae
(ScAbf2p) [5] a Candida albicans (CaGcf1p) [6], je
pravdepodobne zahrnutý v zbaľovaní a stabilizácii
mitochondriálneho genómu tejto kvasinky.

Stabilizácia mitochondriálnej DNA kvasinky
Yarrowia lipolytica
1

1

2

Jana Bakkaiová , Dana Lajdová , Jozef Nosek ,
1
Ľubomír Tomáška
Katedry genetiky1 a biochémie2, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
petrovicova@fns.uniba.sk

Mitochondriálna DNA (mtDNA) bola objavená pred viac
ako pol storočím. Komponenty mitochondriálnych
nukleoidov
(mt
nukleoidov),
nukleo−proteínových
komplexov, do ktorých je mtDNA zbaľovaná, sa však
začali študovať až v uplynulých rokoch. Hoci sa vie, že
zbaľovanie mt nukleoidov je primárne zabezpečované
proteínmi obsahujúcimi DNA väzobné domény HMG boxy
[1], povaha ďalších komponentov zúčastnených v regulácii
štruktúry a dynamiky mt nukleoidu je stále neznáma.
Kvasinka Yarrowia lipolytica na rozdiel od Saccharomyces
cerevisiae nie je schopná tolerovať stratu mtDNA a je od
konvenčného kvasinkového modelového organizmu
S. cerevisiae značne evolučne vzdialená [2]. MtDNA tejto
kvasinky je taktiež zbaľovaná do mt nukleoidu, ktorého
hlavnou súčasťou je nedávno objavený mitochondriálny
HMG box obsahujúci proteín Mhb1 [3, 4].
Naším cieľom bolo odhaliť (1) funkciu proteínu Mhb1 a
(2) záložné mechanizmy, ktoré dokážu absenciu Mhb1p
kompenzovať. Za týmto účelom bol skonštruovaný
delečný mutant Y. lipolytica ∆mhb1. Prekvapivo, tento
kmeň nevykazuje rastový defekt na štandardných
kultivačných médiách a má zachovanú respiračnú
kapacitu.
Podľa
predbežných
výsledkov
ostáva
nezmenená
aj
hladina
expresie
vybraných
mitochondriálnych génov, čo naznačuje existenciu zatiaľ
neznámeho záchranného mechanizmu. Na druhej strane,
analýzy prostredníctvom fluorescenčnej mikroskopie
odhalili, že kmeň bez funkčného proteínu Mhb1 má mt
nukleoidy s výrazne zmenenou morfológiou. Zároveň sa
mtDNA stáva náchylnejšia na pôsobenie látok
interagujúcich s mtDNA, čo bolo potvrdené zníženou
životaschopnosťou delečného kmeňa ∆mhb1 na médiách
s obsahom etídium bromidu. Metódou pulznej gélovej
elektroforézy sme separovali intaktné molekuly mtDNA
v géle, pričom sme odhalili zmenené množstvo a mobilitu
mtDNA u delečného kmeňa v porovnaní so štandardným
typom. To by mohlo byť vysvetlené zvýšeným množstvom
rekombinačných intermediátov mtDNA a/alebo zníženým
počtom kópií mtDNA. Zatiaľ čo dvojrozmerná (2D)

Práca bola podporená grantami National Institutes of
Health Grants 2R01ES013773-06A, APVV 0035-11,
VEGA 1/0311/12 a Grant UK 239/2012.
[1] Chen, Nat. Rev. Genet. 2005, 6, 815−825.
[2] Gaillardin, FEMS Yeast Res. 2012, 12, 317−331.
[3] Nosek, FEMS Yeast Res. 2006, 6, 356−370.
[4] Petrovičová, The XXXXth annual conference on yeast, 2012, Smolenice.
[5] Diffley, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1991, 88, 7864−7868.
[6] Višacká, Microbiology-SGM 2009, 155, 1226−1240.

Anaplasma phagoctophilum v severnom
Taliansku
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Anaplasma
phagocytophilum
je
pôvodcom
granulocytárnej anaplazmózy ľudí a zvierat. V Európe je
prenášaná kliešťami z rodu Ixodes a to najmä druhom
Ixodes ricinus. Rezervoárovými hostiteľmi sú viaceré
druhy stavovcov, ktoré sú špecificky viazané na určité
genotypy tejto vnútrobunkovej baktérie. Vzhľadom na
väčšiu genetickú heterogenitu A. phagocytophilum
v Európe je jej ekologická asociácia s rezervoárovými
hostiteľmi nie úplne objasnená. Na lepšie pochopenie
potenciálneho risku prenosu A. phagocytophilum na ľudí
a domáce zvieratá je potrebné objasniť cirkuláciu rôznych
genotypov tejto baktérie a jej asociáciu s rôznymi
rezervoárovými hostiteľmi. Našim cieľom bolo určiť
vnútrodruhovú variabilitu kmeňov A. phagocytophilum
cirkulujúcich v severnom Taliansku (provincia Trentino)
u kliešťov cicajúcich na širokom spektre hostiteľov ako
napríklad na psoch, ovciach, vtákoch, hlodavcoch, vysokej
lesnej zvery a tiež kliešťoch cicajúcich na ľuďoch. Celkom
821 kliešťov I. ricinus z vegetácie, 284 kliešťov cicajúcich
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na rôznych hostiteľoch (psy, ovce, vtáky, hlodavce, vysoká
lesná zver, ľudia) a 1295 vzoriek krvi z hlodavcov bolo
pomocou PCR a Real-time PCR analyzovaných na
prítomnosť baktérie A. phagocytophilum. Vnútrodruhová
variabilita a fylogenetické stromy boli zostrojené pomocou
analýzy sekvencii (msp4, groEL) z pozitívnych kliešťov
z vegetácie, z pozitívnych kliešťov z hostiteľov a krvných
vzoriek z hlodavcov. Následne fylogenetické stromy
poukázali na dve hlavne skupiny genotypov A.
phagocytophilum cirkulujúcich v severnom Taliansku. Prvá
skupina pozostávala z kmeňov nájdených u vysokej lesnej
zvery, oviec, psov, ľudí a kmeňov nájdených u kliešťov
z vegetácie a druhá skupina genotypov pozostávala len
z kmeňov nájdených v krvných vzorkách u hlodavcov.
Tieto genotypy z hlodavcov boli identické s genotypmi
nájdenými u kliešťov I. trianguliceps na Slovensku a UK
[1]. Naša štúdia sa prikláňa k hypotéze o existencii dvoch
separovaných enzootických cykloch A. phagocytophilum
cirkulujúcich v Európe a taktiež objasňuje pôvod kmeňov
ohrozujúcich ľudí ako aj domáce zvieratá.

Hľadanie mutácií v exónoch 2, 3 génu SNCA
(alfa-synukleín) u slovenských pacientov
postihnutých Parkinsonovou chorobou
1

1,2
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Parkinsonova choroba (Parkinson disease, PD) je po
Alzheimerovej
chorobe
druhé
najčastejšie
neurodegeneratívne ochorenie. Ide o progresívne
ochorenie s veľmi variabilným vekom nástupu (priemer 60
rokov). Podľa odhadov je na svete postihnutých touto
chorobou asi 4 milión obyvateľov. Napriek tomu, že
rozsiahle štúdie pokúšali nájsť environmentálne rizikové
faktory pre vznik choroby, genetické varianty sa považujú
dnes za hlavný kauzatívny faktor [1, 2]. Mutácie v
siedmych už známych génoch, SNCA, UCH-L1, LRRK2,
GIGYF2, HTRA2/Omi, VPS35, EIF4G1 a dvoch
mapovaných úsekoch (PARK3 a PARK10) spôsobujú
autozomálne dominantnú formu ochorenia. Mutácie v
šiestich iných génoch, parkin, PINK1, DJ-1, ATP13A2,
PLA2G6 a FBXO7 majú za následok autozomálne
recesívnu formu. V roku 1996 bol popísaný prvý lokus pre
PD − PARK1. V tomto lokuse našli v jednej rodine s
autozomálne dominantnou (AD) formou PD prvú bodovú
mutáciu A53T v géne SCNA. Gén bol mapovaní na
chromozómovú pozíciu 4q21−q23. Produktom génu je
alfa-synukleín, čo je hlavnou zložkou obsahu Lewyho
teliesok [2, 3]. Proteín SCNA pozostáva zo 140
aminokyselinových zvyškov [4]. Kruger a kol. identifikovali
ako prví mutáciu c.88G>C (A30P) u jedného pacienta
s familiárnou formou PD [5]. Mutácia c.136G>A (E46K)
v géne SNCA spôsobuje ľahšiu tvorbu fibríl [6], ktoré sú
prítomné takisto aj pri poruchách odbúravania alfasynukleínu v ubikvitín−proteazómovom systéme a
v lyzozómoch [7]. Tieto tri mutácie sú doteraz jediné
potvrdené patogénne bodové mutácie v géne SNCA
a nachádzajú sa v druhom (A30P) a v treťom exóne
(E46K, A53T).
Pomocou sekvenovania 2. a 3. exónu génu SNCA u 160
nepríbuzných PD pacientoch sme našli rôzne sekvenčné
varianty. Dve doteraz nepopísané tiché mutácie: c.45T>C
(p.V15V) − podľa predikčných software-ov táto zmena
neovplyvní mechanizmus splicingu; a druhú tichú mutáciu
c.96G>A (p.K32K) − ktorá podľa spomenutých programov
potenciálne môže negatívne ovplyvniť zostrih, zničením
oblasti ESRS (exonic splicing regulatory element). Našli
sme aj jeden už popísaný intronický polymorfizmus:
c.121+11C>T (IVS3+11C>T, rs35135226) v exóne 2 génu
SNCA. V treťom exóne génu SNCA sme nenašli žiadnu
sekvenčnú zmenu.

Výskum a vývoj bol financovaný z VEGA − 2/0055 a
APVV-0267-10 a EU grantom FP7-261504 EDENext.
[1] Bown, K.J. – Lambin, X. – , N.H. – Begon, M. – Telford, G. –
Woldehiwet, Z. – Birtles. R.J. In Emerging Infectious Diseases. 2009, 15,
1948−1954.

Identifikácia promótorov a expresia vybraných
neuropeptidov priadky morušovej
Branislav Bednár, Ivana Daubnerová, Dušan Žitňan
Slovenská akadémia vied, Ústav Zoológie SAV, odd. Molekulárnej
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Priadka morušová sa za posledných desať rokov dostala
do centra záujmu. Kompletné sekvenovanie jej genómu v
roku 2004 umožnilo aplikáciu moderných molekulárnych a
genetických metód na štúdium rôznych biologických
procesov. Priadka svojou veľkosťou predstavuje ideálny
modelový organizmus pre štúdium fyziologických dejov.
Zvliekanie hmyzu je hormonálne regulovaný biologický
proces, ktorý umožňuje sledovať množstvo zložitých
pochodov od génovej expresie, cez vylučovanie rôznych
bioaktívnych látok až po presne definované správanie a
rôzne fyziologické funkcie. Behaviorálne prejavy
sprevádzajúce jednotlivé fázy zvliekania sú riadené
ekdyziotropnými hormónami (ETH) z periférnych Inka
buniek a množstvom neuropeptidov zo špecializovaných
neurónov
centrálneho
nervového
systému(CNS).
V prípravnej fáze prebehne v týchto neurónoch expresia
ETH receptorov (ETHR-A a ETHR-B). Počas ekdyziálnej
sekvencie (behaviorálna fáza) ETH aktivuje špecifické
neuróny, L1/IN-704, pričom dochádza k presne
načasovanej produkcii cGMP a vylučovaniu neuropeptidov
riadiacich prechod jedinca do ďalšieho vývinového štádia.
V našej práci sme pomocou imunohistochémie v týchto
neurónoch sledovali zvyšovanie hladín cGMP a pomocou
in-situ hybridizácie a imunohistochémie sme opísali
priebeh expresie vybraných neuropeptidov, allatostatínu
CC a burzikónu. Zároveň sme použili rekombinantné
bakulovírusy na identifikáciu promótorov pre oba tieto
neuropeptidy. Identifikované promótorové regulačné
oblasti spolu s ETHR-A sme ďalej použili na prípravu
stabilných transgénnych línií priadky morušovej pomocou
vektora obsahujúceho piggyBac traspozomálny element.
Identifikácia promótorov a príprava transgénnych línií
predstavujú výborný nástroj pre pochopenie endokrinnej
regulácie zvliekania a iných komplexných biologických
procesov, ktoré sú súčasťou mnohých živých organizmov
vrátane človeka.
Práca
bola
podporená
grantmi
NIH
GM67310, APVV-0827-11 a VEGA 2/0132/09.
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Chceme sa poďakovať všetkým pacientom a ich
rodinám. Tento projekt bol financovaný grantom
GUK/494/2013.
[1] Benetin J. et al. (2007) Ako žiť s Parkinsonovou chorobou. Lundbeck
Slovensko s.r.o., Bratislava, p. 7.
[2] Polymeropoulos M. H., Higgins J. J., Golbe L. I., et al. (1996) Science.
274, 1197.
[3] Wakabayashi K, Tanji K, Mori F, et al. (2007) Neuropathology. 2007, 27,
494.
[4] Uversky V. N., Li J., Fink P. et al. (2001) J Biol Chem. 276, 10734.
[5] Kruger R., Kuhn W., Muller T., et al. (1998) Nat Genet. 18, 106.
[6] Greenbaum E. A., Graves C. L.et al. (2005) J Biol Chem. 280, 7800.
[7] Vogiatzi T., Xilouri M., Vekrellis F. et al. (2008) J Biol Chem. 283,
23542.
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na srdciach potkanov kmeňa Wistar, liečených WY
a neliečených kontrol (K), ktoré boli vystavené 30-min
globálnej ischémii a 2-h reperfúzii kvôli určeniu rozsahu
infarktového
ložiska
(IS;
planimetrická
metóda),
postischemického obnovenia kontraktilnej funkcie (LVDP,
v
%
z predischemických
hodnôt)
a náchylnosti
k reperfúznym arytmiám. Vzorky tkaniva ľavej komory
srdca boli odoberané pred ischémiou a po 40-min
reperfúzie kvôli určeniu hladín konjugovaných diénov (KD)
ako
markerov
peroxidácie
lipidov,
matrixových
metaloproteináz-2 (MMP-2; RT-PCR) a hemoxigenáz-1
(HO-1),
antioxidačných
enzýmov
zapojených
v
cytoprotekcii. Liečba s WY zlepšila postischemické
obnovenie LVDP ((61 ± 9) % vs. (24 ± 3) % in C, P < 0.05)
a redukovala IS na 51 %. Navyše sme u tejto skupiny
potkanov pozorovali zníženie náchylnosti k reperfúznym
arytmiám na 48 %. Napriek zvýšeniu bazálnych hodnôt
KD v myokarde potkanov liečených WY, po IR hodnoty
hladín KD v tejto skupine boli signifikantne nižšie
v porovnaní s kontrolnou skupinou. V skupine WY sme na
konci stabilizácie zaznamenali zvýšené hladiny HO-1, ale
po IR došlo k výraznému poklesu týchto hladín, čo
naznačuje redukciu oxidačného stresu. V liečenej skupine
sme tiež pozorovali zníženú expresiu a enzymatickú
aktivitu MMP-2, ktoré poukazujú na potlačenie zápalovej
odpovede. Na záver
môžeme konštatovať že
premedikácia agonistom PPARα WY redukovala IR
poškodenie srdca potkana. V tomto procese zohrávalo
svoju úlohu potlačenie oxidačného stresu a zápalu, čo sú
nemetabolické účinky PPARα.

Štúdium DnaA proteínu v bunkách octových
baktérií
1

1
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DnaA je iniciačný proteín replikácie a patrí do rodiny.
AAA+ proteínov. Je kódovaný dnaA génom na
chromozóme baktérií. Má kľúčovú úlohu v procese inicácie
replikácie DNA v bunke. Je zložený zo štyroch domén, z
ktorých má každá špecifickú funkciu [1]. Interaguje so
špecifickými väzobnými miestami v počiatku replikácie
DNA a takisto interaguje s inými proteínmi napríklad s
DnaB helikázou alebo s DnaC proteínom.Okrem iniciácie
replikácie funguje aj ako transkripčný faktor [2]. Bol
intenzívne študovaný na modelovom organizme E. coli. V
tejto práci sa chceme zamerať na štúdium DnaA proteínu
v bunkách octových baktérií. Na základe zverejnenej
nukleotidovej
sekvencie
genómu
Acetobacter
pasteurianus IFO 3281-01 [3], sme navrhli priméry na
amplifikáciu dnaA génu. Bioinformatickými metódami sme
porovnali dnaA gén z E. coli a z Acetobacter pasteurianus
3610 na úrovni nukleotidov a aminokyselín. Amplifikovaný
gén sme klonovali do vektoru pET28a+, čo zaistilo fúziu
DnaA proteínu s His-taq značkou. Takisto sme
amplifikovali prepokladaný počiatok replikácie ORI na
základe prítomnosti charakteristických DNA-väzobných
miest. Takýto fúzny proteín sme purifikovali na kolónke
His-Select Nicel Affinity Gel (Sigma). Pomocou Electro
Mobility Shift Assay sme overili schopnosť nami
purifikovaného proteínu viazať sa na predpokladaný
počiatok replikácie ORI. Schopnosť DnaA proteínu
interagovať s inými proteínmi (DnaB, Hu, ...) sme overili
využitím dvojhybridného systém u BACTH. Takisto sme
dnaA gén kolnovali do vektoru pBAD-GFP, čím vznikol
fúzny proteín označený zelenou fluorescenčnou farbičkou.
V ďalšej práci sa chceme zamerať na potvrdenie
schopnosti
DnaA
proteínu
interagovať
s inými
replikačnými proteínmi pomocou metódy Pulldown assay.
Takisto chceme zmerať rózne aktivity skúmaného proteínu
(helikázovú, ATPázovú, ...). A nakoniec porovnať tieto
výsledky s proteínom z E. coli.

Podporené z grantov: VEGA-SR 2/0054/11, 2/0101/12,
APVV-LPP-0393-09, APVV-0102-11.

Fotodynamická terapia myšacích leukemických
buniek novými fotosenzibilizátormi na báze
proflavínu
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Fotodynamická terapia (PDT) je nová perspektívna
metóda na liečbu rakoviny. Pri tomto liečebnom postupe
sa využíva schopnosť svetlom aktivovanej látky
(fotosenzibilizátora) produkovať voľné radikály, ktoré
spôsobujú
poškodenie
a nakoniec
aj
usmrtenie
nádorových buniek. Účinok PDT je determinovaný typom
fotosenzibilizátora (PS), použitým svetlom a zároveň aj
druhom a lokalizáciou nádorového ochorenia.
Proflavínové deriváty 2´,2´´-(akridín-3,6-diyl)diimino)-1,3diimidazolidín-4-ónové hydrochloridy (AkrDIM) s rôznou
dĺžkou alkylového reťazca majú DNA-väzobnú aktivitu
a inhibujú proliferáciu rôznych nádorových buniek (in vitro
štúdie) [1]. EPR metódou sa po ožiarení (λ > 300 nm)
AkrDIM potvrdila produkcia superoxidových radikálov.
Pred štúdiom fotocytotoxicity AkrDIM derivátov pre
nádorovú bunkovú líniu myšacích leukemických buniek
L1210 sme zistili, že tieto látky nie sú (foto)cytotoxické pre
nenádorovú bunkovú líniu myšacích fibroblastov NIH3T3.
Po optimalizácii dávky žiarenia sme MTT testom zistili,
2
že po ožiarení L1210 buniek (365 nm, 1,05 J/cm )
inkubovaných s AkrDIM dochádza k viac ako 7násobnému zvýšeniu ich cytotoxického účinku na túto
nádorovú bunkovú líniu. Napríklad, hodnota IC50 pentylAkrDIM sa znížila z 13,7 µM na 0,64 µM (48 h inkubácia).
2
Ožiarením (1,05 J/cm ) PS v bunkách dochádza
k zvýšeniu oxidačného stresu. DHE (dihydroetídium)
testom sme potvrdili, že AkrDIM ako PS indukovali
v L1210 bunkách oxidačný stres. Oxidačný stres spôsobil
zastavenie bunkového cyklu v S fáze. Očakávaná

[1] Duderstadt K.E., and Berger, J.M., Critical reviews in Biochemistry an
Molecular Biology, 2008, 43, 163−187.
[2] Messer W. and Weigel Ch., Mol. microbiol. 1997, 24, 1−6.
[3] Yoshinao Azuma et al., Nucl. Acids Res. 2009, 37, 5768−5783.

Môže byť anti-ischemická protekcia srdca
potkana indukovaná nemetabolickými účinkami
aktivácie PPARα?
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Receptory aktivované proliferátormi peroxizómov
(PPARα) sú ligandovo závislé transkripšné faktory
zapojené do regulácie lipidového metabolizmu a tvorby
energie. Narastajúci počet prác naznačuje, že aktivácia
PPARα môže sprostredkovať potlačenie ischemickoreperfúzneho (IR) poškodenia srdca potkana. Predmetom
výskumu však stále ostáva, či je kardioprotekcia
dôsledkom modulácie srdcového metabolizmu alebo
nemetabolických účinkov PPARα. Cieľom štúdie bolo
preskúmať, či protektívne účinky agonistu PPARα
WY14643 (WY) z hľadiska IR poškodenia zahŕňajú antioxidačné a protizápalové účinky. Výskum bol vykonávaný
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apoptotická smrť buniek bola potvrdená aj tvorbou tzv.
„DNA rebríka“.
Proflavínové deriváty AkrDIM majú vlastnosti, ktoré sú
potrebné pre ich využitie vo PDT nádorov. Ďalšia analýza
ich účinku umožní dosiahnuť zvýšenie fotocytotoxicity
týchto perspektívnych neporfyrínových PS.

Mitochondriálne DNA N-glykozylázu z kvasinky
Candida parapsilosis
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Mitochondrie kvasinky Candida parapsilosis obsahujú
dva typy DNA replikónov; i.e. hlavný mitochondriálny
genóm je reprezentovaný lineárnou molekulou DNA s
definovanými terminálnymi štruktúrami (telomérami) a
cirkulárnymi DNA molekulami, ktoré sú tvorené výlučne zo
sekvencií mitochondriálnych telomér (telomérové krúžky,
t-circles) [1]. Táto jedinečná molekulárna architektúra
ponúka
otázky
spojené
s
udržaním
stability
mitochondriálneho genómu. V tomto projekte sme
identifikovali a analyzovali otvorené čítacie rámce
CPAG01920 a CPAG04747 z kvasinky C. parapsilosis,
ktoré sú homológmi mitochondriálnych DNA N-glykozyláz
Ntg1 a Ogg1. Predpokladaná aminokyselinová sekvencia
vykazuje 30,4 % (CpNtg1p) a 37 % (CpOgg1p) identitu z
ortológmi zo Saccharomyces cerevisiae. Klonovali sme
CpNTG1 and CpOGG1 do série plazmidových vektorov,
kvôli funkčnej analýze v S. cerevisiae a C. parapsilosis.
Dokázali sme, že CpNTG1 and CpOGG1 sú schopné
funkčne komplementovať zodpovedajúce mutácie v
kvasinke S. cerevisiae. Ďalej sme dokázali, že proteíny
CpNtg1
and
CpOgg1
značené
so
zeleným
fluorescenčným proteínom na C-konci (CpNtg1-yEGFP3 a
CpOgg1-yEGFP3) sú imporované do mitochondrií a
kolokalizujú s mtDNA fokusmi. Okrem toho sme
analyzovali expresiu oboch génov a zistili sme, že
expresia génov je indukovaná po ovplyvnení buniek s
oxidačnými činidlami (peroxid vodíka a menadion).

[1] Janovec L., Kožurková M., Sabolová D., Ungvarský J., Paulíková H.,
Plšíková J., Vantová Z., Imrich J., Bioorg. Med. Chem. 2011, 19,
1790−1801.
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Štúdium
reprodukčného
správania
hmyzu
je
v súčasnosti hlavným objektom výskumu mnohých
pracovísk vo svete. Na našom pracovisku sme sa
zamerali na hormonálnu reguláciu aktivity akcesorických
žliaz samcov, ktorých produkty významnou mierou
ovplyvňujú správanie samíc. Hmyzie akcesorické žľazy sú
prídavné pohlavné orgány produkujúce seminálne tekutiny
zodpovedné za maturáciu a výživu spermií. Peptidy
sekretované bunkami akcesorických žliaz majú tiež
hormonálnu funkciu a modulujú fyziológiu a správanie
samíc po kopulácii. Napr. feromónostatický peptid u
motýľov inhibuje po spárení produkciu feromónov
a vyvoláva kladenie vajíčok [1]; sex peptid u muchy
Drosophila melanogaster zabraňuje samici v opätovnom
párení, a tiež stimuluje kladenie vajíčok [2].
Imunohistochemickými farbeniami sme zistili, že
akcesorické žľazy motýľa B. mori sú inervované neurónmi
z terminálneho abdominálneho ganglia, ktoré produkujú
viaceré neuropeptidy. V našej práci sa venujeme
identifikácii expresie neuropeptidov calcitonín-diuretický
hormón (CT-DH) a CCH2, ktoré sú produkované
v uvedenom zhluku neurónov terminálneho ganglia. Naše
výsledky odhalili výrazné intersexuálne rozdiely v expresii
CT-DH v terminálnom gangliu. Počas metamorfózy tento
terminálny zhluk neurónov zaniká u samíc, zatiaľ čo u
samcov dochádza k zmnoženiu počtu buniek
exprimujúcich tento neuropeptid. Identifikovali sme taktiež
neuróny v terminálnom gangliu produkujúce CCH2.
Expresný profil CCH2 sa však nevyznačoval žiadnymi
medzipohlavnými rozdielmi. Pre funkčné štúdie týchto
nervových dráh sme identifikovali promótory génov pre
obidva
neuropeptidy
pomocou
rekombinantných
bakulovírusov [3]. Tiež sme zistili, že uvedená skupina
neurónov zároveň
exprimuje aj
receptory pre
ekdýziotropný hormón (ETHR), ktorý je hlavným
regulátorom zvliekania a liahnutia dospelých motýľov [4,5].
Naše dáta naznačujú, že identifikované nervové zhluky
exprimujúce CT-DH, CCH2 a ETHR sú aktivované počas
posledného zvliekania a môžu zohrávať dôležitú úlohu v
reprodukcii.

[1] Nosek, J., N. Dinouel, L. Kováč, and H. Fukuhara. (1995). Linear
mitochondrial DNAs from yeasts: telomeres with large tandem repetitions.
Mol Gen Genet, 247, 61−72.

Hodnotenie potenciálneho genotoxického
a cytotoxického účinku neonikotínového
insekticídneho prípravku Calypso 480 SC
Monika Drážovská, Katarína Šiviková, Ján Dianovský,
Beáta Holečková, Viera Kolesárová, Martina Galdíková
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra
biológie a genetiky, Komenského 73, 040 01 Košice
drazovska@gmail.com

Neonikotínové insekticídy, najvýznamnejšia nová trieda
syntetických insekticídov za uplynulé tri desaťročia, sa
používajú v poľnohospodárstve a v domácnostiach pri
regulácii populácií škodcov. Sú to silné neurotoxické
insekticídy, ktoré pôsobia ako agonisti na nikotínový
acetylcholínový receptor. [1] Prvý chloronikotinyl
neonikotínový insekticíd s obsahom aktívnej látky
thiacloprid, bol registrovaný v roku 2000 pod obchodným
názvom Calypso. Používanie thiaclopridu je celosvetovo
rozšírené. V posledných rokoch sa značná pozornosť
venuje jeho potenciálnemu genotoxickému a/alebo
cytotoxického účinku na necieľové organizmy. Kocaman
a kol. [2] skúmali genotoxický a cytotoxický účinok
thiaclopridu na humánne periférne lymfocyty in vitro.
Autori naznačili, že čistý thiacloprid s najväčšou
pravdepodobnosťou má genotoxický účinok indukujúci
chromozómové aberácie (CAs), sesterské chromatídové
výmeny (SCEs) a mikronukleá (MN).
V našej práci sme sa zamerali na hodnotenie účinku
komerčného prípravku Calypso 480 SC (účinná látka:
C10H9CIN4S;
N-{3-[(6-chlóro-3-pyridinyl)metyl]-1,3tiazolán-2-ylidén} kyánamid) in vitro v bovinných
periférnych lymfocytoch dvoch zdravých býčkov
slovenského strakatého dobytka. Hodnotili sme sesterské

Práca bola podporená grantmi NIH USA GM67310,
APVV-0827-11 a VEGA 2/0132/09.
[1] Kingan , Bodnar, Raina, Shabanowitz, Hunt, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S.
A. 1995, 92, 5082−5086.
[2] Carvalho, Kapahi, Anderson, Benzer, Curr. Biol. 2006, 16, 692−696.
[3] Daubnerová, Roller, Žitňan, Gen. Comp. Endocrinol. 2009, 162, 36−42.
[4] Žitňan, Kingan, Hermensman, Adams, Science 1996, 271, 88−91.
[5] Žitňan, Adams, Insect Endocrinology 2012, 253−309.
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a celkových rozpustných proteínov v pletivách. Intenzitu
negatívneho pôsobenia vysokých dávok SA sme sledovali
kvantifikovaním reaktívnych foriem kyslíka (peroxid vodíka
a superoxidový radikál). Ich nadmerná akumulácia viedla
k narušeniu integrity biologických membrán. Taktiež sme
pozorovali výrazné zmeny v obsahu sekundárnych
metabolitov, a to kumarínov a polyacetylénov. Stúpajúca
koncentrácia viedla k akumulácii herniarínu a súčasne aj
jeho prekurzora (Z)- a (E)-GMCA. Zaznamenali sme
výrazný nárast umbeliferónu, ktorý sa považuje za
metabolit akumulovaný hlavne v stresových podmienkach.

chromatídové výmeny (SCEs), ktoré sú považované za
veľmi senzitívny biomarker pre dôkaz expozície rôznymi
chemickými látkami. Tiež sme hodnotili vplyv testovanej
látky na bunkový cyklus sledovaním proliferačného
indexu. Bovinné periférne lymfocyty boli vystavené
pôsobeniu thiaclopridu v koncetráciách 30, 60, 120, 240
–1
a 480 µg mL na posledných 24 h kultivácie. Zaznamenali
sme štatisticky významné zvýšenie frekvencií SCEs len pri
–1
najvyšších koncentráciách (240 µg mL u donora 2 a 480
–1
u oboch donorov). Pri najvyššej koncetrácii
µg mL
u donora 2 sme pozorovali štatisticky významný pokles
proliferačného indexu. Po pôsobení komerčného prípravku
Calypso SC 480 na bovinné periférne lymfocyty počas
24 h kultivácie, sme genotoxický účinok komerčného
insekticídneho prípravku nepotvrdili. V najvyššej
koncentrácii sme zaznamenali len jeho cytotoxický účinok.

[1] Hayat Q., Hayat S. Irfan M. a Ahmad A. Environ Exp Bot. 2010, 68, 14–
25.
[2] Franke, R. a Schilcher, H. Taylor & Francis. 2005, 1−289.

Antioxidačné vlastnosti kvercetínu a niektorých
rastlinných extraktov

Táto práca bola podporená Ministerstvom školstva a
vedy Slovenskej republiky prostredníctvom grantu č.
VEGA1/0125/11 a VEGA 1/0117/13.

Andrea Fejerčáková, Klára Krempaská,
Janka Vašková, Ladislav Vaško

[1] Tomizawa M., Casida J.E., Annu. Rev. Entomol., 2003, 48, 339–364.
[2] Kocaman A. Y., Rencϋzoğullari E., Topaktaş M., Environ. Toxicol. 2012,
DOI: 10.1002/tox.21790.
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Vplyv kyseliny salicylovej na sekundárny
metabolizmus rumančeka kamilkového
(Matricaria chamomilla L)

Polyfenolické zlúčeniny patria do skupiny látok
s antioxidačnými vlastnosťami. Sú schopné vychytávať
voľné radikály, čím sa podieľajú na udržiavaní redoxnej
homeostázy organizmu. Tieto zlúčeniny zahŕňajú v
rastlinách bohatú zmes s prevažnym podielom
flavónovych glykozidov (kempferol, kvercetín, rutín),
antokyánov, katechínov a voľnych fenolovych kyselín.
Biologicky aktívne zlúčeniny rastlinných extraktov
vykazujú širokú škálu pozitívnych účinkov ako napríklad
protirakovinové,
antibakteriálne,
imunostimulačné,
imunomodulačné a antidepresívne. Bolo zistené, že
pôsobia aj antioxidačne [1, 2]. V práci bola porovnávaná in
vitro anioxidačná aktivita rozdielnych koncentrácii
rastlinných extraktov (sibírsky ženšeň, stévia sladká,
červené hrozno) a kvercetínu voči hydroxylovému
radikálu. Kvercetín preukázal najvyššiu schopnosť
inhibovať hydroxylový radikál, pričom jeho antioxidačná
aktivita stúpala so vzrastajúcou koncentráciou (obr.).
V prípade ostatných testovaných rastlinných extraktov
(stévia a sibírsky ženšeň) sme zaznamenali o polovicu
nižšiu antioxidačnú schopnosť vo vzťahu k hydroxylovému
radikálu. Extrakt z červeného hrozna preukázal pomerne
vysokú antioxidačnú aktivitu (78 %), avšak až pri použití
−1
najvyššej koncentrácie (100 µg mL ). Kvercetín dosiahol
−1
tento efekt pri nižšej koncentrácii (75 µg mL ).
Z výsledkov vyplýva, že kvercetín, ako jedna z hlavných
polyfenolických zlúčenín rastlinných extraktov, má
najvyššiu schopnosť vychytávať Fentonovou reakciou
vygenerovaný hydroxylový radikál v porovnaní s nami
testovanými rastlinnými extraktmi.

Zuzana Dučaiová, Silvia Mihaličová, Miroslav Repčák
Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ,
Mánesova 23, Košice
z.ducaiova@gmail.com

Rastliny sú počas života neustále vystavené meniacim
sa podmienkam prostredia. Výraznejšia zmena niektorého
z environmentálnych faktorov môže vyvolať obranné
reakcie rastliny, ktoré smerujú k eliminácii, alebo aspoň k
minimalizácii negatívnych prejavov. Negatívne vplyvy sa
prejavujú na rôznych úrovniach metabolizmu rastlín.
Hlavnými prejavmi sú redukcia prírastku biomasy a vody v
pletive, zmeny v obsahu mikro- a makroprvkov, zmeny v
obsahu chlorofylov, syntéza špecifických obranných látok.
K univerzálnym odpovediam na stres patrí aj syntéza
stresových proteínov, odstraňovanie reaktívnych foriem
kyslíka, syntéza niektorých hormónov (kyselina salicylová,
etylén, kyselina jasmonová).
Kyselina salicylová (SA) predstavuje prirodzene sa
vyskytujúcu fenolovú látku v mnohých rastlinných druhoch.
Vďaka svojim regulačným schopnostiam v metabolizme je
považovaná za účinný rastlinný hormón. Zohráva kľúčovú
úlohu v regulácii rastu, vývinu a kvitnutia, tiež zohráva
významnú úlohu v interakciách s ostatnými organizmami a
pri odpovediach na environmentálny stres [1].
Rumanček kamilkový (Matricaria chamomilla L.), z
čeľade Asteraceae, predstavuje jednu z významných
a bežne používaných liečivých rastlín. Hlavnými zložkami
sú seskviterpény (chamazulén, α-bisabolol, bisabololoxidy), polyacetylény ((Z)/(E)-én-ín-dicykloéter), flavonoidy
a kumarínové látky. vplyvom abiotických alebo biotických
stresových faktorov sú akumulované najmä kumaríny
Typickými kumarínovými látkami rumančeka sú herniarín
a jeho prekurzor – kyselina (Z)- a (E)-2-ß-Dglukopyranozyloxy-4-metoxyškoricová
(GMCA)
a umbeliferón [2].
Cieľom práce bolo študovať vplyv rôznych koncentrácii
SA na vybrané aspekty metabolizmu dvoch kultivarov
rumančeka kamilkového (diploidná a tetraploidná odroda).
Zvláštnu pozornosť sme venovali kvantitatívnym zmenám
fenolového metabolizmu, z dôvodu jeho významu
v antioxidačnej ochrane živých systémov, a to hlavne
látkam kumarínovej povahy.
Narastajúca koncentrácia SA viedla k akumulácii
biomasy so súčasným poklesom obsahu vody,
asimilačných pigmentov (chlorofyl a a chlorofyl b)

Práca bola financovaná grantom VEGA 1/1236/12.

Obr. Grafické znázornenie % inhibície hydroxylového radikálu v závislosti
od použitej koncentrácie (5,25,50,75,100 µg mL−1) testovaných rastlinných
extraktov a kvercetínu.
[1] Davydov, M., Krikoriari, A.D. Eleutherococcus senticosus (Rupr. &
Maxim.) Maxim. (Araliaceae) as an adaptogen. J Ethnopharmacol., 2000,
72, 345−393.
[2] Shukla, S., Mehta, A., Bajpai, V.K. et al. In vitro antioxidant activity and
total phenolic content of ethanolic leaf extract of Stevia rebaudiana Bert.
Food Chem Toxicol., 2009, 47, 2338−2343.
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ako aj narastajúci počet multirezistentných kmeňov
k väčšine dostupných antibiotík [1].
Snaha o spoľahlivú a dlhotrvajúcu profylaxiu formou
účinnej vakcíny je vyše troch desaťročí neúspešná.
V poslednom období vstupuje do popredia intenzívne
štúdium imunogénnych zložiek V. cholerae, a na ich
základe snaha o skonštruovanie účinnej vakcíny.
Významným imunogénnym faktorom sú povrchové
endotoxíny – lipopolysacharidy V. cholerae. Štúdiom
lipopolysacharidov sa došlo k záveru, že sú dominantným
imunogénnym faktorom a najúčinnejšiu ochranu hostiteľa
voči patogénu zabezpečili práve špecifické anti-LPS
protilátky [2]. Práve táto skutočnosť sa stala hlavným
zdrojom nášho záujmu.
Na konštrukciu glykokonjugátu sme použili celú
molekulu LPS
V. cholerae O139 detoxikovanú
hydrazínom (tzv. deOAc LPS), ktorá sa chemicky
naviazala na proteínový nosič (BSA).
Jedným z našich cieľov bolo sledovanie hladín
celkových ako aj LPS – špecifických protilátok triedy IgG,
IgM a IgA počas imunizácie, ako aj sledovanie hladín
vybraných cytokínov (IFNγ, TNFα, IL-4, IL-6, IL-10 a IL-12)
v sérach pomocou metódy ELISA. Pre kvantitatívne
stanovenie celkových, ako aj antigén-špecifických,
protilátky-sekretujúcich B-buniek v lymfoidných orgánoch
(slezina a kostná dreň) bola použitá metóda ELIspot.

Molekulárna podstata multi-liekovej rezistencie
(MDR1) u psov a metódy detekcie kauzálnej
mutácie
Zuzana Firdová, Marcela Bieliková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej
biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
firdova@fns.uniba.sk

P-glykoproteín, produkt génu MDR1, patrí do superrodiny ABC (ATP-binding cassette) integrálnych
membránových transportérov. Podieľa sa na transporte
rôznych substrátov proti koncentračnému gradientu do
extracelulárneho prostredia prostredníctvom hydrolýzy
ATP. Jeho primárnou funkciou je ochrana vitálnych
štruktúr pred cudzorodými a toxickými konponentmi [1].
Antiparazitiká pôsobia na chloridový kanál v periférnom
nervovom systéme bezsta-vovcov. Dochádza k influxu
chloridových iónov a následne k utíšeniu synaptického
prenosu, čo zapríčiňuje letálnu paralýzu u parazitických
organizmov. Použitie týchto liečiv u domácich zvierat je
všeobecne bezpečné, pretože homologické ciele u
cicavcov sú v centrálnej nervovej sústave a tie sú
zabezpečené ochrannou bariérou krv-mozog. Protektívnu
súčasť tejto bariéry tvorí P-glykoproteín, efluxná
transportná pumpa, nachádzajúca sa v apikálnej
membráne endotelových buniek mozgových kapilár a
zabezpečuje transport liečiva naspäť do lumenu kapilár
[2].
Precitlivelosť na antiparazitiká a iné lieky je spôsobená
deléciou 4 bp v palindromatickej sekvencii GATAG (ATAG
alebo GATA) na nukleotidovej pozícii 230 v exóne 4
MDR1 génu, ktorý je lokalizovaný na 14. chromozóme
Canis familiaris a má 28 exónov. Táto mutácia zapríčiňuje
posun čítacieho rámca „nonsense frameshift mutation“ na
aminokyselinovej pozícii 75, ktorý je sprevádzaný vznikom
predčasného stop kodónu, čo má za následok vytvorenie
skráteného a nefunkčného P-glykoproteínu, ktorý je
zložený z menej ako 10 % pôvodnej aminokyselinovej
sekvencie.
Nedostatok
funkčného
P-glykoproteínu
ovplyvňuje integritu bariéry krv-mozog, čo spôsobuje
zvýšenie koncentrácie liečiva v mozgu, a to vysvetľuje
sprievodné neurotoxické príznaky, medzi ktoré patrí:
mydriáza, salivácia, somnolencia, depresia, dezorientácia,
ataxia, tremor, kóma a smrť [3−6].
Cieľom našej práce bolo prostredníctvom rôznych PCR
reakcií detekovať 4 bp deléciu v géne MDR1 vo vzorkách
749 psov z rôznych predisponovaných plemien získaných
od veterinárov a chovateľov z viacerých štátov Európy a
zo
Spojených
štátov
amerických,
stanovenie
percentuálneho zastúpenia defektnej alely vo vybranej
skupine plemien psov a štatistické zhrnutie incidencie
ochorenia ôsmych analyzovaných plemien.

Táto práca vznikla vďaka podpore v rámci operačného
programu Výskum a vývoj pre projekt: Centrum
excelentnosti pre Glykomiku, ITMS 26240120031,
spolufinancovaný
zo
zdrojov
Európskeho
fondu
regionálneho rozvoja, Centra Excelentnosti − Glycomed
a Agentúry pre vedu a výskum (VEGA 2/0040/10).
[1] Lindberg, A.A., Vaccine. 1999, 17, 28-36.
[2] Attridge, S.R.; Wallerstrom, G.; Li, B.L.; et al., Vaccine. 2009, 27,
1055−1061.

Vplyv bakteriálneho zápalu a liečby omega-3
mastnými kyselinami na komunikačné spojenia
v súvislosti s infiltráciou makrofágmi v aorte
potkana
1
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Bakteriálny zápal vyvolaný lipopolysacharidom (LPS) je
jedným
z
mnohých rizikových
faktorov
rozvoja
kardiovaskulárnych ochorení. V cievach počas zápalu
dochádza k viacerým zmenám, vrátane narušenia integrity
endotelu, čo uľahčuje diapedézu leukocytov. Omega-3
mastné kyseliny (MK) sú známe svojimi protizápalovými
účinkami, znižujú riziko vzniku aterosklerózy vyvolanej
zápalovým
procesom.
Abnormality
medzibunkovej
komunikácie
sprostredkovanej
konexínovými
(Cx)
komunikačnými spojeniami boli pozorované v stenách ciev
počas
rozvoja
aterosklerózy.
Úlohou
týchto
komunikačných spojení je transport nízkomolekulových
látok (do 1 kDa), šírenie elektrických vzruchov medzi
susednými bunkami. Preto sme zisťovali vplyv zápalu a
protizápalový účinok MK na expresiu Cx40 v aorte
potkana vo vzťahu k infiltrácii aorty makrofágmi
reprezentovaných expresiou receptora CD68 a vo vzťahu
k cievnej relaxácii. V 10-dňovom experimente sme použili
dospelé potkany, samce, kmeňa Wistar (W) rozdelených
do troch skupín: kontrolná (W-K), zápalová skupina (W-L)
- jednorazová dávka lipopolysacharidu z E. coli, (1 mg/kg ,
i.p.) a W-L-MK skupina (MK v dávke 30 mg/kg/deň).
Expresiu Cx40 sme stanovovali Western blot (WB)
analýzou
a imunofluorescenčnou
(IF)
metódou

[1] Dean, J. of Bioenerget. and Biomembr. 2001, 33, 475−479.
[2] Neff, In Proceed. of Nation. Acad. of Scien. of Unit. Stat. of Amer. 2004,
101, 11725−11730.
[3] Mealey, Pharmacogen. 2001, 11, 727−733.
[4] Fecht, J. of Vet. Med. 2007, 54, 401−405.
[5] Erkens, Vlaams dierigenneeskundig tijdschrift, 2009, 78, 256−260.
[6] Geyer, J. of Vet. Pharmacol. and Therap. 2005, 28, 95−99.

Príprava a imunologické vlastnosti
glykokonjugátu pozostávajúceho z hydrazínom
detoxikovanej molekuly LPS V. cholerae O139
a proteínového nosiča
Anna Fleischhackerová, Pavol Farkaš,
Slavomír Bystrický
Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Oddelenie imunochémie
a glykokonjugátov, Dúbravská cesta 9, Bratislava
chemflei@savba.sk

Jedným z dôvodov, pre ktorý je riešenie cholerových
infekcií stále viac naliehavé, je objavenie sa nových
patogénnych kmeňov, najmä V. cholerae O139 a O22,
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v subcelulárnej
lokalizácii
proteínu,
v intenzite
imunoreakcie a rovnako aj v percente CA IX-pozitívnych
buniek (p < 0,05). V benígnych léziách dominovala slabá
cytoplazmatická pozitivita, kým v malígnych léziách
dominovala stredná až silná membránová pozitivita.
Na základe našich výsledkov sa domnievame, že CA IX
sa môže stať plauzibilným diagnostickým a prognostickým
markerom s potenciálom využitia v dennej rutinnej praxi
pri hodnotení benígnych a malígnych procesov v nami
študovanom orgáne.

s morfometrickou analýzou obrazu. Taktiež sme zisťovali
relaxačnú odpoveď aorty závislej od NO, aktivitu enzýmov
NOS, hladiny biomarkerov CRP, MDA, aktivitu NAGA
v plazme a expresiu CD68 v stene aorty. WB analýza
celkovej expresie Cx40 u W-L ukázala signifikantný nárast
(+13 %) voči W-K spolu s päťnásobne zvýšenou expresiou
CD68 a zhoršenou relaxačnou odpoveďou aorty. Pri W-LMK bol pozorovaný pokles expresie Cx40 (−42 %) voči WL, signifikantné zníženie expresie CD68 a vylepšenie
relaxačnej odpovede aorty. Použitím metódy IF sme
pozorovali signifikantné zmeny v distribúcii Cx40 plakov
počas zápalu v endoteli aorty: zápal zvyšoval denzitu
Cx40 plakov o 23 % a redukoval veľkosť jednotlivých
plakov o 33 % v porovnaní s W-K. Podávanie MK počas
zápalu redukovalo denzitu Cx40 plakov o 51 %
v porovnaní s W-L. MK redukovali zápalom vyvolané
zvýšenie hladín a aktivít stanovovaných biomarkerov.
Predpokladáme, že LPS vyvolaná zvýšená expresia Cx40
a CD68 v aorte naznačuje komunikáciu buniek cievnej
steny a makrofágov. Naše výsledky poukazujú
na
protektívne účinky MK na funkciu aorty spojenú s
redukciou expresie Cx40 a infiltrácie makrofágmi aj počas
ich krátkodobého podávania.

Práca bola financovaná z grantu VEGA 1/0050/11.
[1] Kajo, K., Plank, L.: Význam analýzy génovej expresie v predpovedi
prognózy a liečebnej odpovede pri karcinóme prsnej žľazy. Onkológia, 4,
2008, 224−229.
[2] Kajo, K., Žúbor, P.: Prognostické a prediktívne faktory pri karcinóme
prsnej žľazy - súčasný stav poznatkov a ich uplatnenie v praxi. Slov.
Gynek. Pôrod., 17, 2010, 146−151.
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Expresia hypoxiou-indukovanej karbonickej
anhydrázy IX v nádorových ochoreniach
mliečnej žľazy
1,2

Účinky rôznych dávok vody na obsah
fotosyntetických pigmentov pšenice
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Pôda a jej fyzikálne vlastnosti spolu s klimatickými
podmienkami sú určujúcimi činiteľmi pre vodný režim
pôdy. Vodný stres je jedným z najbežnejších javov
a jedným z najfrekventovanejších ekologických limitov vo
vzťahu k produkcii rastlín [1]. Obilniny majú rozhodujúci
význam vo výžive obyvateľstva a hospodárskych zvierat,
poskytujú dôležitú surovinu pre potravinársky, chemický
a farmaceutický priemysel. V produkcii obilnín sa na prvé
miesto vo svete zaraďuje pšenica [2].
Cieľom našich experimentov bolo zhodnotiť vplyv
rôznych dávok vody na obsah fotosyntetických pigmentov
v rôznych častiach rastlín pšenice letnej (Triticum
aestivum L. cv. Genoveva) v raných štádiách ontogenézy
rastlín. Na rastliny v štádiu prvých asimilačných listov (11.
deň nádobového pokusu) sme aplikovali rôzne dávky
−1
vody: variant A – 150 % zálievky (300 mL kg ), variant B
−1
(kontrola) – 100 % zálievky (200 mL kg ), variant C –
−1
50 % zálievky (100 mL kg ) a variant D – 25 % zálievky
−1
(50 mL kg ). Po 8 dňoch rastu sme stanovili spektrofotometricky stanovili obsah fotosyntetických pigmentov [3] v 2
vývinových štádiách listov.
Prvotným signálom deficitu vody v rastlinných pletivách
je uzavretie prieduchov, aby sa zabránilo stratám vody, čo
má za následok zníženie intenzity fotosyntézy,
transpirácie a stomatálnej vodivosti [4]. Pri nadbytku vody
v pôdnom substráte (variant A) vybranej odrody pšenice
sme zaznamenali zníženie obsahu chlorofylu a (o
25,68 %), chlorofylu b (o 26,80 %), karotenoidov (o 30 %)
v spodnom liste, ako aj zníženie obsahu chlorofylu a (o
26,78 %) a chlorofylu b (o 28,66 %) vo vrchnom liste.
Zníženie zálievky na 50 % (variant C) nemalo významný
efekt na obsah fotosyntetických pigmentov v sledovaných
vývinových štádiách listov. Ďalšie zníženie množstva
zálievky (variant D) však zapríčinilo zníženie obsahu
karotenoidov v spodných listoch (o 22,5 %) a vrchných
listoch (o 38,46 %) stresovaných rastlín.

Súčasťou diagnosticko−terapeutického manažmentu pri
karcinóme mliečnej žľazy je určenie prognostických a
prediktívnych faktorov. Keďže na základe doteraz
používaných ukazovateľov (morfologických – veľkosť, typ,
grade, stav lymfatických uzlín, resp. biologickomolekulových – estrogénové a progesterónové receptory,
HER2) nie je vždy možná exaktná predikcia prognózy,
hľadajú sa nové možnosti presnejšej stratifikácie
pacientov s nádorovým ochorením mliečnej žľazy [1].
Jednou z perspektívnych ciest je získanie nových
prognostických a prediktívnych informácií, ktoré možno
uplatniť v individualizovanej liečbe pacientov s týmto
ochorením [2]. V poslednej dobe je práve preto v centre
onkologického výskumu nádorovo-asociovaná karbonická
anhydráza IX (CA IX), ktorej distribúcia v nádorových
tkanivách signifikantne koreluje so zlou prognózou
mnohých typov nádorov. Najvýznamnejším znakom tohto
proteínu je jeho abnormálna expresia v širokom spektre
nádorov a jeho absencia v korešpondujúcich normálnych
tkanivách [5]. CA IX je silne indukovaná nádorovou
hypoxiou, ktorá predstavuje jeden z kľúčových faktorov v
nádorovej fyziológii. Pacienti s hypoxickými nádormi majú
horšiu prognózu ochorenia a preto je veľmi dôležitá
stratifikácia práve takýchto pacientov [3,4]. V súčasnosti
sa výskum CA IX orientuje na jej úlohu v nádorovom
ochorení, študuje sa najmä jej diagnostický a prognostický
význam a možnosti využitia aj v samotnom liečebnom
procese [5].
Imunohistochemicky sme vyšetrili parafínový materiál
z 50 vzoriek malígnych lézíí (karcinómy) a 38 vzoriek
benígnych lézií (fibroadenómy) mliečnej žľazy s použitím
monoklonálnej protilátky M75 (Virologický ústav SAVprof.Silvia Pastoreková) na dôkaz CA IX. Štatistickou
analýzou sme preukázali signifikantné rozdiely medzi
fibroadenómami
a karcinómami
mliečnej
žľazy
vo všetkých
sledovaných
parametroch,
a teda
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Zo získaných výsledkov našich experimentov vyplýva,
že tak nadbytok ako aj nedostatok aplikovanej dávky vody
mal preukazný efekt na fotosyntézu v listoch pšenice,
predovšetkým u skorších vývinových štádií.

Fotodynamická terapia senzitívnej a rezistentnej
bunkovej línie L1210 pomocou akridínových
ditiomočovín
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Izolácia a degradačné schopnosti termofilných
a termotolerantných baktérií žijúcich vo vodnom
prostredí
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Fotodynamická terapia (PDT) predstavuje alternatívu
v liečbe rakoviny. Pri tejto terapii sa používa netoxické
liečivo alebo farbivo označované ako fotosenzibilizátor
(PS). Po ožiarení PS svetlom s vhodnou vlnovou dĺžkou
dochádza v prítomnosti kyslíka k tvorbe jeho reaktívnych
foriem (ROS). ROS indukujú bunkovú smrť a poškodenie
tkaniva. Optimálne vlastnosti fotosenzibilizátorov sú:
akumulovanie PS v malígnom tkanive, relatívne nízka
cytotoxicita a po aplikácií svetla o vhodnej vlnovej dĺžke
generovanie ROS, ktoré spôsobia apoptózu buniek. Vývoj
nových PS sa nesústreďuje len na tzv. porfyrínové, ale
značná pozornosť sa venuje aj neporfyrínovým látkam.
Jednu takúto skupinu tvoria aj deriváty akridínu.
Predchádzajúce in vitro experimenty ukázali, že deriváty
akridínových ditiomočovín – 1´,1´´-(akridín-3,6-diyl)-3´,3´´dialkylditiomočovina hydrochloridov (AcrDTU) generujú po
2
ožiarení (365 nm, 1,05 J/cm ) kyslíkové voľné radikály,
ktoré dokážu indukovať apoptózu ovariálnej bunkovej línie
A2780 [1]. Doteraz nebol skúmaný fotocytotoxický účinok
týchto látok na rezistentné bunkové línie. Modelom pri
štúdiu fotocytotoxického pôsobenia derivátov bola
myšacia leukemická rezistentná sublínia L1210/VCR
(rezistencia je spojená s nadprodukciou ABC transportéra
– Pgp [2]). Efekty boli porovnávané s účinkom AcrDTU na
senzitívnu líniu L1210. Viabilita buniek bola monitorovaná
MTT testom.
Cytotoxický účinok AcrDTU derivátov bol pre obe
bunkové línie podobný. Po aplikovaní 2,5 µM propylAcrDTU klesla viabilita senzitívnych a rezistentných
buniek cca o 15 % (48 hod kultivácia).
Analýza fotocytotoxicity ukázala, že po pridaní 2,5 µM
propyl-AcrDTU k bunkám (60 min inkubácia) a následnom
2
ožiarení (365 mn,1,05 J/cm ) bola rezistentná bunková
línia citlivejšia ako senzitívna línia: viabilita buniek
senzitívnej línie klesla o 35 %, ale viabilita rezistentnej
sublínie až o 52 % (48 hod kultivácia).
Fotocytotoxicita AcrDTU ovplyvnila aj morfológiu buniek.
Cytomorfologické zmeny boli sledované po 24 h od
ožiarenia. U oboch bunkových línii dochádzalo k strate
tvaru
a zmenšovaniu
objemu
buniek.
Ožiarenie
rezistentných aj senzitívnych buniek inkubovaných
s AcrDTU viedlo k oxidačného stresu, ktorý bol
detekovaný farbením buniek s DHE, ktorý sa používa ako
indikátor superoxidového radikálu. Miera oxidačného
stresu v senzitívnej aj rezistentnej bunkovej línii bola
rovnaká.
Príčiny vyššej fotocytotoxicity AcrTDTU pri pôsobení na
rezistentnú bunkovú líniu sa budú ďalej skúmať.
Porovnávaná bude lokalizácia AcrDTU v senzitívnych
a rezistentných bunkách, stav ich antioxidačných
systémov, rozdiely v miere poškodenia biomolekúl a tiež
zmeny v expresii niektorých regulačných proteínov.
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V súčasnosti je možné z environmentálneho prostredia
kultivovať konvenčnými postupmi menej ako 1 % baktérií
z celkovej environmentálnej diverzity. Ostatné teda tzv.
nekultivovateľné baktérie nie sú schopné rásť v inom ako
ich prirodzenom environmentálnom prostredí [1]. Jednými
z metód
kultivácie
doteraz
nekultivovateľných
mikroorganizmov je napodobenie ich pôvodného
prostredia. Z hľadiska pochopenia fungovania jednotlivých
prístupov je dôležité odhaľovať nové mikroorganizmy a ich
vlastnosti, čo má taktiež uplatnenie v biotechnologickom
a farmaceutickom priemysle.
V súčasnosti sa vzhľadom k reducii znečistenia
prostredia čoraz viac využívajú biodegradovateľné plasty
schopné recyklácie a teda aj redukcie znečistenia
životného prostredia. Jedným z najsľubnejších materiálov
environmentálnych biotechnológií sú biodegradovateľné
alifatické polyestery ako napríklad PLA (kyselina polymliečna), PHB (poly-butylén sukcinát). Ich potenciál
spočíva najmä vo výrobe a náhrade konvenčných plastov
a ich syntéze z obnoviteľných zdrojov. Termofilné
mikroorganizmy predstavujú nádejný zdroj depolymeráz
degradujúcich bioplasty. Niektoré depolymerázy sú
schopné degradovať kazeín, fibrín alebo vykazujú
lipázovú alebo esterázovú aktivitu [2]. Tokiwa a kol. [3]
zdôrazňuje, že kompostovanie pri vysokej teplote, je
jednou z najsľubnejších technológií pre recykláciu
biologicky degradovateľných plastov a termofilné
mikroorganizmy, ktoré by mohli degradovať polyméry
hrajú dôležitú úlohu v procese kompostovania.
Predložená štúdia je zameraná na skúmanie
termofilných a termotolerantných baktérií vo vodnom
prostredí a ich depolymerizačných vlastností. Vyvinuli sme
nový kultivačný prístup, v ktorom bakteriálne kultúry rastú
v simulovanom prostredí. Prostredníctvom tejto metódy sa
nám podarilo izolovať 11 termotolerantných a 3 termofilné
baktérie. Zdrojom vzoriek bola voda z Dunaja v oblasti
Chorvátskeho ramena. Tieto výsledky sú veľmi zaujímavé,
pretože teplota vody, počas odberu vzoriek bola len 4 °C.
Termotolerantné baktérií boli schopné prežiť teplotu 60 °C
s optimálnym rastom pri teplote približne 37 °C. Termofilné
baktérie rástli veľmi dobre pri teplote 60 °C. Na základe
sekvenačnej analýzy 16S rDNA úsekov v programe
BLAST (ncbi) sa ukázalo, že termotolerantné baktérie
patria do rodu Bacillus, zatiaľ čo termofilné izoláty patria
rodu Geobacillus. Všetky izoláty boli podrobené
potenciálnym proteolytickým a lipázovým schopnostiam,
metódou tvorby zón okolo baktérií, kde sme získali
niekoľko pozitívnych výsledkov.

[1] Čižeková L., Grolmusová A., Vantová Z., Paulíková H., Farmakologické
dni Košice, 2012, 25.−27. júna.
[2] Bubencíková T., Cholujová D, Messingerová L., Mislovicova D., Seres
M., Breier A., Sulova S., Int. J. Mol. Sci. 2012, 13, 15177−15192.
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vantná pre helminta, alebo podporuje jeho prežívanie
v hostiteľovi [2]. Na druhej strane, A. suum je spojené so
zníženou imunoreaktivitou, sprostredkovanou regulačnými
cytokínmi TGF-alfa a IL-10. Zápalové cytokíny (IFN-gama,
TNF-alfa, IL-2), produkované Th1 bunkami, aktivujú
reakcie, ktoré poškodzujú helminta [3]. V našej práci sme
sa zamerali na štúdium účinku imunomodulátora glukánu
(Th1 aktivátor) na imunitnú odpoveď myší experimentálne
nakazených A. suum. Intenzita parazitárnej infekcie bola
znížená u myší liečených glukánom. V porovnaní s
neliečenými myšami, počet lariev A. suum v pečeni
významne poklesol (36 %) na 4. deň po infekcii (p.i.)
a takisto migrácia lariev v pľúcach bola redukovaná na 7.
a 14. deň p.i. (38 % a 17,6 %). Glukánový imunomodulátor
zvýšil proliferačnú aktivitu slezinových T lymfocytov počas
2 týždňov aplikácie a neskôr infekcia A. suum stimulovala
T lymfocyty v nasledujúcich 2 týždňoch s ešte výraznejším
účinkom. Podobne glukán zvýšil aj počty CD4+ T buniek,
s maximom v 3. týždni po začatí podávania
imunomodulátora. Infekcia A. suum takisto stimulovala
počty CD4+ T buniek ďalšie 2 týždne p.i. Cytokínová
odpoveď myší s glukánovou liečbou bola nasmerovaná do
Th1 typu imunitnej odpovede (IFN-γ). Tvorba IL-5 (Th2
cytokín) mala po infekcii A. suum vzrastajúci trend, ale u
myší liečených s glukánom koncentrácie IL-5 boli nižšie.
Taktiež značne poklesla tvorba interleukínov IL-10 a IL-4 u
myší s glukánom a infekciou A. suum. Th1 cytokínová
odpoveď aktivovala metabolizmus makrofágov. Produkcia
−
v
peritoneálnych
superoxidového
aniónu
(O2 )
makrofágoch bola stimulovaná na 2. týždeň po glukánovej
liečbe a vrchol metabolickej aktivity bol zaznamenaný o 1
týždeň po infekcii A. suum. Produkcia O2 pulmonálnymi
makrofágmi bola stimulovaná s maximálnymi hodnotami
na 1. a 2. týždeň p.i. u myší imunomodulovaných
glukánom a následne infikovaných A. suum. Získané
výsledky naznačujú, že glukánový imunomodulátor
pozitívne ovplyvnil primárne efektorové zložky bunkou
sprostredkovanej imunitnej odpovede, stimuloval syntézu
IFN-γ a metabolickú aktivitu makrofágov, ktoré mohli
značne prispieť k redukcii parazitárnej infekcie u hostiteľa.

Molekulárna detekcia hepatozoon sp. U plazov
strednej európy, afriky, ázie a ameriky
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Zástupcovia krvných parazitov plazov (Apicomplexa,
Adeleorina) patria do troch čeľadí: Hepatozoonidae,
Haemogregarinidae a Karyolysidae [1]. Medzi vektory
patria rôzne druhy článkonožcov, napr. kliešte čeľade
Ixodidae, Gamasidae a iné [2].
Cieľom práce bolo zistiť prítomnosť krvných parazitov u
plazov z rôznych lokalít v rámci strednej Európy, Afriky,
Ázie a Ameriky, ako aj druhové zastúpenie ektoparazitov.
Plazy boli odchytávané voľnou rukou alebo slučkou. Z
jedincov boli odobraté ektoparazity, ktoré sa uchovávali
v 70 % etanole. Krv sa odoberala ventrálnou punkciou
kaudálnej žily. Krvné nátery sa farbili pomocou farbiva
Giemsa po dobu 30 minút. Ofarbené nátery sa hodnotili
svetelným mikroskopom pri 400× zväčšení. Ektoparazity
sa identifikovali pomocou kľúča a stereolupy. DNA bola
izolovaná z krvi/tkanív, molekulárnymi metódami (PCR
metóda a sekvenovanie) bola následne zisťovala prítomnosť parazitov. Materiál sa zbieral z viacerých lokalít v
rámci strednej Európy (Slovensko, Maďarsko, Poľsko a
Švédsko), z južnej Afriky (Svazijsko, Ghana, Uganda,
Kamerun, Tanzánia, JAR a Egypt), Ázie (Indonézia) a
Ameriky (Severná a Južná Amerika, povodie Mississippi).
Zozbieraný materiál predstavoval 712 vzoriek z 59 druhov
plazov. Výsledky potvrdili, že do cirkulácie parazitov sú
zapojené rôzne druhy plazov. U afrických, ázijských a
amerických hadov sa amplifikáciou časti génu 18S rRNA
potvrdila prítomnosť Hepatozoon sp. u rodov Mehelya,
Python, Dendroaspis, Philothamnus, Morelia, Corallus a
Coluber. Výsledky fylogenetických analýz (metóda
maximálnej pravdepodobnosti a Bayesova analýza)
ukázali príbuznosť afrických a amerických druhov
parazitov s parazitmi hlodavcov zo Španielska, Thajska
a Chile a gekónov z Afriky, ako aj samostatné postavenie
ázijského Hepatozoon sp. detegovaného u jedinca rodu
Morelia. U európskych jašteríc (Lacerta agilis, L. viridis a
Zootoca vivipara) a ich ektoparazitov (Ophionyssus sp. a
Ixodes ricinus) sa molekulárne potvrdila prítomnosť
krvných jednobunkovcov, ktoré sú fylogeneticky príbuzné
s parazitmi izolovanými z jašteríc z mediteránnej a africkej
oblasti.

Táto práca bola podporená Slovenskou grantovou
agentúrou VEGA 2/0093/11 a VEGA 2/0172/13.
[1] Frontera E., Roepstorff A., Serrano F.J., et al. Vet. Parasitol. 2004, 119,
59−71.
[2] Enobe C.S., Araújo C.A., Perini A., et al. Parasite Immunol. 2006, 28,
453−461.
[3] Maizels R.M., Yazdanbakhsh M., Nat. Rev. Immunol. 2003, 3, 733−744.

Môžu mať astrocyty významnejšiu úlohu, ako sa
pôvodne myslelo?

Práca bola podporená grantom APVV-0267-10, grantom
VEGA č. 2/0199/11 a VEGA č.1/0579/12.
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[1] Telford, S.R., Jr. Hemoparasites of reptilia, Color atlas and text. CRC
Press, Taylor & Francis Group, 2009, 394. ISBN 13: 978-1-4200-8040-7.
[2] Smith, T.G. The genus Hepatozoon (Apicomplexa: Adeleina). In J.
Parasitol. 1996, 82, 4, 565−585.

Astrocyty sú dnes považované za jedny z podporných
nervových buniek, ktoré majú viacero funkcií – od
mechanickej
podpory
neurónov
cez
reguláciu
koncentrácie iónov až po produkciu neurotransmiterov a
cytokínov. K tomuto poznaniu vedci prichádzali postupne
a počas histórie skúmania astrocytov sa pohľad na tieto
bunky menil a časom vznikalo viac otázok, aká je vlastne
skutočná funkcia neuroglie. Ako v súčasnosti výskum
napreduje, ukazuje sa, že doteraz popisované funkcie
astrocytov nemusia byť jediné – spájajú sa s nimi viaceré
choroby, ako napríklad epilepsia, ale najnovšie dokonca aj
tvorba mozgových nádorov. Objavujú sa experimenty
odhaľujúce ďalšie a ďalšie funkcie a iónové kanály v
podporných nervových bunkách.
Berúc do úvahy fakt, že astrocyty sú u človeka
najpočetnejšie spomedzi ostatných živočíchov a že
nervový impulz bez prítomnosti astrocytov je iba prostým
reflexom, objavuje sa názor, že astrocyty môžu

Protektívny imunomodulačný efekt glukánu pri
larválnej askarióze myší
Lýdia Hermanovská, Emília Dvorožňáková
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
hermanovska@saske.sk

Prevažná časť imunitnej odpovede hostiteľa na infekciu
Ascaris suum je vyvolaná migrujúcimi larvami, ktoré
ovplyvňujú humorálne aj celulárne zložky imunity. Larvy A.
suum môžu zanechávať štádiovo-špecifické antigény
v čreve, pečeni aj v pľúcach, produkujú exkréčnosekrečné produkty a proteolytické enzýmy, ktoré im
pomáhajú invadovať tkanivá hostiteľa [1]. A. suum
usmerňuje imunitnú odpoveď hostiteľa do Th2 odpovede
(produkcia IgE, eozinofília, mastocytóza), ktorá je irele-
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v neuronálnej sieti človeka hrať oveľa dôležitejšiu úlohu.

akútna forma diabetu mellitus typu 1 bola sprevádzaná
zvýšenou aktivitou Na,K-ATPázy v prítomnosti nižších,
fyziologicky
dôležitých
koncentrácií
energetického
substrátu ATP. Podobné výsledky sme pozorovali aj pri
aktivácií enzýmu narastajúcimi koncentráciami kofaktora
sodíka. Pri vyhodnotení hodnoty KNa na základe našich
kinetických meraní sme zistili, že STZ-indukovaný
diabetes zapríčinil pokles tohoto parametra u diabetických
samcov v mozgovej kôre potkana v porovnaní
s kontrolnou skupinou, čo vypovedá o zlepšení väzbových
vlastností enzýmu pre sodík v podmienkach akútneho 8
dňového diabetu. Uvedené zistenia poukazujú na
pravdepodobnú adaptáciu Na,K-ATPázy v mozgovej kôre
potkana a zvýšenú extrúziu iónov sodíka von z buniek
zabezpečujúc tak optimálnu homeostázu iónov sodíka
v tkanive mozgovej kôry počas akútnej fázy ochorenia
diabetes mellitus typu 1.

Expresia antiapoptotického proteínu survivinu
v nádorových léziách prostaty
1,2

1,2
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Martin, Laboratórium patologickej anatómie, Alpha Medical, a.s.,
Červenej armády 25, 03601 Martin
katka.jurkova@gmail.com

Nádorové ochorenia prostaty (benígne a malígne) patria
medzi najzávažnejšie ochorenia mužskej populácie.
Benígna hyperplázia prostaty (BHP) je najčastejšie
benígne ochorenie mužov nad 50 rokov [1]. Najčastejším
typom malígneho ochorenia prostaty je karcinóm. V čase
diagnózy je len 55 % nádorov klinicky lokalizovaných na
prostatickú žľazu, ale viac ako tretina z nich má už
prítomné mikroskopické extrakapsulárne rozšírenie
malígneho procesu [2]. Pri diagnostike a následnej
liečebnej stratégii je preto zásadné a nevyhnutné určiť
mieru rizika a predikciu vývoja daného nádorového
ochorenia. Survivín je proteín expimovaný predovšetkým
v nádorových bunkách ochorení so zlou prognózou, preto
sa predpokladá jeho diagnostický a prediktívny potenciál.
Zaraďuje sa do skupiny anti-apoptotických proteínov, ktoré
inhibujú programovanú bunkovú smrť a negatívne regulujú
bunkový cyklus[3]. Expresia tohto proteínu bola popísaná
v nádorovom tkanive pľúc, kože, prsnej žľazy[4, 5], avšak
práce o prítomnosti survivinu v nádoroch prostaty
nachádzame len zriedka. V našej štúdii sme sa zamerali
na vizualizovalizáciu a lokalizáciu survivin v tkanive tak
malígnych ako aj benígnych lezíí prostaty. Vyšetrovaný
súbor pozostával z 30 adenokarcinómov prostaty a z 18
vzoriek BHP. Imunohistochemické farbenia boli uskutočnené použitím monoklonálnej protilátky (DAKO, Clone
12C4). Zafarbené preparáty sme hodnotili semikvantitatívne. Určovali sme mieru intenzity zafarbenia, subcelulárnu lokalizáciu a percento pozitívne sa farbiacich buniek.
Výsledky našej práce naznačujú rozdiely v expresii
survivinu v malígnych a benígnych bunkách prostaty.

Práca bola podporená Slovenskou grantovou agentúrou
VEGA: 2/0141/13.

Analýza preventívneho potenciálu resveratrolu
v rakovine prsníka potkanov v závislosti
od dávky
Terézia Kisková, Monika Kassayová, Peter Orendáš,
Natália Kokošová, Bianka Bojková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav biologických
a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov, Moyzesova 11, Košice
terezia.kiskova@upjs.sk

Resveratrol je rastlinný polyfenol, tvorený niektorými
rastlinami ako odpoveď na stres, poranenie či infekcie. Je
známy
svojimi
antioxidačnými,
protizápalovými
a protinádorovými vlastnosťami, avšak toto pôsobenie je
pravdepodobne závislé od dávky. Kým nižšie dávky (< 10
µM) stimulujú proliferáciu nádorových buniek prsníka in
vitro, vyššie dávky (> 10 µM) ich proliferáciu potláčajú [1].
Výsledky z in vivo experimentov však nepriniesli doposiaľ
komplexný obraz o tejto problematike. Cieľom našich
experimentov bolo preto analyzovať preventívny potenciál
resveratrolu v nízkej (8 mg/kg telesnej hmotnosti)
a vysokej dávke (100 mg/kg telesnej hmotnosti) v procese
chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy samíc
potkanov kmeňa Sprague-Dawley. Použili sme celkovo 80
zvierat vo veku 30 dní, rozdelené do dvoch experimentov.
Oba experimenty pozostávali z intaktnej skupiny samíc (n
= 10) a skupiny samíc s podaným karcinogénom (n = 15).
V prvom experimente sme sledovali vplyv resveratrolu
v nízkej (n = 15) a v druhom experimente vo vysokej
dávke (n = 15). Mamárna karcinogenéza bola indukovaná
intraperitoneálnym podaním N-metyl-N-nitrózomočoviny
(NMU) na 43. a 50. deň postnatálneho vývinu. Prevencia
začala 2 týždne pred podaním NMU a trvala do konca
experimentov.
Zvieratá
boli
pravidelne
vážené
a palpované kvôli zisteniu prítomnosti, lokalizácie a
veľkosti nádorov. Sledovali sme základné ukazovatele
karcinogenézy ako incidencia, frekvencia nádorov,
latenčná doba, objem nádorov, ich histologický typ
a expresia
estrogénových
receptorov
imunohistochemickým farbením. Resveratrol v nízkej dávke mierne
predĺžil latenčnú periódu, avšak neznížil incidenciu
ochorenia a neovplyvnil ani objem či frekvenciu nádorov.
Vysoká dávka resveratrolu znížila incidenciu ochorenia
o 13 %, avšak neovplyvnila objem, frekvenciu nádorov
a latenčnú periódu. Expresia estrogénových receptorov
ostala nezmenená po pôsobení oboch dávok resveratrolu
oproti NMU skupine. Naše výsledky naznačujú, že ani
nízka a ani vysoká dávka nemala štatisticky významný
vplyv na pozorované nádorové parametre a že je potrebné
ďalšie hlbšie štúdium dávkovej závislosti resveratrolu
v živých organizmoch.

Práca bola podporená grantovým projektom VEGA
1/0050/11.
[1]Kliment, Via Practica 2012, 9(1), 24−27.
[2]Marenčák, Via Practica 2010, 7(3), 114−120.
[3]Fukuda, Mol. Cancer Ther. 2006, 5(5), 1087−1098.
[4]Halašová, Eur. J. Med. Res. 2009, 14, 97−100.
[5]Adamkov, Neoplasma. 2010, 57(6), 572−577.

Vplyv počiatočného štádia ochorenia diabetes
mellitus typu 1 na vlastnosti Na,K-ATPázy v kôre
mozgu potkanov
Barbora Kaločayová, Lucia Mézešová,
Jana Vlkovičová, Veronika Jendruchová,
Norbert Vrbjar
Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9,
840 05 Bratislava 45
barbora.kalocayova@gmail.com

Predchádzajúce štúdie poukázali na zmeny iónového
transportu v organizme počas diabetu. Medzi transportné
systémy ovplyvnené diabetom patrí aj Na,K-ATPáza, ktorá
má kľúčovú úlohu pri udržiavaní vnútrobunkovej
koncentrácie sodíka a draslíka.
V predloženej práci sme sa zamerali na charakterizáciu
ATP- a Na-väzbových miest enzýmu 8 dní po vyvolaní
diabetu mellitus typu 1 v mozgovej kôre potkanov
(samcov) kmeňa Wistar. Diabetes sme indukovali
jednorázovým
intraperitoneálnym
podaním
−1
streptozotocínu (STZ) v dávke 65 mg kg . Takto vyvolaná

Podporené: Liga proti rakovine (137/2009), Pfizer
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Pozitívny účinok laserového žiarenia na živé tkanivá je
dokázaný vo viacerých štúdiách. V našej práci sme sa
zaoberali zmenami v krvi a v proteóme krvnej plazmy
potkanov po aplikácií laserového žiarenia. Na výskum sme
použili potkany rodu Wistar, z ktorých jedna skupina tvorila
kontrolnú vzorku (neožarované potkany). Druhú skupinu
potkanov sme počas 9 dní ožarovali laserom s vlnovou
dĺžkou 830 nm. Po ukončení experimentu sme im odobrali
vzorky krvi zo srdca a následne sme uskutočnili
hematologické testy. Tieto testy preukázali, že u
ožarovaných potkanov boli zvýšené hodnoty leukocytov zo
9
9
7,06 × 10 /L na 9,21 × 10 /L v porovnaní s neožiarenými
potkanmi. Lymfocyty, ktoré tvoria jednu z podskupín
leukocytov vzrástli pri ožarovaných potkanoch o viac ako
54 %. Okrem hematologických testov sme vykonali aj
proteomickú analýzu krvnej plazmy, kde sme zistili
zvýšenú
prítomnosť
imunoglobulínov
gamma
v
ožarovaných
vzorkách.
Pravdepodobnou
príčinou
zvýšenia leukocytov a imunoglobulínov po aplikácií
laserového žiarenia je zvýšenie obranyschopnosti
organizmu. Leukocyty rovnako ako imunoglobulíny sú totiž
dôležité zložky imunitného systému.

[1] Fukui M, Yamabe N, Kang KS, et al.: Growth-stimulatory effect of
resveratrol in human cancer cells. Mol Carcinog. 2010, 49, 750–759.

Diagnostika peroxizómových ochorení
Jana Konkoľová, Robert Petrovič, Mária Fischerová,
Ján Chandoga, Daniel Böhmer
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB,
Sasinkova 4, 811 08, Bratislava
konkolovajanka@gmail.com

Peroxizómové ochorenia patria do heterogénnej skupiny
vrodených chorôb spôsobených nefunkčnými peroxizómami. Delia sa na ochorenia s poruchou v biogenéze
peroxizómov a defekty v jednej metabolickej dráhe alebo
proteíne.
Ochorenia s generalizovanou stratou peroxizómových
funkcií (napr. Zellwegerov syndróm) sa považujú za
klinicky najzávažnejšie ochorenia. Príčinami týchto
ochorení
je
narušená
biogenéza
peroxizómov
pravdepodobne v dôsledku defektu niektorých peroxizómových membránových proteínov. Z biochemického
pohľadu ide o zlyhanie metabolických funkcií, ako sú
oxidácia mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom
(VLCFA), oxidácia kyseliny fytánovej a pipekolovej,
syntéza cholesterolu, žlčových kyselín a plazmalogénov.
Zellwegerov syndróm je ochorenie spôsobené
mutáciami v niektorom z 12-tich PEX génoch: PEX1,
PEX2, PEX3, PEX5, PEX6, PEX10, PEX12, PEX13,
PEX14, PEX16, PEX19, a PEX26, ktoré sa podieľajú na
biogenéze peroxizómov [1−3].
Na správne zaradenie skúmaného pacienta do
príslušnej skupiny ochorenia sa najprv diagnostikujú
metabolity a až následne po zistení biochemických
abnormalít (sleduje sa hladina VLCFA, plazmalogénov,
kyseliny fytánovej, pristánovej a pipekolovej, dihydroxyacylfosfáttransferáza a dihydroxyacylfosfátsyntáza) sa
pomocou molekulárno-genetických metód (sekvenovanie,
RFLP, High Resolution Melt a Western blot) zisťuje presná
príčina ochorenia (kauzálne mutácie).
U skúmanej rodiny sme zistili prítomnosť dvoch mutácií
c.767-768insAT p.F256fs, 278X a c.887-888delTC
p.L296fs, 307X, ktoré spôsobujú predčasne skrátenie
proteínu PEX12 a zapríčiní tak defekt v biogenéze
peroxizómov.

Práca bola vypracovaná s podporou projektu
štrukturálneho fondu EU ITMS : 26220220143 (50 %) a
grantu VEGA 1/11/09/11(50 %).

Využitie aptamérov na báze nukleových kyselín
pri vývoji senzorov
Petra Krafčíková, Petra Tóthová, Katarína Tlučková,
Viktor Víglaský
Katedra biochémie, Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11,
Košice 041 80
pkrafcikova@gmail.com

Molekuly DNA alebo RNA bohaté na guaníny môžu
vytvárať aj štruktúrne motívy, známe aj ako Gkvadruplexy, ktoré vykazujú neobvyklé biofyzikálne,
chemické a biologické vlastnosti. G-kvadruplexy sú
tvorené guanínovými tetramerickými podjednotkami
nazývanými G-kvartet, v ktorých sú štyri guaníny
usporiadné planárne, pričom sú navzájom pospájané
Hoogsteenovým párovaním báz [1].
Tento štruktúrny motív sa môže vyskytovať aj v
niektorých
aptaméroch.
Aptaméry
tvorené
Gkvadruplexami majú niekoľko výhod oproti iným
neštruktúrovaným sekvenciám: G-kvadruplexy nie sú
imunogénne, sú termodynamicky a chemicky stabilné,
majú vysokú rezistenciu voči nukleázam, podliehajú
denaturácii ale tento proces je vratný a v priebehu pár
minút môžu byť opätovne regenerované.
DNA a RNA aptaméry sú jednovláknové oligonukleotidy,
ktoré majú schopnosť vysoko špecifickej afinitnej väzby s
rôznymi cieľovými molekulami. Ich špecificita je
porovnateľná a v niektorých prípadoch je dokonca aj
vyššia ako pri protilátkach. Ich identifikácia prebieha in
vitro selekčnou metódou navrhnutou Tuerkom a Goldom
v roku 1990, nazývanou SELEX (Systematic Evolution of
Ligands by EXponential enrichment). Vďaka tomu, že ich
príprava je nezávislá od bunkových štruktúr, môžu byť ich
vlastnosti menené podľa požiadaviek [2].
V roku 1992 Bock s kolektívom pripravili DNA aptamér
špecifický na ľudský α trombín (TBA – Thrombin-Binding
Aptamer). TBA je aptamér obsahujúci 15 nukleotidovú
sekvenciu bohatú na guaníny d(GGTTGGTGTGGTTGG).
Selektívne sa viaže na väzobné miesto trombínu. Trombín
je enzým zodpovedný za štiepenie fibrinogénu a má
kľúčovú úlohu v procese zrážania krvi. Viazanie TBA s
trombínom inhibuje štiepenie fibrinogénu na fibrín, čím
zabraňuje pred koaguláciou. To môže byť využité ako
prevencia pred tvorbou zrazenín v krvných cievach.
Derivát TBA, nazvaný Nu172, bol nedávno podrobený

Táto
práca
bola
podporovaná
Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci projektu
„Vypracovanie
a translácia laboratórnych, klinickodiferenciálno-diagnostických a terapeutických algoritmov
pri peroxizómových dedičných metabolických poruchách“.
č.2007/38-FNSPBA-03.
[1] Platta HW, Erdmann R. Peroxisomal dynamics. Trends Cell Biol. 2007,
17(10), 474−484.
[2] Steinberg S, Chen L, Wei L, et al. The PEX Gene Screen: molecular
diagnosis of peroxisome biogenesis disorders in the Zellweger syndrome
spectrum. Mol Genet Metab. 2004, 83(3), 252−263.
[3] Wanders RJ. Peroxisomes, lipid metabolism, and peroxisomal
disorders. Mol Genet Metab. 2004, 83(1-2), 16−27.
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Poznanie genotypu pred zahájením terapie môže
pomôcť pri nastavení pacienta na liečbu a tak
minimalizovať jej vedľajšie účinky. Farmakogenetické
testovanie odporúča aj FDA (Food and Drug Association).

prvej fáze klinických testov. V súčasnosti je testovanie
tohto derivátu v druhej fáze klinických testov z hľadiska
jeho
využitia
pri liečbe
srdcových
chorôb
ako
antikoagulátor [3].
Nedávno vzrástol záujem o štúdium aptamérov
z hľadiska vývoja nových typov liečiv na liečbu rôznych
ochorení. Príkladom sú DNA aptaméry určené na liečbu
HIV a DNA aptaméry, ktoré môžu byť perspektívne využité
pri
terapii
Huntingtonovej
choroby
spojenej
s degeneráciou tkaniva [4].
Aptaméry sú zaujímavé aj ako potenciálne biosenzory,
ktoré môžu nahradiť drahé a menej stabilné protilátky.

Práca bola podporená Grantom mladých UK, č.
UK/279/2012 a UK/590/2013.
[1] Rettie, Tai, Mol. Interv. 2006, 6, 223−227.
[2] Hirsh, Dalen, Anderson, Poller, Bussey, Ansell, Deykin, Brandt,
Chest.1998, 114, 445−469.
[3] Yin, Miyata, Thromb. Res. 2006, 120, 1−10.
[4] Aithal, Day, Kesteven, Daly, Lancet. 1998, 353, 717–719.
[5] D'Andrea, D'Ambrosio, Di Perna, Chetta, Santacroce, Brancaccio,
Grandone, Margaglione, Blood. 2005, 105, 645−649.
[6] Epstein, Moyer, Aubert., O’Kane, Xia, Verbrugge, Gage, Teagarden, J.
Amer. Col. Car. Found. 2010, 55, 2804−2812.

Táto práca vznikla s podporou grantov UPJŠ VEGA
1/0504/12, APVV-0280-11, VVGS 35/12-13 and VVGSPF-2012-30.

Majú nové typy guanidínových inhibítorov AChE
neuroprotektívny charakter?

[1] Chen Y., Danzhou Y. (2012): Sequence, stability and structure of
G-quadruplexes and their interactions with drugs. Curr. Protoc. Nucleic
Acid Chem. 50, 17.5.1-17.5.17.
[2] Tuerk C., Gold L. (1990): Systematic evolution of ligands by exponential
enrichment: RNA ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase. Science
249, 505–510.
[3] Bock L.C., Griffin L.C., Latham J.A., Vermaas E.H., Toole J.J. (1992):
Selection of single-stranded DNA molecules that bind and inhibit human
thrombin. Nature 355, 564–566.
[4] Becker R.C., Povsic T., Cohen M.G., Rusconi C.P., Sullenger B. (2010):
Nucleic acid aptamers as antithrombotic agents: Opportunities in
extracellular therapeutics. Thromb. Haemost. 103, 586–595.
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Inhibítory acetylcholínesterázy (EC 3.1.1.7; AChE) majú
pozitívny efekt pri liečbe symptómov Alzheimeirovej
choroby [1−3]. Najznámejším prvým liečivom bol takrín
(1,2,3,4-tetrahydroakridín-9-amín). Zníženie hepatotoxicity
derivátov takrínu je jednou z príčin príprav nových
hybridných molekúl takrínu a nových derivátov akridínu.
Inhibítorom AChE sa venuje značná pozornosť aj kvôli ich
potenciálnej neuroprotektivite [4, 5]. Nedávno boli
pripravené deriváty akridínu − 1,1´-(akridín-3,6-diyl)-3´,3´´dialkylguanidíny (AcrGu) [6].
Preštudovali sme vplyv piatich derivátov AcrGu
(etyl-, propyl-, butyl-, pentyl-, hexyl-AcrGu) na aktivitu
acetylcholínesterázy izolovanej z ľudskej krvi a ich efekty
na aktivitu AChE v neuroblastómovej ľudskej línii SHSY5Y. Výsledky ukázali, že látky inhibujú erytrocytárnu
AChEE už v mikromolárnych koncentráciách. Hodnoty IC50
−3
−3
boli v rozmedzí 0,47 × 10 −1,60 × 10 mmol/L. Najväčší
inhibičný potenciál mal propyl-AcrGu. Overovali sme aj
inhibičný efekt derivátov na izoformu AChET v
neuroblastómových bunkách SH-SY5Y. Na dosiahnutie
50 % inhibície aktivity AChET boli podobné koncentrácie
AcrGu (0,5 µM) ako na inhibíciu aktivity erytrocytárnej
AChEE. Po určení inhibičnej kapacity látok sme zisťovali, či
AChEI
majú
neuroprotektívny
potenciál,
čomu
predchádzalo testovanie ich cytotoxicity pre SH-SY5Y
bunky. Zistili sme, že už pri koncentrácii 0,025 mmol/L, po
48 hod, spôsobili pokles viability buniek o 30−40 %, hexylAcrGu dokonca až o 50 %. Po indukcii apopózy
peroxidom vodíka (400 µM), sme sledovali schopnosť
týchto látok blokovať apoptózu (znaky apoptózy boli
monitorované prietokovou cytometriou – Anexín Red-kit a
fluorescenčným mikroskopom po dvojitom fluorescenčnom
farbení buniek). Zistili sme, že pentyl-AcrGu aplikovaný v
netoxických koncentráciach (10 µM) dokázal, v porovaní
s takrínom, čiastočne eliminovať apoptózu buniek
indukovanú peroxidom vodíka na SH-SY5Y bunky.
Predpokladá sa, že protektívny efekt látok je do určitej
miery podmienený aj prítomnosťou acetylcholínu.

Zastúpenie vybraných jednonukleotidových
polymorfizmov ovplyvňujúcich farmakogenetiku
warfarínu v kontrolnej skupine 112 jedincov
1,2
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Warfarín patrí k celosvetovo najpoužívanejším
perorálnym antikoagulantom. Pôsobí ako antagonista
vitamínu K, esenciálneho faktoru kaskády zrážania krvi.
Podáva sa pri vysokom riziku embolizácie, srdcovom
infarkte, fibrilácii predsiení, pri niektorých vrodených
ochoreniach krvného zrážania, po operácii (napr. pri
výmene srdcovej chlopne) a ako preventívna liečba
pacientom, u ktorých je riziko mŕtvice alebo recidívy
trombózy hlbokých žíl [1, 2].
Warfarín
má
úzke
terapeutické
rozmedzie.
Nedostatočná
dávka
môže
spôsobiť
zlyhanie
antitrombotického účinku, naopak pri predávkovaní sa
zvyšuje riziko krvácania [3]. Ukázalo sa, že variabilita v
dvoch génoch má významný vplyv na individuálnu
odpoveď na dávku warfarínu. Jeden gén určuje aktivitu
pečeňových
izoenzýmov cytochrómu
P450
2C9
(CYP2C9), ktorý má významnú úlohu v metabolizme Swarfarínu. Druhý gén vitamín K-epoxid reduktáza
podjednotka 1 (VKORC1), určuje aktivitu vitamín K epoxid
reduktázy (VKOR), enzýmu produkujúceho aktívnu formu
vitamínu K. Polymorfizmy v CYP2C9 a VKORC1
predstavujú viac ako tretinu rozptylu spojeného so
stabilnou liečebnou dávkou warfarínu [4−6]. V menšom
množstve ovplyvňujú farmakogenetiku warfarínu aj ďalšie
polymorfizmy v génoch CYP2C19, CYP4F2.
V kontrolnej skupine (112 náhodne vybraných jedincov)
sme pomocou alelovo-špecifickej real-time PCR zisťovali
percentuálne zastúpenie vybraných jednonukleotidových
polymorfizmov
CYP2C9*2
(430C>T),
CYP2C9*3
(1075A>C),
VKORC1*2
(-1639G>A/1173C>T),
VKORC1*3 (3730G>A). Pomocou PCR-RFLP sme v tejto
kontrolnej skupine zisťovali aj frekvenciu ďalších
vybraných polymorfizmov a to konkrétne CYP2C19*2
(G>A intrón4/exón5), CYP4F2*3 (V433M), CYP2C19 IVS3
(-65G>A).

Táto práca bola podporená grantom pre mladých
výskumných pracovníkov, STU, 2012/2013.
[1] Thomsen T. et al., Eur J Clin Chem Clin Biochem. 1991, 29(8),
487−492.
[2] Belmont P., Bosson J., Godet T., Tiano M., Anticancer Agents Med
Chem. 2007, 7(2), 139−169.
[3] Wilkinson D.G., Francis P.T., Schwam E., Payne-Parrish J., Drugs
Aging. 2004, 21(7), 453−478.
[4] Proctor G.R., Harvey A.L., Curr Med Chem. 2000, 7(3),295−302.
[5] Fang L. et al., Bioorg Med Chem Lett. 2008, 18(9), 2905−2909.
[6] Plsikova J. et al., Eur J Med Chem. 2012, 57, 283−295.
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Schopnosť prírodných a syntetických hydroxyderivátov chalkónov vychytávať hydroxylový
radikál v podmienkach in vitro
1

Testosterón (TST) svojimi účinkami ovplyvňuje mentálne
procesy, najmä kogníciu, emócie a správanie. Pôsobí na
vybrané mozgové štruktúry počas prenatálneho obdobia,
ale aj počas života po narodení. Na bunkovej úrovni TST
účinkuje pomocou androgénového receptora (AR). Dĺžka
CAG opakovaní v 1. exóne v géne pre AR koreluje s jeho
transkripčnou aktivitou. Normálny počet opakovaní sa
nachádza v rozmedzí 11 až 35 opakovaní [1]. Znížený
počet CAG opakovaní je spojený s vyššou transkripčnou
aktivitou androgénového receptora a teda aj so silnejším
androgénovým účinkom [2]. Nižší počet CAG opakovaní
bol dokázaný napríklad u pacientov s autistickým
fenotypom [3].
Za
retrospektívny
korelát
prenatálnych
hladín
testosterónu je možné použiť pomer druhého a štvrtého
prsta na rukách tzv. 2D/4D pomer. Existuje pohlavný
dimorfizmus v 2D/4D pomere, pričom muži ho majú v
priemere 0,98 a ženy ho majú vyšší, v priemere 1,0 [4].
Viacero štúdií [5] našlo pozitívnu koreláciu medzi CAG
opakovaniami v AR a 2D/4D pomerom.
Štúdie sa zúčastnilo po podpísaní informovaného
súhlasu 75 mladých zdravých mužov, vo veku 19-22
rokov. Voľný TST bol izolovaný zo slín metódou ELISA
(DRG Diagnostic, Marburg). Počet (CAG)n opakovaní
v androgénovom receptore bol stanovený fragmentačnou
analýzou. Priestorové schopnosti boli testované testom
mentálnej rotácie MRT podľa Vandenberg and Kuse.
Pomer prstov na rukách 2D:4D bol prevedený pomocou
počítačového
skenera,
vyhodnotený
softvérom
Autometric.
Výsledky boli vyhodnotené pomocou Pearsonovho
korelačného testu.
Hladiny slinného testosterónu dosiahli hladinu 0,5994
nM v priemere. Korelačné analýzy nepreukázali koreláciu
medzi aktuálnymi hladinami TST a CAG opakovaniami v
AR (r = −0.044; p = 0.735 ns). Vo vzťahu aktuálnych
hladín TST a mentálnou rotáciou sme zaznamenali trend
negatívnej
korelácie,
avšak
nedosiahol
hladinu
signifikatnej významnosti (r = −0,210; p = 0.093).
Nezaznamenali sme koreláciu medzi CAG opakovaniami
a dĺžkou prstov na oboch rukách, ani na pravej (r = 0.043;
p = 0.794 ns), ani na ľavej ruke (r = 0.011; p = 0.945 ns).
Počet CAG opakovaní nekoreloval s výsledkami v testoch
mentálnej rotácie (r = 0.059; p = 0.666 ns).
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Na základe štruktúry molekúl sú flavonoidy rozdeľované
do niekoľkých skupín ako chalkóny, flanóny, flavonoly,
flavanoly, antokyanidy, taníny, auróny a ďalších vysoko
polymérnych štruktúr. Prírodné chalkóny sú syntetizované
v rastlinách ako prekurzory flavonoidov, izoflavonoidov a
neoflavonoidov. Sú zložkami rastlinných pigmentov a tak
pôsobia aj ako atraktanty pre opeľovačov. Pripisujú sa im
rôzne
biologické
účinky,
pričom
spektrum
cytoprotektívnych ale aj cytotoxických účinkov je
determinované priestorovým usporiadaním molekúl,
štruktúrnymi a lipofilnými vlastnosťami. Snáď najznámejšie
sú práve antioxidačné účinky.
Cieľom našej práce bolo sledovať schopnosť
vychytávania hydroxylového radikálu najčastejšie sa
vyskytujúcimi O-glykozylovanými chalkónmi v potrave
s hydroxylovým substituentom (naringin, florizindihydrát) a
porovnať ju so schopnosťami synteticky pripravený
chhydroxy-derivátov (4'-hydroxychalkón, 4'-hydroxyindanón; 4'-hydroxytetralón; 4'-hydroxybenzosuberón).
Vychytávanie voľných hydroxylových radikálov bolo
merané metódou podľa [1] s miernymi úpravami. Roztoky
2.8 mM 2-deoxy-2-ribóza, 200 µM FeCl3, 1.04 mM EDTA
(1 : 1 vol.), 1.0 mM H2O2 a 1 mM kys. L-askorbová) boli
pripravené priamo pred použitím. Po 10 min inkubácii pri
37 °C, pridaním 1 % TBA a varom po pridaní 1,5 % TCA
sa po následnom ochladení sledovala meraním
absorbancie pri 532 nm degradácia deoxyribózy.
Testované látky − syntetické hydroxyderiváty chalkónov
a prírodné chalkóny − naringín a phlorizindihydrate sa
pridávali v koncentráciach 5, 25, 50, 70 a 100 µg/mL.
Na základe získaných výsledkov sme zistili, že najvyššiu
inhibičnú aktivitu voči hydroxylovému radikálu (60 %)
spomedzi všetkých testovaných látok preukázal syntetický
4'-hydroxybenzosuberón, pričom jeho antioxidačný účinok
voči sledovanému radikálu vzrastal so zvyšujúcou sa
koncentráciou. Ostatné syntetické deriváty preukázali
nižšiu schopnosť inhibovať hydroxylový radikál, pričom
maximum (približne 30 % a to 4'-hydroxyindanón)dosiahli
až pri použití koncentrácie 100 µg/mL. Prírodné chalkóny
boli menej účinne antioxidanty voči hydroxylovému
radikálu, keďže ich maximálny inhibičný efekt dosiahol
približne 20 %. Ich účinok voči sledovanému radikálu
nebol výrazne ovplyvnený použitou koncentráciou.
Z našich meraní vyplýva, že syntetické chalkóny
preukázali
lepšie
antioxidačné
vlastnosti
voči
hydroxylovému
radikálu
v porovnaní
s prírodnými
chalkónmi v podmienkach in vitro. Výrazne najvyššiu
aktivitu sme zistili u 4'-hydroxybenzosuberónu, oproti
ostatným aj oproti naringínu a florizindihydratu. Aktivita
stúpala podľa zvyšujúcej sa koncentrácie pričom najvyššia
bola pri najvyššej použitej koncentrácii 100 µg/mL.

[1] Greenland KJ, Zajac JD, Kennedy’s disease: pathogenesis and clinical
approaches. Intern Med J, 2004, 34, 279–286.
[2]. Tut TG, Ghadessy FJ, Trifiro MA, Pinsky L, Yong EL, Long
polyglutamine tracts in the androgen receptor are associated with reduced
trans-activation, impaired sperm production, and male infertility. J Clin
Endocrinol Metab, 1997, 82, 3777–3782.
[3]. Henningsson S, Jonsson L, Ljunggren E, et al.,. Possible association
between the androgen receptor gene and autism spectrum disorder.
Psychoneuroendocrinology; 2009, 34, 752−761.
[4]. Galis F, Ten Broek CM, Van Dongen S, Wijnaendts LC. Sexual
dimorphism in the prenatal digit ratio (2D:4D). Arch Sex Behav 2010, 39,
57–62.
[5]. Marina L, a spol., Aggression, digit ratio, and variation in the androgen
receptor, serotonin transporter, and dopamine D4 receptor genes in African
Foragers: The Hadza. Behav Genet 2012, 42, 647–662.

Vplyv veku na ochranný účinok ischemického
preconditioningu v myokarde samcov a samíc
potkana: úloha PI3K/Akt dráhy

Práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/1236/12.
[1] Halliwell, B. – Gutteridge, J.M.C. Thedeoxyribosemethod: a simple test
tube assay for the determination of rate constant for reaction of
hydroxylradical. Anal. Biochem., 1989, 165, 215−219.

1

Vplyv genetických faktorov na priestorovú
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Kardiovaskulárne ochorenia patria k najzávažnejších
medicínskych problémov, ktorým ľudstvo v dnešnej dobe
čelí. Pohlavie a vek predstavujú významné faktory
určujúce rozdiely v kardiovaskulárnej chorobnosti a
úmrtnosti v ľudskej populácii, kde muži sú všeobecne
vystavení vyššiemu riziku v porovnaní so ženami rovnakej
vekovej skupiny pred menopauzou. Fosfatidylinositol 3kináza (PI3K) a jej „downstream“ efektory ako sú
proteínkináza B (Akt), eNOS a izoformy PKC zohrávajú
významnú
úlohu
v ochrane
myokardu
voči
ischemicko/reperfúznemu poškodeniu sprostredkovanej
ischemickým preconditioningom (IPC). Prezentovaná
práca bola navrhnutá s cieľom zistiť vplyv rozdielneho
veku na odpoveď srdca samcov a samíc voči ischémii
a reperfúzii (I/R) a skúmať či rozdielna citlivosť myokardu
samcov a samíc súvisí s rozdielnou aktivitou PI3K/Akt
dráhy. Izolované srdcia samcov a samíc potkana
laboratórneho kmeňa Wistar vo veku 12 (12w, mladšie
dospelé) a 18 (18w, staršie dospelé) týždňov boli
perfundované podľa Langendorffa a vystavené 30 min
ischémii a 2 hod reperfúzii bez IPC (kontrola) a s IPC (1
cyklus 5 min ischémie a 5 min reperfúzie pred 30 min
ischémiou) s/bez predchádzajúcej aplikácie PI3K
inhibítora wortmanninu (W, 100 nM). Ako markery I/R
poškodenia boli hodnotené veľkosť infarktového ložiska
(IS) a ischemické arytmie. Vzorky tkaniva pre stanovenie
hladín Akt a fosforylovanej (aktivovanej) Akt metódou
Western blot analýzy boli odobraté pred I a po I/R.
V predchádzajúcej štúdii sme zistili že myokard dospelých
samíc je výrazne odolnejší voči I/R v porovnaní so
samcami. Dozrievanie neovplyvnilo IS u oboch pohlaví.
Na druhej strane došlo vplyvom zvýšeného veku k nárastu
citlivosti myokardu voči komorovým arytmiám. IPC
efektívne redukoval IS u samcov i samíc oboch vekových
skupín, avšak iba v prípade samcov a 12w samíc sa
prejavil antiarytmický účinok IPC. Wortmannin potlačil ISlimitujúci účinok IPC v srdciach 12w samíc a samcov
oboch vekových skupín vystavených IPC. Na druhej
strane,
inhibícia
PI3K/Akt
kaskády
neovplyvnila
antiinfarktový efekt IPC u starších samíc. Z výsledkov
usudzujeme, že v srdci samcov je aktivita Akt za
bazálnych podmienok na úrovni nepostačujúcej pre
navodenie kardioprotekcie aká je pozorovaná v myokarde
samíc. IPC zvyšuje aktivitu Akt čo je spojené s pozitívnym
efektom z hľadiska veľkosti IS a arytmogenézy u samcov.

NGF. Podiel L-typu vápnikového prúdu k celkovému
vápnikovému prúdu bol určený jeho zablokovaním 10 µM
nimodipínom alebo 1 µM isradipínom. Diferenciácia PC12
buniek v prítomnosti NGF bola manifestovaná
sigmoidálnym nárastom plochy bunkovej membrány. Rast
amplitúdy celkového vápnikového prúdu aj prúdu
tečúceho cez L-typ kanálov počas diferenciácie mal tiež
sigmoidálny priebeh. Expresia CACNA1C génu pre
CaV1.2 kanál vzrastala paralelne s ostatnými sledovanými
ukazovateľmi. Zmeny dosiahli plateau po 8 dňoch
pôsobenia NGF. Neuritové rozrastanie bolo vyhodnotené
na základe merania dĺžky všetkých neuritov vztiahnutých
na
počet
diferencovaných
buniek,
pričom
za
diferencovanú bunku bola považovaná bunka s neuritom
dlhším ako priemer jej tela. Rozvoj morfologických zmien
koreloval s nárastom expresie L-typu vápnikových
kanálov, avšak inhibícia L-typu vápnikového kanála 1 µM
isradipínom nemala signifikantný vplyv na NGF-aktivovaný
rast neuritov. NGF-aktivovaná diferenciácia PC12 buniek
je sprevádzaná nárastom expresie L-typu vápnikových
kanálov, ale aktivita týchto kanálov zrejme nie je
nevyhnutná pre NGF-aktivovaný rast neuritov.
Táto práca vznikla s podporou Agentúry pre vedu a
výskum pod kontraktom č. APVV-0212-10 a VVCE-006407.
[1] Greene L.A., Tischler A. S.: Proc Natl Acad Sci USA 1976, 73,
2424−2428.
[2] Liu H., Felix R., Gurnett C.A., De Waard M., Campbell K.P.: J Neurosci.
1996, 16, 7557−7565.
[3] Ishima T., Hashimoto K.: PLoS One. 2012, 7 (5) e37989.

Friedreichova ataxia − molekulárno-genetický
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V kaukazskej populácii predstavuje Friedreichova ataxia
(FRDA) najbežnejšie sa vyskytujúcu hereditárnu ataxiu.
FRDA je autozómovo recesívne neurodegeneratívne
ochorenie s odhadovanou prevalenciou 1 : 50 000 [2].
V diferenciálnej diagnostike FRDA sú dodnes široko
používané kritériá, ktoré v roku 1981 popísala Anita E.
Harding [3]. Hlavnými klinickými prejavmi sú nástup
ochorenia pred 25. rokom života, progresívna ataxia,
absencia šľachovo−svalových reflexov achilovej a
patelárnej šľachy, obraz axonálnej neuropatie a dyzartria.
Ochorenie sa však môže manifestovať značnou klinickou
variabilitou vo veku nástupu, rýchlosti progresie,
závažnosti a rozsahu postihnutia. Príčinou smrti je
väčšinou kardiomyopatia [5].
Molekulárny defekt zodpovedný za toto závažné
ochorenie je trinukleotidová GAA expanzia vyskytujúca sa
v 1. intróne FXN génu, ktorý bol lokalizovaný na
chromozóm 9 [4]. Normálne chromozómy nesú 60 alebo
menej GAA tripletov, zatiaľčo FRDA chromozómy môžu
obsahovať 66−1700 týchto opakovaní [1]. Približne 96 %
pacientov je homozygotných pre GAA expanziu, ale 4 %
pacientov nesú inaktivujúcu bodovú mutáciu alebo malú
deléciu v kódujúcej oblasti FXN génu na jednej allele a
GAA opakovanie na druhej allele. FXN gén kóduje
relatívne malý, 210 aminokyselinových zvyškov dlhý,
proteín frataxín. Presná fyziologická funkcia frataxínu nie
je známa, pravdepodobne sa však zúčastňuje na
udržiavaní homeostázy železa.
Keďže Friedreichova ataxia predstavuje závažné letálne
ochorenie, je dôležitá včasná diferenciálna diagnostika a
iniciácia antioxidačnej terapie, ktorá môže zabrániť
progresii ochorenia. Kvôli značnej klinickej heterogenite
FRDA a existencii mnohých typov progresívnych ataxií je
potrebné zaviesť spoľahlivý metodický prístup, pokiaľ
možno kombináciou molekulárno-genetických analýz na

Výskum podporený z grantov: VEGA-SR 2/0054/11,
APVV-0523-10, APVV-0102-11.

L-typ napäťovo závislých vápnikových kanálov
v diferencovaných PC12 bunkách
Lucia Lichvárová, Katarína Jašková, Ľubica Lacinová
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied,
Vlárska 5, 833 34 Bratislava
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PC12 bunky z neuroendokrinného nádora nadobličky
predstavujú vhodný experimentálny model na štúdium
signálnych dráh spojených s procesom neurodiferenciácie
[1]. Počas diferenciácie je regulovaná expresia viacerých
proteínov, vrátane napäťovo závislých vápnikových
2+
kanálov, umožňujúcich vtok Ca dovnútra bunky. Bolo
dokázané, že signálne dráhy sprostredkované NGFaktivovanou neurodiferenciáciou sú modulované voľnými
2+
intracelulárnymi Ca iónmi [2, 3]. Dráha ich vstupu do
vnútra bunky v procese diferenciácie nebola jasne
identifikovaná. Našim cieľom bolo sledovať zmeny aktivity
CaV1.2 vápnikového kanála a určiť, či L-typ vápnikových
2+
kanálov prispieva k vstupu Ca iónov, ktoré podporujú
rast neuritov sprevádzajúci NGF-aktivovanú neuronálnu
diferenciáciu PC12 buniek. Expresia L-typu vápnikových
kanálov a neuritové rozrastanie boli sledované počas
ovplyvňovania PC12 buniek prostredníctvom 50 ng/mL
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potvrdenie získaných výsledkov. V rutinnej diagnostike sa
využíva na skríning expandovaných alel a určenie počtu
GAA opakovaní long-range PCR, triplet repeat primed
PCR (TP-PCR) alebo Southern blot analýza [6]. V našej
praxi sa osvedčila najmä TP-PCR, ktorá je dostatočne
citlivá a nenáročná na prevedenie.

u grampozitívnych ako aj gramnegatívnych baktérii [1].
Pumpy môžu byť špecifické pre jeden substrát alebo môžu
transportovať viacero štruktúrne odlišných substrátov.
Taktéto pumpy sú asociované s mnohonásobnou
rezistenciou voči antibiotikám (MDR) [1].
Cieľom práce bolo stanoviť gény kódujúce efluxné
pumpy, ktoré sú zodpovedné za rezistenciu voči
makrolidovým
a tetracyklínovým
antibiotikám
u
26 potravinových a 18 klinických izolátov Staphylococcus
spp. Potravinové kmene sme izolovali postupom podľa
normy STN EN ISO 8261 z dvoch vzoriek bryndze
zakúpených v komerčných predajniach [2]. Rodovú
príslušnosť sme stanovili pomocou modifikovanej
multiplex PCR podľa protokolu Morot−Bizot et al. 2004 [3]
s použitím špecifických primerov Tstag422 a Tstag765.
Klinické
kmene
stafylokokov
sme
obdržali
z Mikrobiologického ústavu LFUK.
U potravinových a klinických izolátov sme zisťovali
prítomnosť génu msr(A), ktorý kóduje efluxné pumpy,
ktoré zodpovedajú za rezistenciu voči makrolidovým
antibiotikám a gény tet(K) a tet(L), kódujúce efluxné
pumpy zodpovedné za rezistenciu voči tetracyklínom.
Prítomnosť jednotlivých génov sme zisťovali pomocou
PCR reakcie s použitím špecifických primerov.
Prítomnosť génu msr(A) sme potvrdili u 9 klinických a 4
potravinových kmeňov. Prítomnosť génu tet(K) sme
potvrdlili u 3 klinických a 2 potravinových izolátov
prítomnosť génu tet(L) u 2 potravinových izolátov.
U klinických izolátov sme jeho prítomnosť nedokázali.

[1] Ciotti, Di Maria, Bellone, Ajmar, Mandich, J. Mol. Diagn. 2004, 6(4).
[2] Dürr, Cossee, Agid, Campuzano, Mignard, Penet, Mandel, Brice,
Koenig, N. Engl. J. Med. 1996, 335(16), 1169−1175.
[3] Harding, Brain 1981, 104, 589−620.
[4] Chamberlain, Shaw, Rowland, Wallis, South, Nakamura, von Gabin,
Farrall, Williamson, Nature 1988, 334, 248-250.
[5] Payne, Wagner, J. Child. Neurol. 2012, 27(9), 1179−1186.
[6] Ryan, EMQN, 2001.

Skríning Pompeho choroby − meranie aktivity αglukozidázy v suchých kvapkách krvi
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Pompeho choroba (glykogenóza typu II) je autozómovo
recesívne ochorenie spôsobené deficienciou enzýmu αglukozidázy (kyslej maltázy). Deficit tohto enzýmu vedie
k akumulácii glykogénu v rôznych tkanivách, najviac je
však postihnuté kostrové svalstvo. Z hľadiska veku a
klinických prejavov ochorenie delíme na infantilnú,
juvenilnú a adultnú formu. Medzi jednotlivými formami sú
však plynulé prechody. Klasická, infantilná forma sa
manifestuje v novorodencom veku a postihnutý je hlavne
srdcový sval, u ktorého sa vyvinie hypertrofická
kardiomyopatia spôsobujúca zlyhávanie srdcovej činnosti.
Adultná forma postihuje hlavne kostrové svalstvo
a progresia je pomalšia. Gén pre α-glukozidázu sa
nachádza na chromozóme 17. Obsahuje 20 exónov a bolo
v ňom popísaných približne 300 rozličných mutácií.
Najčastejšia mutácia u kaukazskej populácie je bázová
substitúcia v intróne 1 c.-32-13T>G (IVS1-13T>G). Táto
mutácia sa nachádza u približne 70 % pacientov
s adultnou formou Pompeho choroby.
Meraním α-glukozidázy v suchých kvapkách krvi sme
zachytili 2 pacientov s Pompeho chorobou. Diagnózu sme
potvrdili meraním α-glukozidázy v suspenzii izolovaných
leukocytov. Molekulárno-genetickým vyšetrením sme zistili
u oboch pacientov prítomnosť mutácie IVS1 (-13T→G) v
heterozygotnom stave. K určeniu druhej mutácie sme
použili sekvenčnú analýzu kódujúcej oblasti GAA génu.
Využitie suchých kvapiek krvi má niekoľko výhod pre
enzýmové vyšetrenie. Poskytuje rýchlu a neinvazívnu
metótu na stanovenie aktivity α-glukozidázy, enzým si
uchováva dlhodobo aktivity a vzorky sú ľahko
transportované a uskladňované. Test možno používať ako
skríningový a je vhodný na vyhľadávanie pacientov s
Pompeho chorobou. Význam včasnej diagnózy je dôležitý
najmä v posledných rokoch keď sa začala používať
enzýmová substitučná terapia. Včasné indikovanie liečby
má rozhodujúci význam pre prognózu pacientov.

Poďakovanie: Tento príspevok je výsledkom realizácie
projektu (ITMS 26240120027) podporeného OPVaV
financovaného EFRR a bol podporený projektom VEGA
1/0892/11.
[1] Bambeke, Balzi, Tulkens, Biochem. Pharmacol. 2000, 60, 457–470.
[2] Valáriková, Diplomová práca, Katedra mikrobiológie, Prírodovedecká
fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, SR. 2012, 47–50.
[3] Morot-Bizot, Talon, Leroy , J. Appl. Microbiol. 2004, 97, 1087–1094.

Kremík ovplyvňuje prejavy toxicity kadmia
v rastlinách kukurice
Silvia Mihaličová, Zuzana Dučaiová, Martin Bačkor
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ,
Mánesova 23, 040 01 Košice
silvia.mihalicova@yahoo.com

Jedným z negatívnych dôsledkov priemyselnej a
poľnohospodárskej činnosti je znečistenie životného
prostredia. Prítomnosť nadbytku ťažkých kovov, napríklad
kadmia, vyvoláva u väčšiny rastlín rôzne toxické
symptómy. Tieto poruchy zahŕňajú zmeny vo vodnom
režime, poškodenie fotosyntetického aparátu, ako aj
hromadenie reaktívnych foriem kyslíka spôsobujúce tzv.
oxidačný stres, ktorý vedie k peroxidácii membránových
lipidov, poškodeniu bunkových štruktúr a inhibícii
enzymatickej aktivity [1].
Kremík, ako prvok minerálnej výživy rastlín, patril dlho k
prehliadaným a jeho vplyvu na rast a vývin rastlín sa v
minulosti nevenovala adekvátna pozornosť. V súčasnosti
sa študujú najmä ochranné vlastnosti kremíka, ktorý
napriek nízkemu obsahu v rastlinných organizmoch
dokáže zvyšovať odolnosť rastlín voči biotickému a
abiotickému stresu [2]. Výsledky mnohých štúdií
potvrdzujú, že kremík dokáže v niektorých rastlinách
potláčať toxický efekt ťažkých kovov [3]. Aj napriek
mnohým publikáciám o tejto problematike, mechanizmus
antagonistického účinku kremíka voči ťažkým kovom
doposiaľ nie je podrobne známy.
Cieľom tejto štúdie bolo sledovať vplyv kremíka na
vybrané
fyziologické,
fotosyntetické,
stresové
a metabolické aspekty toxicity kadmia v hydroponicky
pestovaných rastlinách kukurice siatej (Zea mays L.,
kultivar Valentína). V experimente sme testovali jednu

Genetické determinanty efluxných púmp
u potravinových a klinických izolátov
Staphylococcus spp.
Judita Mezovská, Mária Mikulášová,
Romana Chovanová
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
judit.mezovska@gmail.com

Efluxné pumpy sú transportné proteíny zapojené vo
vypudení toxických látok (vrátane antibiotík) z bunky do
vonkajšieho prostredia. Tieto proteíny sa nachádzajú
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koncentráciu kremíka (5 mM) a dve koncentrácie kadmia
(5 a 50 µM). Prídavok kadmia do rastového média viedol k
spomaleniu rastu rastlín, poklesu obsahu fotosyntetických
pigmentov, ako aj k akumulácii reaktívnych foriem kyslíka
(peroxidu vodíka a superoxidového radikálu) a peroxidácie
membránových lipidov. V prítomnosti kremíka došlo ku
zmierneniu inhibičného efektu kadmia na akumuláciu
biomasy, k zvýšeniu obsahu chlorofylov v listoch
a zmierneniu oxidačného stresu v koreňoch. Zmeny
v akumulácii fenolových látok môžu indikovať vplyv
kremíka aj na tento aspekt sekundárneho metabolizmu
rastlín a jeho význam v detoxikácii ťažkých kovov.

Jednonukleotidové polymorfizmy v géne
SLCO1B1
1,2

Michaela Mikulová , Ján Chandoga
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Gén SLCO1B1 kóduje proteín OATP1B1, ktorý patrí do
OATP rodiny. Organické aniónové transportné polypeptidy
sú rodinou membránových transportérov so širokým
spektrom afinity k amfipatickým substrátom. Je
lokalizovaný na bazolaterálnej membráne hepatocytov a
patrí do podrodiny pečeňovo špecifických OATP
exprimujúcich sa výhradne v pečeni. OATP1B1 sa skladá
z dvanástich transmembránových domén a obsahuje 691
aminokyselín. Zabezpečuje vychytávanie širokej škály
endogénnych substrátov ako sú bilirubín, žlčové kyseliny,
konjugáty steroidných hormónov a určitých liekov ako sú
napríklad statíny, fexofenadín, rifampicín, lopinavir,
bosetan, irinotekan a iné. Bolo identifikovaných niekoľko
SNP polymorfizmov v tomto géne, pričom niektoré z nich
môžu mať význam v metabolizme určitých liečiv a taktiež
môžu byť potenciálnym rizikovým faktorom pre vznik
hyperbilirubinémie. Medzi polymorfizmy, ktoré môžu
spôsobovať moduláciu transportnej OATP1B1 patria dva
bežné varianty 521T>C a 388A>G, ktoré spoločne formujú
4 haplotypy SLCO1B1*A (388A, 521T), SLCO1B1*1B
(388G, 521T), SLCO1B1*5 (388A, 521C), SLCO1B1*15
(388G, 521C).
Analyzovali sme skupinu osemdesiatich náhodne
vybraných jedincov na prítomnosť polymorfizmov 521T>C,
388A>G. Pomocou PCR-RFLP analýzy a alelovošpecifickej RealTime PCR analýzy sme zistili zastúpenie
jednotlivých
polymorfizmov
v kontrolnom
súbore.
Genotypová frekvencia pre polymorfizmus 388A>G bola
AA − 35,5 %, AG − 48,7 %. GG − 15,8 %, pre 521T>C
bola TT − 56,4 %, TG − 39,7 %, GG − 3,9 %. Vzhľadom
na zvýšený výskyt polymorfizmov spojených s možným
vplyvom na hladinu bilirubínu ako aj na farmakokinetiku
niektorých liečiv je vhodné sledovať tieto polymorfizmy
a hľadať ich klinický význam.

Práca vznikla za podpory grantov VVGS-PF-2012-43 a
APVV-0140-10.
[1] Sanitá di Toppi, Gabbrielli, Environ. Exp. Bot. 1999, 41, 105–130.
[2] Ma, Yamaji, Ann. Bot. 2007, 100, 1383−1389.
[3] Currie, Perry, Trends Plant. Sci. 2006, 11, 392−397.
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Glycín je jedným z hlavných neurotransmiterov
v centrálnom nervovom systéme, kde sa podieľa ako na
inhibičnej, tak aj na excitačnej neurotransmisii. Na
inhibičnej neurotransmisii sa zúčastňuje prostredníctvom
strychnín-senzitívnych glycínových receptorov (GlyR), na
excitačnej cez ovplyvňovanie funkcie N-metyl-Daspartátových (NMDA) receptorov [1, 2]. Lokálna
koncentrácia glycínu je regulovaná činnosťou dvoch
glycínových transportérov – GlyT1 a GlyT2. Tieto
transportéry sa líšia z hľadiska svojej lokalizácie ale aj
funkcie. Oba sa nachádzajú na inhibičných synapsách
obsahujúcich GlyR. GlyT1 je okrem toho prítomný aj na
excitačných, NMDA receptor obsahujúcich, synapsách.
Hlavnou úlohou GlyT1 v blízkosti NMDA komplexu je
udržiavanie lokálnej koncentrácie glycínu pod saturačnou
hladinou NMDA receptorov, čím sa tento transportér
podieľa na regulácii excitačnej neurotransmisie [3, 4].
Zistili sme, že C-terminálna oblasť GlyT1 (GlyT1C)
interaguje
s kalmodulínom
na
vápniku
závislým
spôsobom. Región zodpovedný za interakciu sa nachádza
distálne od transmembránového úseku 12 GlyT1. In silico
analýza potvrdila možnosť existencie bázického
amfipatického helixu a taktiež tzv. PEST sekvencie
v tomto regióne. O oboch štruktúrach je známe, že sú
prítomné v mnohých kalmodulín-viažucich proteínoch [5,
6].
Na overenie participácie skúmaného regiónu na
interakcii s kalmodulínom sme skonštruovali proteín
GlyT1C so stop kodónom uprostred potenciálneho
amfipatického helixu. Interakcia takto skráteného proteínu
bola v porovnaní s nemutovaným proteínom slabšia o viac
ako 90 %. Ďalším potvrdením participácie tohto miesta
na interakcii bola mutácia, ktorej výsledkom bola úplná
neschopnosť GlyT1C interagovať s kalmodulínom. Naše
výsledky naznačujú, že toto väzobné miesto môže slúžiť
na interakciu GlyT1 s proteínmi ako kalmodulín, kalpain,
alebo rôznymi kinázami.

Regulácia alternatívnych stresových sigma
faktorov prostredníctvom anti-sigma faktorov
a anti-anti-sigma faktorov v Streptomyces
coelicolor A3(2)
Erik Mingyár, Dagmar Homerová, Bronislava
Režuchová, Beatrica Ševčiková, Ján Kormanec
Ústav molekulárnej biológie SAV, Oddelenie génovej expresie,
Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava
erik.mingyar@savba.sk

Streptomycéty sú pôdne baktérie s jedinečnými charakteristikami. Títo producenti farmaceuticky významných
látok (antibiotiká, antivirotiká, antikarcinogénne látky, ...)
sa vyznačujú nesmiernou komplikovanosťou regulácie
stresovej odpovede.
Osekvenovaním genómu S. coelicolor A3(2) bolo
zistených až 900 regulačných génov a z celkového počtu
65 sigma faktorov RNA polymerázy je deväť sigma
faktorov homologických so stresovým sigma faktorom B.
subtilis, ktorý slúži ako modelový organizmus [1]. Tieto
alternatívne „stresové“ sigma faktory sú regulované antisigma a anti-anti sigma faktormi a prostredníctvom
proteínových interakcií a fosforylácií týchto regulátorov
dochádza k stresovej odpovedi [2].
Zo 48 potenciálnych anti-sigma faktorov, sme sa
zamerali na štúdium siedmich potenciálnych anti-sigma
faktorov: SCO1241, SCO1980, SCO3423, SCO6156,
SCO6237, SCO6749 a SCO7328. Študované anti-sigma

Táto práca bola finančne podporená grantmi VEGA
2/0084/13 a 2/0086/13.
[1] Betz, Q. Rev. Biophys. 1992, 25, 381–394.
[2] Johnson, Ascher, Nature. 1987, 33, 529–531.
[3] Eulenburg, Armsen, Betz, Gomeza, Trends. Biochem. Sci. 2005, 30,
325–333.
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faktory sme podrobili bioinformatickej analýze, štúdiu
proteínových interakcií in vivo využitím bakteriálneho
adenylát cyklázového dvojhybridného systému a in vitro
vizualizáciou proteínových komplexov pomocou natívnej
polyakrylamidovej elekroforézy a analýze proteínových
fosforylácií rádioaktívnou a nerádioaktívnou fosforyláciou.
Zistili sme, že SCO1241 a SCO1980 fosforylovali anti-antisigma faktor BldG, ktorý sa podieľa na regulácii sporulácie
a osmotickej stresovej odpovede. SCO7328, ktorý neleží
v blízkosti žiadneho alternatívneho „stresového“ sigma
faktora interagoval s viacerými sigma a anti-anti-sigma
faktormi in vivo a fosforyloval anti-anti-sigma faktory ArsI,
BldG a RsbV. Tento spôsob regulácie nebol doposiaľ u S.
coelicolor pozorovaný a preto predpokladáme, že
SCO7328 je „pomocný“ anti-sigma faktor s pleiotropnou
funkciou v regulácii stresovej odpovede.

membránovej fluidity, zatiaľ čo v diabetickej skupine
zvierat sa fluidita mitochondriových membrán mierne
2+
zvýšila a aktivita Mg -ATPázy sa zvýšila dokonca nad
úroveň východiskových hodnôt pred ischémiou (p < 0.05).
Naše zistenia naznačujú, že v srdciach adaptovaných na
akútny diabetes mellitus sú mitochondrie podstatne
zapojené do mechanizmov lepšieho zotavenia myokardu
počas ischemicko−reperfúzneho poškodenia.
Tento výskum bol podporovaný grantami: VEGA-SR
2/0101/12, 2/0054/11, APVV-0102-11.

Netypické zostrihové mutácie u pacientov s
neurofibromatózou typu 1
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Neurofibromatóza typu 1 (NF1) je autozomálne
dominantné ochorenie spôsobené mutáciou v NF1 géne.
Proteínový produkt NF1 génu, neurofibromín je negatívny
regulátor protoonkogénu Ras [1, 2]. Hlavnými klinickými
prejavmi ochorenia sú café au lait škvrny, freckling,
Lishove noduly, dysplázia kostí a tumory nervového systému ako sú očný glióm a rôzne typy neurofibrómov [3].
V slovenskej populácii sme identifikovali 92 NF1 mutácií.
16 z nich (17,4 %) je zostrihových. Tieto boli odhalené
vďaka sekvenovaniu cDNA, ktorá bola pripravená z
totálnej RNA izolovanej z krátkodobo kultivovaných
leukocytov NF1 pacientov. Sekvenovaním príslušného
exónu na úrovni gDNA boli odhalené jednonukleotidové
zmeny, ktoré boli príčinou nesprávneho zostrihu. V 11
prípadoch išlo o mutácie v klasických konsenzus
zostrihových regulačných oblastiach a v 5 prípachoch sme
odhalili netypické zostrihové varianty. V jednom prípade
bol skipping exónu 29 alebo 29 a 30 spôsobený krátkou
genomickou deléciou časti intrónu 28 a exónu 29, ktorá
eliminovala akceptorové zostrihové miesto. V ďalšom
prípade jednonukleotidová substitúcia v intróne 9 vytvorilla
nové zostrihové miesto, čo viedlo k inzercii posledných 17
nukleotidov intrónu 9 do transkriptu. Ďalšie 3 mutácie boli
jednonukleotidové zámeny ovplyvňujúce exón 7, 10b a 24,
ktoré by normálne boli klasifikované ako missence
mutácie, avšak sekvenovaním cDNA sme odhalili ich
skutočný zostrihový efekt. Predikčný program HSF
(Human Splicing Finder) predikuje vo všetkých 3
prípadoch aktiváciu kryptického zostrihového miesta. 3 z
netypických zostrihových mutácií sú nové a dve missence
mutácie spôsobujúce skipping exónu 24 a deléciu časti
exónu 10b už boli popísané v dostupných databázach.
Naša práca potvrdzuje výhodu používania metódy
založenej na RNA, pretože v prípade sekvenovania len na
úrovni gDNA by bolo nesprávne klasifikovaných až 31 %
zostrihových mutácií v NF1 géne.

[1] Bentley S.D., Chater K.F., Cerdeno-Tarraga A.M., et al. (2002) Nature.
417(9), p. 141.
[2] Mittenhuber G. (2002) J. Mol. Microbiol. Biotechnol.4(4), p. 427.

Mitochondrie sú zapojené do mechanizmov
sprevádzajúcich zvýšenú odolnosť diabetického
srdca potkana na ischemicko−reperfúzne
poškodenie
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Bolo dokázané, že diabetes mellitus indukuje čiastočnú
adaptáciu srdca na hypoxiu a na “preťaženie” iónmi
vápnika, ktorá vedie k zníženej citlivosti diabetického
srdca na ischemicko−reperfúzne poškodenie (IRP).
Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či a ako sú srdcové
mitochondrie zapojené do mechanizmov zvýšenej
rezistencie diabetického srdca na IRP.
V experimentoch sme použili samce potkanov kmeňa
Wistar (n = 36), experimentálny diabetes mellitus bol
vyvolaný u 18 zvierat. Akútny 7-dňový diabetes mellitus
bol indukovaný jednorázovým i.p. podaním 65 mg/kg
streptozotocínu. Metabolický stav zvierat sa vyznačoval
signifikantným zvýšením glukózy, cholesterolu, triacylglycerolov, glykohemoglobínu a znížením hladiny inzulínu
v krvi. Izolovane perfundované srdcia podľa Langendorffa
boli podrobené 15 min stabilizačnej perfúzii, 30 min
globálnej ischémii a 40 min post-ischemickej reperfúzii,
zatiaľ čo obnova kontraktilných funkcií (LVDP, +dP/dtmax,
−dP/dtmax) slúžila ako hlavný koncový bod ochrany. V
mitochondriách izolovaných diferenciálnou centrifugáciou
2+
sme stanovili aktivitu mitochondriovej Mg -ATPázy a
membránovú fluiditu (fluorescenčnú anizotropiu DPH).
S výnimkou mierneho zníženia frekvencie srdca u
diabetických sŕdc
sa základné funkčné parametre
neodlišovali od sŕdc nediabetických kontrolných zvierat.
Diabetické srdcia však na druhej strane v porovnaní so
zdravými kontrolnými srdciami vykazovali počas postischemickej reperfúzie signifikantne lepšie obnovenie
parametrov LVDP, +dP/dtmax and −dP/dtmax (p < 0.05).
Ischémia vyvolala u oboch experimentálnych skupín
približne podobný pokles membránovej fluidity a aktivity
2+
Mg -ATPázy. Reperfúzia viedla v kontolnej skupine
zvierat k ďalšiemu poklesu aktivity enzýmu a
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[1] Viskochil, J. Child Neurol. 2002, 17, 562-570
[2] Yunoue, J Biol Chem. 2003, 278, 26958–26969
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Arch Neurol. 1988, 45, 575-578.
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septínového prstenca, čo je nevyhnutné pre normálnu
cytokinézu.
Našim cieľom bola expresia a purifikácia Elm1 proteín
kinázy ako aj zistenie vplyvu proteín kinázy na tvorbu
filamentov a štruktúr vyššieho poriadku septínov in vitro.
V kvasinkách exprimovaný proteín sme izolovali pomocou
afinitnej chromatografie na Ni-NTA kolóne a pomocou
ionomeničovej chromatografie. Získaný proteín sme
potvrdili Western blotom. Vplyv Elm1 proteín kinázy na
septínové filamenty sme zisťovali pridaním izolovaného
proteínu Elm1 k septínovému komplexu (značený GFP)
(izolované podľa Farkašovský a kol., 2005) [6]. Štruktúru
septínových filamentov v prítomnosti ale aj
bez
prítomnosti Elm1 proteín kinázy sme pozorovali vo
fluorescenčnom
mikroskope.
Po
pridaní
nášho
purifikovaného proteínu Elm1 k septínovému komplexu
sme pozorovali zosieťovanie a zhlukovanie jednotlivých
septínových vlákien.
Podľa tých výsledkov predpokladáme, že zmeny v
usporiadaní septínových filamentov v prítomnosti Elm1
proteín kinázy pravdepodobne napomáhajú vytváraniu
vysoko
organizovanej
štruktúry
septínov,
ktorá
predstavuje biologicky aktívnu formu septínov.
Projekt je financovaný z VEGA grantu 2/0050/11.

Smith-Lemli-Opitzov syndróm (SLOS) je autozómovo
recesívne dedičné metabolické ochorenie s odhadovanou
incidenciou 1 : 10 000 až 1 : 60 000 živo narodených detí.
Je
spôsobené
deficienciou
7-dehydrocholesterol
reduktázy (7-DHCR), zapríčinenou mutáciami v géne
DHCR7 (11q13.4, 9 exónov), ktorých bolo doteraz
identifikovaných viac ako 120. Enzým 7-DHCR katalyzuje
premenu 7-dehydrocholesterolu (7-DHC) na cholesterol
v jeho biosyntetickej dráhe a jeho deficiencia vedie
k zníženým hladinám cholesterolu v plazme a v tkanivách
a zároveň k akumulácii cholesterolových prekurzorov 7DHC a 8-DHC. Ochorenie je sprevádzané širokým
spektrom klinických prejavov, prítomné sú kraniofaciálne
malformácie (mikrocefália, rázštep podnebia, mikrognatia),
skeletálne anomálie, malformácie končatín (polydaktýlia,
syndaktýlia 2. a 3. prstu na nohe), anomálie genitálu,
anomálie vnútorných orgánov, poruchy CNS a mentálna
retardácia.
Mnohopočetné
závažné
anomálie
charakteristické pre SLOS potvrdzujú významnú úlohu
cholesterolu v embryonálnom vývine a morfogenéze.
Na našom pracovisku je biochemická diagnostika SLOS
pacientov zabezpečená pomocou metódy GC/MS
a spočíva v meraní hladín cholesterolu, 7-DHC a 8-DHC v
sére. V prípade pozitívneho biochemického nálezu sa
pristupuje k sekvenčnej analýze kódujúcej sekvencie
DHCR7. Na pracovisku bola zavedená aj prenatálna
diagnostika SLOS vyšetrením vzoriek plodovej vody.
Indikáciou pre vyšetrenie sú znížené hladiny voľného
estriolu (uE3) v krvi tehotnej ženy. uE3 je jeden
z parametrov biochemického skríningu u tehotných žien
a jeho znížené hladiny sú vo vzťahu k zvýšenému riziku
nielen pre SLOS, ale aj pre trizómie 18. a 21.
chromozómu. Pomocou metódy GC/MS sú merané
hladiny cholesterolu, 7-DHC a 8-DHC v plodovej vode a
DNA plodu izolovaná z plodovej vody je analyzovaná na
dve najfrekventovanejšie mutácie v géne DHCR7 (W151X
a V326L), ktoré predstavujú až 70 % podiel zistených
mutácií u pacientov v SR.
Doteraz bolo na našom pracovisku zachytených 20
prípadov SLOS pacientov s pozitívnym biochemickým aj
molekulárno-genetickým nálezom. Zároveň bolo na našom
pracovisku vyšetrených 80 vzoriek plodových vôd
s podozrením plodu na SLOS, doteraz bez pozitívneho
nálezu.

[1] Byers, Goetsch J. Cell Biol. 1976, 69, 717.
[2] Longtine, DeMarini, Valencik, Al-Awar, Fares, De Virgilio, Pringle, Curr.
Opin. Cell Biol.1996, 8(1), 106–19.
[3] Asano, Park, Yu, Zhou, Sakchaisri, Park, Kang, Thorner, Veenstra, Lee,
J. Biol. Chem. 2006, 281(37), 27090–27098.
[4] Sreenivasan, Bishop, Shokat, Kellogg, Mol. Cell. Biol., 2003, 23(17),
6327–6337.
[5] Cvrcková, De Virgilio, Manser, Pringle, Nasmyth, Genes Dev., 1995,
9(15), 1817–1830.
[6] Farkašovský, Herter, Voss, Wittinghofer, Biol. Chem. 2005, 386, 643–
656.

Charakteristika oxidačného stresu v
experimentálnom modele mozgovej ischémie u
potkanov po indukovanej hyperhomocysteinémii
1

2

1

Martin Petráš , Mária Kovalská , Zuzana Tatarková ,
1
1
Ján Lehotský , Anna Drgová
1
Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave, Malá Hora 4, 036 01 Martin, 2Ústav histológie
a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave, Malá Hora 4, 036 01 Martin
petras@jfmed.uniba.sk

Zmeny štruktúry septínových filamentov pod
vplyvom Elm1 proteín kinázy

Zvýšená hladina homocysteínu (Hcy) označovaná ako
hyperhomocysteinémia (hHcy) je sprievodným javom
mnohých ochorení, medzi ktoré patrí aj mozgová
ischémia.
HHcy
zhoršuje
priebeh
ischemickoreperfúzneho (IR) poškodenia a spôsobuje zvýšenú tvorbu
reaktívnych foriem kyslíka (ROS), homocysteinyláciu
a tioláciu proteínov a enzýmov, čím sa ovplyvňuje ich
štruktúra a biologická aktivita [1−3]. Cieľom projektu bolo
sledovanie vplyvu hHcy na funkciu membrán nervového
tkaniva vystavených IR poškodeniu. Homocysteinylácia
indukuje modifikáciu štruktúr proteínov a posttranslačné
modifikácie zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii proteínov,
kde sme sa zamerali hlavne na antioxidačné enzýmy a ich
koreláciu vo vzťahu k fyziologickej odpovedi bunky na
hHcy. V experimentoch boli použité samce potkanov
kmeňa Wistar, ktorým bola hHcy navodená subkutánnym
podávaním Hcy po dobu 14 dní. Biochemické parametre
homogenátov a izolovaných mitochondrií z kortexu mozgu
boli stanovené pomocou spetrofotometrických a spektrofluorometrických metód. Hladina proteínu pre MnSOD
(superoxiddismutáza) bola stanovená metódou Western
blot,
ako
aj
imunohistochemickou
analýzou.
V podmienkach našich experimentálnych pozorovaní sme
zistili, že hHcy spôsobila nárast peroxidácie lipidov (nárast
v tvorbe reaktívnych produktov s kyselinou tiobarbiturovou
– TBARs a v tvorbe konjugovaných diénov), ako aj
zvýšenie
oxidačného
poškodenia
proteínov
prostredníctvom tvorby fluorescenčných produktov
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V
Saccharomyces
cerevisiae
septíny
tvoria
konzervovanú rodinu GTP-viažucich proteínov, ktoré majú
dôležitú úlohu v cytokinéze a v ďaľších bunkových
procesoch. Vyznačujú sa tvorbou filamentov, ktoré v
deliacich sa bunkách polymerizujú do vysoko
organizovaných štruktúr [1, 2]. Tieto štruktúry vytvárajú
prstenec, ktorý sa tvorí medzi materskou bunkou a
rastúcim púčikom a má dôležitú úlohu v bunkovom delení.
Jeho regulácia na úrovni septínov v S. cerevisiae je veľmi
komplexná a zahŕňa niekoľko regulačných proteínov.
Elm1 je serín-treonín proteín kináza, ktorá hrá významnú
úlohu pri asemblácii septínov [3] a jeho aktivita je
nevyhnutná v procesoch odohrávajúcich sa na začiatku
bunkového cyklu. O tom svedčí aj skutočnosť, že súčasná
delécia cyklínov G1 fázy bunkového cyklu a Elm1 proteín
kinázy je letálna pre bunku [4]. Delécia samotného génu
vedie k abnormálnemu rastu buniek a bunkový fenotyp
pripomína fenotyp niektorých septínových mutantov [5].
Z toho vyplýva, že Elm1 nie je esenciálna, ale v spolupráci
s ďalšími kinázami je dôležitá pre stabilitu a funkciu
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líniové, tri odrody (Bosmo, Rostockie, Tetra Start) boli 6
líniové, päť odrôd (Hegro, Kier, Čerkascanka tetra,
Mnogokoloskaja, Lovaszpatonai) boli 7 líniové a dve
odrody (Amilo, Walet) boli 8 líniové. Z výsledkov vyplýva,
že v kolekcii sledovaných odrôd raže siatej existuje veľká
genetická variabilita.

(dityrozínov). Z dosiahnutých výsledkov ďalej vyplýva, že
hHcy nespôsobila výraznejšie rozdiely v tvorbe ROS
v skupine s navodenou ischémiou a IR skupinách.
Ischémia a dlhšie trvajúca reperfúzia pod vplyvom hHcy
viedla k štatisticky významnému nárastu aktivity aj
množstva MnSOD. Možno predpokladať, že hHcy v
bunkách spôsobuje posttranslačné modifikácie MnSOD,
čo sa prejavilo nárastom množstva enzýmu, ako aj
imunoreaktivitou po imunohistochemickej analýze [4].
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Nutričná a technologická kvalita obilnín je ovplyvnená
predovšetkým obsahom
bielkovín v zrne [1]. Kvalita
chleba a pečiva, predovšetkým jeho objem, súvisí
so zastúpením prolamínových a glutelínových bielkovín
v surovinách použitých na ich výrobu [2].
Cieľom práce bolo charakterizovať bielkovinový profil
semena trinástich genotypov raže siatej (Secale cereale
L.), ktorý bol získaný pomocou polyakrylamidovej gélovej
elektroforézy v prostredí dodecylsulfátu sodného, podľa
metodiky ISTA [3]. Zásobné bielkoviny analyzovaných
súborov raže boli prostredníctvom SDS-PAGE rozdelené
do dvoch hlavných frakcií a to na vysokomolekulárne
gluténové podjednotky (HMW) a nízkomolekulárne
gluténové podjednotky (LMW). V dolnej časti gélu bolo
detegovaných niekoľko subfrakcií prolamínov, zvyškových
albumínov a globulínov. Elektroforetickou analýzou
zásobných bielkovín sme zistili, že zastúpenie
vysokomolekulárnych podjednotiek, ktoré ovplyvňujú
technologickú kvalitu zrna raže bolo v priemere 8,79 %,
pričom ich variabilita sa pohybovala v rozmedzí od 7,35 %
(Walet) do 10,62 % (Voschod 1). V druhej časti
elektroforetického profilu boli separované nízkomolekulové
podjednotky, ktoré ovplyvňujú štruktúru a funkčnosť
gluténu tvorili 69,43 % podiel. Najvyššie percentuálne
zastúpenie LMW podjednotiek a prolamínov sme zistili
v odrode Lovaszpatonai (76,81 %) a najnižší podiel
vykazovala odroda Kier (58,7 %).
Nutričná kvalita semien je ovplyvnená predovšetkým
zastúpením bielkovín s najvyšším obsahom esenciálnych
aminokyselín a to sú protoplazmatické bielkoviny. Z našich
výsledkov vyplýva, že obsah albumínov a globulínov sa
pohyboval v rozpätí od 14,48 % (Lovaszpatonai) do 32,4
% (Kier) s priemerom 21,70 %.
Počet
pásikov
HMW
podjednotiek
v našom
analyzovanom súbore bol detegovaný od 1 do 4, LMW
podjednotiek a prolamínov bol v rozmedzí od 10 do 16,
albumínov a globulínov v rozpätí od 6 do 11. Z výsledkov
ďalej vyplýva, že molekulová hmotnosť HMW podjednotiek
bola od 140 kDa do 106 kDa, LMW podjednotiek od
98 kDa do 27 kDa a zvyškových albumínov a globulínov
od 26 kDa do 7kDa.
V analyzovanom súbore genotypov raže siatej sme
detegovali viaclíniovosť, pričom jedna odroda (Wibro)
bola 4 líniová, dve odrody (Voschod 1, Golubka) boli 5

Imunomodulačné vlastnosti glykánov bunkovej steny
kvasinek
podnietili
pokusy
o
nadizajnovanie
polysacharidových konjugátov, ktoré obsahujú aj časť
molekuly manánu alebo glukánu na proteínovom nosiči.
Ako sa ukazuje, experimentálne vakcíny na báze
polysacharid-BSA konjugátov sú schopné indukovať
nielen anti-kandidovú T-bunkovú imunitnú odpoveď, ale aj
indukovať tvorbu špecifických protilátok [1]. Niektoré
polysacharidové podjednotkové vakcíny schopné pôsobiť
voči rôznym fungálnym patogénom sú označované ako
univerzálne antifungálne vakcíny, napr. vakcíny založené
na HSP60 [2, 3] a β-D-glukáne [4, 5]. Paulovičová a kol. [6]
testovali synteticky pripravené manooligosacharid-BSA
konjugáty s rôzne dĺhými oligosacharidovými reťazcami
(M2, M5, M7, M5.2, M6). C. albicans patrí k hlavným
fungálnym patogénom človeka, bežne sa vyskytujúci ako
komenzál, ktorý za určitých podmienok môže pôsobiť aj
ako patogén. Patrí k najčastejšie izolovaným fungálnym
mikroorganizmom z klinického materiálu, spôsobuje
mukózne ako aj systémové infekcie [7]. Diagnostika
kandidóz je popri základných mikrobiologických testoch
možná aj pomocou imunologickej sérodiagnostiky t.j.
kvantifikácie anti-kandidových protilátok (stanovujú sa
špecifické protilátky triedy IgA, IgG a IgM voči manánovým
antigénom a β-1,3-D-glukánovým sekvenciám bunkovej
steny C. albicans) a detekcie kandidových antigénov
(antigenémia) [8]. Naším hlavným cieľom bolo stanoviť
sérové
hladiny
β-D-glukán-,
G9a G6glukooligosacharidových špecifických protilátok ako aj
zistiť kinetiku, efektívnosť a potenciálny ochranný účinok
vakcinácie s G9-BSA konjugátom.
Táto publikácia mohla vzniknúť vďaka podpore v rámci
operačného programu Výskum a vývoj pre projekt
Centrum
excelentnosti
pre
Glykomiku,
ITMS
26240120031, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, ďalej vďaka podpore Centra
excelentnosti – Glycomed a Agentúry pre vedu a výskum
(VEGA 2/0026/13).
[1] Lucas A.H., Apicella M.A. a Taylor C.E. Clin Infect Dis. 2005, 41, 705–
712.
[2] Cutler J.E., Deepe G.S., Klein B.S. Nat. Rev. Microbiol. 2007, 5, 13–28.
[3] Deepe G.S. Expert. Rev. Vaccine. 2004, 3, 701–709.
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Microbiol. 2010, 58, 307–13.
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3254–3259.
[8] Fontana C., Gaziano R., Favaro M. et al. Open Microbiol. J. 2012, 6,
70–73.
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Systémový oxidačný stres a zápal u pacientov
s diabetes mellitus 2. typu

Vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na
metabolizmus lipidov
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Hyperlipidémia je závažný rizikový faktor pre vznik a
rozvoj aterosklerózy ako hlavnej príčiny kardiovaskulárnych ochorení. V ostatnom období panuje vo vedeckej
spoločnosti intenzívny záujem o výskum v oblastí probiotík
z dôvodu ich využitia pri navodení lipidovej homeostázy
v organizme. Hypolipidemické vlastnosti probiotických
mikroorganizmov boli popísané vo viacerých odborných
prácach [1]. Pôsobenie probiotík je kmeňovo špecifické,
preto je potrebné zvoliť vhodný druh a kmeň probiotických
mikroorganizmov na dosiahnutie žiadaného účinku.
Cieľom experimentu bolo posúdiť hypolipidemické
vlastnosti vybraných kmeňov laktobacilov so zameraním
na metabolizmus žlčových kyselín. Do experimentu bolo
zaradených 40 potkanov Sprague Dawley, rozdelených do
štyroch skupín: C – kontrolná skupina kŕmená
konvenčným krmivom, HFD – potkany kŕmené
vysokotukovým krmivom (zdroj tuku – bravčová masť 200
g na 1 kg krmiva), LPH - vysokotukové krmivo + aplikácia
Lactobacillus platarum LS/07 CCM 7766 (izolované
z človeka), LPP − vysokotukové krmivo + aplikácia
TM
Lactobacillus plantarum – Biocenol
LP96 (izolované
z prasaťa). Probiotické kmene boli podávané denne
9
v mlieku v koncentrácii 1,5 × 10 CFU/mL. Po 10 týždňoch
sme v obsahu caeka stanovili celkové počty laktobacilov.
V sére sme stanovili lipidové parametre, celkové žlčové
kyseliny a 7 α-hydroxy-4-cholesten-3-ón (cholestén) ako
marker aktivity cholesterol 7α-hydroxylázy (enzým určujúci
rýchlosť syntézy žlčových kyselín v pečeni [2]). Výsledky
sme vyhodnocovali použitím Tukeyho testu. Zistili sme
štatistické
významné
zvýšenie
celkového
počtu
laktobacilov v skupinách, ktorým boli podávané probiotické
mikroorganizmy v porovnaní s kontrolnou vysokotukovou
skupinou. V porovnaní s vysokotukovou skupinou došlo
v skupine LPH k signifikantnému poklesu koncentrácie
cholesterolu a celkových žlčových kyselín v sére
a v skupine LPP k štatisticky významnému zníženiu
koncentrácie
triacylglycerolov
a k signifikantnému
zvýšeniu koncentrácie cholesténu. Z odborných prác je
známe, že probiotické mikroorganizmy produkujú BSH
(Bile salt hydrolase), enzým hydrolyzujúci peptidovú väzbu
konjugovaných
žlčových
kyselín,
čím
dochádza
k zvýšenému vylučovaniu dekonjugovaných žlčových
kyselín z gastrointestinálneho traktu [3]. Syntéza žlčových
kyselín z cholesterolu v pečeni a následné ich vylúčenie
z tráviaceho traktu patrí medzi najvýznamnejšie spôsoby
jeho eliminácie z organizmu [4]. Získané výsledky
naznačujú hypolipidemické pôsobenie vybraných kmeňov
laktobacilov, ale zároveň poukazujú na ich kmeňovú
špecifickosť v mechanizme ich pôsobenia.

V súčasnosti je stále aktuálny výskum úlohy oxidačného
stresu a zápalu vo vývoji chronických diabetických
vaskulárnych komplikácií. Cieľom našej práce bolo
sledovanie zápalových cytokínov a úrovne antioxidačnej
ochrany vzhľadom na rozvoj chronických diabetických
mikro- a makrovaskulárnych komplikácií u pacientov
s DM2.
Krv a krvné plazmy boli získané od pacientov, ktorí
navštevovali diabetologickú ambulanciu II. internej kliniky
vo FNsP v Bratislave. Pacienti (n = 71) vo veku
(64,97 ± 9,30)
rokov
s
dĺžkou
trvania
diabetu
(12,49 ± 7,44) rokov boli rozdelení podľa výskytu
diabetických komplikácií na pacientov s komplikáciami
(n = 48) a bez komplikácií (n = 33). Kontrolnú skupinu
tvorili zdraví jedinci (n = 12). Interleukín-6 (IL-6) bol
stanovený v plazme na prístroji Athena Multi-LyteTM
Luminex 100 na báze xMAP (multi-analyte profiling)
technológie.
Aktivita
glutatiónperoxidázy
(GPx)
v erytrocytoch bola stanovená nepriamou metódou
spektrofotometricky a aktivita katalázy (kat) v erytrocytoch
bola stanovená podľa metódy Aebi a kol. (1999). Lipidový
profil bol stanovený štandardnou enzymatickou metódou.
Zistili sme
signifikantne zníženú
aktivitu kat
(1,08 ± 0,31) µkat/g Hb a GPx (0,27 ± 0,07) U/g Hb u
pacientov s komplikáciami v porovnaní s pacientmi bez
komplikácií ((1,33 ± 0,47) µkat/g Hb; (0,35 ± 0,09) U/g Hb;
p < 0,05). Našli sme signifikantne zvýšené hladiny IL-6
u diabetických
pacientov
s ICHS
voči
kontrole.
U pacientov s komplikáciami sme zistili signifikantnú
pozitívnu koreláciu medzi aktivitou kat a HDL (r = 0,41;
p = 0,0043). U pacientov bez komplikácií sme zistili
signifikantnú pozitívnu koreláciu medzi aktivitou GPx
a HDL (r = 0,68; p = 0,039).
Získané výsledky jasne ukazujú účasť systémového
oxidačného stresu v patofyziológii DM2. Antioxidačná
ochrana v krvi pacientov s chronickými diabetickými
komplikáciami je znížená. Znížené hladiny antioxidačných
enzýmov (GPx, kat) a pretrvávajúci systémový zápal
u týchto diabetikov zrejme poukazujú na nedostatočnú
antioxidačnú, farmakologickú a nefarmakologickú terapiu.
Táto štúdia bola podporená grantom VEGA 1/0451/12 a
GUK 492/2012.
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S prirodzenými koncami lineárnych chromozómov −
s telomérami − interaguje široká škála rôznorodých
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buniek [1]. Na tomto, a ďalších štyroch bunkových
modeloch sme testovali schopnosť troch probiotických
kmeňov rodu Lactobacillus indukovať produkciu cytokínov.
Probiotické baktérie (L. plantarum, L. casei, L. fermentum)
boli jednotlivo kokultivované s črevnými epitelovými
bunkami (H4), monocytovo/makrofágovou bunkovou líniou
(TLT), bunkami adenokarcinómu hrubého čreva (Caco-2)
a s dvoma funkčnými intestinálnymi bunkovými modelmi
pozostávajúcimi z H4+TLT buniek a z Caco-2+TLT
buniek. V bunkovom médiu boli po 24 hodinovej inkubácii
baktérií s bunkami stanovené cytokíny IL-1β, TNF-α, IL-10
a TGF-β ELISA metódou. Všetky baktérie boli schopné
stimulovať v bunkových kultúrach produkciu cytokínov,
avšak cytokínové profily v jednotlivých bunkových
kultúrach sa signifikantne líšili. Najlepším stimulantom
produkcie IL-10 v kokultúre H4+TLT buniek bol L.
plantarum. Avšak L. plantarum nestimuloval sekréciu IL-10
Caco-2
ani
Caco-2+TLT
bunkami.
Schopnosť
probiotických baktériií stimulovať v bunkách sekréciu
cytokínov je kmeňovo [2] ako aj bunkovo špecifická.
Najvhodnejší
bunkový
model
na
testovanie
imunomodulačnej
aktivity
probiotík
predstavovala
kokultúra epitelových a imunitných buniek. Tento
zjednodušený,
ale
funkčný
a časovo
nenáročný
intestinálny model by v budúcnosti mohol predstavovať
alternatívu pre využívanie zvierat na tieto účely.

proteínov, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú k ich
správnemu
fungovaniu.
DNA
reparačné
faktory
reprezentujú veľkú škálu proteínov, ktoré sa v rôznych
dráhach a viacerými spôsobmi podieľajú na oprave
poškodených úsekov chromozómov. Prekvapivo však tie
isté reparačné proteíny môžeme nájsť aj na telomérach.
Keďže základnou funkciou telomér je zabezpečiť integritu
genómu a chrániť prirodzené konce chromozómov pred
reparačnými mechanizmami, musí mať prítomnosť
faktorov opravy DNA na telomérach iný význam, ako vo
vnútorných oblastiach
chromozómov.
Dôležitosť
reparačných proteínov na telomérach dokazuje aj
intenzívne sa rozširujúci zoznam novoidentifikovaných
komponentov tejto povahy. Hypotéza, ktorá predpokladá,
že prirodzené konce chromozómov môžu zdieľať niektoré
spoločné vlastnosti s poškodeniami DNA v podobe
medzivláknových krížových väzieb (ICL, interstrand crosslinks) potvrdzuje aj identifikácia telomerickej úlohy
proteínov zúčastnených v oprave ICL Apollo (Snm1B) a
Mrt-1 u vyšších eukaryotov. Hoci doteraz nie je známy
mechanizmus, akým spomenuté reparačné proteíny
prispievajú k údržbe
koncov chromozómov bolo
pozorované, že ich absencia alebo neschopnosť
interagovať s telomérami sa prejaví aj na úrovni zmien
v dĺžke telomér [1, 2]. Ortológom Apollo a Mrt-1 u
Saccharomyces cerevisiae je proteín Pso2. To nás
priviedlo k myšlienke zamerať sa na telomerický význam
komponentov mašinérie opravy ICL u tejto kvasinky.
Naším cieľom bolo zistiť, či sa proteín Pso2 individuálne,
alebo v kombinácii s ďalšími ICL-reparačnými proteínmi
podieľa na regulácii homeostázy telomér. Analyzovali sme
preto dva determinanty správneho fungovania telomér −
celkovú dĺžku telomér a dĺžku jednovláknového
telomerického prečnievania u rôznych reparačne–
deficientných kmeňov S. cerevisiae. Získané výsledky
naznačujú, že Pso2 ani ďalšie testované faktory
reparačných dráh zapojených v oprave ICL sa na rozdiel
od svojich ortológov u vyšších eukaryotov pravdepodobne
nepodieľajú na údržbe telomér pomocou regulácie dĺžky
telomerickej DNA u S. cerevisiae.
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Dravetovej syndróm (DS; SMEI; SME; OMIM 607208) je
pomenovaný po Charlotte Dravetovej, ktorá ho prvý krát
popísala v roku 1978 ako ťažkú myoklonickú epilepsiu. Je
to zriedkavé ochorenie s incidenciou 1/40000 v bežnej
populácii USA [1] a 1/20000 alebo 1/30000 vo Francúzsku
[2].
K prvým symptómom patria pretrvávajúce záchvaty
klonického, tonicko−klonického, či už generalizovaného
alebo unilaterálneho charakteru. Neskôr sa rozvíjajú
myoklonické, atypické absencie a atonické záchvaty,
alternujúce parciálne záchvaty a konvulzné štádium
epilepsie. Často sa objavuje konečné, život ohrozujúce
štádium, ktoré je označované ako epilepticus. Ochorenie
navyše často vykazuje rezistenciu voči antikonvulzívnej
(protikŕčovej) liečbe [3].
V géne SCN1A ako prvý identifikoval mutácie
asociované s DS Claes v roku 2001 [4]. Gén je
lokalizovaný na chromozóme 2q24 a kóduje alfa
podjednotku sodíkového kanála [5]. Aj na základe toho je
DS zaradený do skupiny kanálopatií s autozomálne
dominantným typom dedičnosti, pričom väčšina mutácií
v géne SCN1A má charakter de novo (88 %) [6]. Gén
pozostáva z 26 exónov a jeho celková dĺžka na
chromozóme prestavuje približne 100 kb [7].
U 40−100 % DS pacientov bola identifikovaná mutácia
v géne SCN1A [8], pričom rozdielna miera záchytu nie je
etnicky špecifická [9]. Z molekulárneho hľadiska je viac
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Primárnym miestom imunomodulačného pôsobenia
probiotík je tenké črevo, v ktorom baktérie adherujú na
črevné epitelové bunky, ktoré následne interagujú
s imunokompetentnými bunkami črevného lymfatického
systému.
V súčasnosti
sa
na
testovanie
imunomodulačného účinku probiotík využívajú najmä
z krvi izolované mononukleárne bunky alebo nádorové
bunkové línie, ktoré rastú ako „monolayer“. Takýto
zjednodušený bunkový model však nesimuluje in vivo
podmienky v gastrointestinálnom trakte. V štúdii sme
chceli poukázať, že pre správnu aktiváciu imunitných
buniek je nevyhnutná ich aktivácia nielen baktériami, ale aj
epitelovými bunkami. Za týmto účelom sme v experimente
použili funkčný bunkový model tráviaceho traktu
pozostávajúci zo zdravých humánnych epitelových buniek
tenkého čreva a humánnej monocytovo/makrofágovej línie
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ako polovica mutácií v SCN1A u DS pacientov charakteru
„loss of function“ a v prevažnej väčšine sú lokalizované v
transmembránovom segmente proteínu [10].
Analýzu sme uskutočnili na súbore 16 vzoriek DNA
pacientov so suspektným DS. Vzorky boli poskytnuté
Klinikou detskej neurológie LF UK a DFNsP v Bratislave
a DNA bola izolovaná v laboratóriu klinickej genetiky 2.
detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave. Po
sekvenčnej analýze všetkých exónov génu SCN1A sme
identifikovali množstvo polymorfizomov, ktoré však podľa
dostupnej literatúry nie sú asociované s DS. Identifikované
boli štyri mutácie, z čoho tri sú nové (Trp384X, Glu78X,
Asp1383Glyfs*4) a jedna je už popísaná (Arg377X).

Fibróza je jav, ku ktorému dochádza pri dlhotrvajúcej
oprave poraneného tkaniva, resp. pri nesprávnej regulácii,
ku ktorej zvyčajne dochádza v odpovedi na opakovaný
zápal. Primárne príčiny fibrózy pečene zahrňujú
perzistujúcu infekciu vírusu hepatitídy typu C, užívanie
alkoholu, chronické infekcie spôsobené helmintmi (napr.
Schistosoma spp., Echinococcus spp., Mesocestoides
spp.) a i. V larválnom štádiu predstavuje Mesocestoides
vogae infekčný agens, ktorý sa nepohlavne rozmnožuje
v pečeni a peritoneálnej dutine experimentálnych myší.
Tento model umožňuje štúdium javov spätých s fibrózou
pečene a jej moduláciou rôznymi liečivami. V našej práci
bol teda sledovaný vplyv infekcie myší larvami M. vogae
na rozvoj fibrózy a zápalu a jej regulácia liečbou
antihelmintikom praziquantelom (PZQ) a silymarínom
(SIL). Praziquantel (PZQ) patrí medzi širokospektrálne
antihelmintiká. Silymarín (SIL) predstavuje zmes
flavonoligandov izolovaných z rastliny Silybum marianum
a je známy svojím hepatoprotektívnym účinkom,
antioxidačnými a antimutagénnymi vlastnosťami. Myši boli
orálne infikované 60 larvami a liečené od 15. do 24. dňa
po infekcii raz denne. V kontrolných neliečených
skupinách po fáze akútneho zápalu pečene dochádza
k prepnutiu na reparačné mechanizmy, ktorými sa
organizmus prirodzene snaží zabezpečiť si normálne
fungovanie životne dôležitého orgánu. V akútnych
zápalových ložiskách boli dominantnými zápalovými
bunkami neutrofily, eozinofily a v menšej miere makrofágy,
lymfocyty a hviezdicovité pečeňové bunky. V týchto
skupinách v súvislosti s pretrvávajúcou príčinou zápalu
došlo k zvýšenej akumulácii komponentov extracelulárnej
hmoty (ECM), fibrilárnymi kolagénmi, ktorých prítomnosť
v zásade vedie k fibróze alebo cirhóze a dysfunkcii
hepatocytov. Relatívna génová expresia kolagénuIII
a kolagénu I v neliečených skupinách a skupinách
liečených samotným PZQ bola výrazne vyššia ako
v prípade skupiny liečenej PZQ+SIL. Tieto typy kolagénov
a ich nižšia intenzita u tejto skupiny bola zaznamenaná aj
v histologických preparátoch. Zároveň bola preukázaná
výrazne znížená expresia Th2 typov cytokínov (IL-4, IL-5)
a protizápalového TGF-β, ktorý je známy ako pro-fibrotický
mediátor v skupine liečenou PZQ+SIL. Práve na základe
rozdielnej génovej expresie vybraných cytokínov a na
základe
značenia
zápalových
buniek
v
zápalových ložiskách
v histologických
preparátoch
môžeme konštatovať, že podávanie antioxidantu
silymarínu popri antiparazitárnej liečbe výrazne prispel
k celkovej účinnosti. PZQ preukázal pro-fibrotické
vlastnosti, ktoré sú v prípade liečby inváznych larválnych
štádií helmintov nežiaduce pre dosiahnutie úspešnej
terapie. Naše výsledky potvrdzujú antifibrotický účinok
silymarínu a zároveň poukazujú na jeho schopnosť
navodiť imunologickú rovnováhu. Súčasné podávanie
silymarínu je teda perspektívnym liečebným prístupom pri
terapii chronických infekcií v pečeni, a to nielen v prípade
tohto typu ochorenia.

Tento projekt je financovaný z grantu VEGA 1/1288/12.
[1] Hurst, Epilepsia 1990, 31, 397−400.
[2] Yakoub, Brain Dev. 1992, 14, 299−303.
[3] Dravet, Epilepsia 2011, 52 Suppl 2, 3−9.
[4] Claes, Am. J. Hum. Genet. 2001, 68, 1327−1332.
[5] Westenbroek, Neuron 1989, 3, 695−704.
[6] Mulley, Hum. Mutat. 2005, 25, 535−542.
[7] Escayg, Epilepsia 2010, 51, 1650−1658.
[8] Ceulemans, Pediatr. Neurol. 2004, 30, 236−243.
[9] Meisler, J. Clin. Invest. 2005, 115, 2010−2017.
[10] Catterall, J. Physiol. 2010, 588, 1849−1859.
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Cieľom
tohto
výskumu
bola
identifikácia
proteín−proteínových interakčných partnerov pre TerB
proteín, prostredníctvom metódy phage display. TerB
proteín je jedným z esenciálnych proteínov teluričitanovej
rezistencie. Na selekciu špecifických peptidov sme použili
12-mérnu fágovú knižnicu spoločnosti New England
Biolabs. Uskutočnili sme 3-krát tri cykly panningu
v individuálnych
polystyrénových
petriho
miskách
(60 mm × 15 mm), ktoré boli pokryté s N-terminálne
6 × His značeným TerB proteínom. Z cyklov paningu, sme
získali prostredníctvom sekvenačnej analýzy 103
špecifických peptidových sekvencií, z ktorých niektoré
reprezentujú značný konsenzus, AHSANNFDVKGI
(15/103 alebo 15,45 %), ALWPPNLHAWVP (9/103 alebo
9,27 %), YNAHNYIGDSGP (3/103 alebo 3,09 %),
TMGYTQRGLVTY
(2/103
alebo
2,06 %),
TPMVERNYNAAD
(2/103
alebo
2,06 %)
a MPLMSEPALEML (2/103 alebo 2,06 %), a ktoré môžu
byť časťou interakčných partnerov, alebo ich domén pri
expresii TerB proteínu. Tieto sekvencie sme následne
porovnali s možnými sekvenčnými homológmi cez BLAST
(http://www.ncbi.nlm.nih.gv). Na základe týchto výsledkov
môžu byť nietkoré proteíny testované in vivo pomocou
dvoj-hybridného systému.

Účinky červeného palmového oleja na srdce
spontánne hypertenzného potkana

Príspevok je výsledkom realizácie projektu: “Rozvoj
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na
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(ITMS:26240120027)“ na základe podpory operačného
programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a tiež grantu UK/118/2012.
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Modulácia zápalu a fibrózy v pečeni myší
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Viaceré štúdie dlhodobo skúmajú vzťah medzi príjmom
diétnych tukov a srdcovo-cievnymi ochoreniami, pričom
niektoré poukázali na kardioprotektívne účinky červeného
palmového oleja (RPO). Cieľom tejto práce bolo zistiť, či
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RPO ovplyvní abnormality konexínu-43 (Cx-43), proteínu
zabezpečujúceho priamu medzibunkovú komunikáciu, a
PKCε signalizáciu v srdci hypertenzného potkana. V
experimente sme použili trojmesačné samce spontánne
hypertenzných potkanov (SHR) a nehypertenzné potkany
kmeňa Wistar-Kyoto (WKY) rovnakého veku a pohlavia.
Potkany, ktoré sme suplementovali RPO (200 µL/deň) po
dobu piatich týždňov sme porovnali s neliečenými
zvieratami. Tkanivo z ľavej komory sme použili na analýzu
mRNA Cx-43, expresie proteínu a in situ bunkovú
distribúciu ako aj na expresiu PKCε. Na modeli
izolovaného perfundovaného srdca podľa Langendorfa
sme zisťovali prah vyvolania elektricky indukovanej
komorovej fibrilácie a sledovali obnovu funkcie srdca po
predchádzajúcej 30 min ischemii. Výsledky ukázali, že
konzumácia RPO u SHR mala za následok zvýšenie Cx43 na úrovni mRNA a proteínu, včítane jeho
fosforylovaných foriem ako aj zmiernenie jeho
abnormálnej distribúcie v ľavej komore srdca v porovnaní
s neliečenými zvieratami. Cytosolická, ale nie partikulárna
expresia PKCε bola tiež zvýšená. Up-regulácia expresie
Cx-43 bola sprevádzaná zníženou citlivosťou voči
elektricky vyvolanej komorovej fibrilácii. Taktiež sa zlepšila
funkcia srdca počas post-ischemickej reperfúzie. Avšak,
liečebná dávka RPO mala za následok down-reguláciu
Cx-43 a neovplyvnila expresiu PKCε u zdravých WKY
potkanov. To bolo spojené s menej účinnou ochranou voči
arytmiám a depresiou funkcie srdca, čo môže naznačovať
predávkovanie RPO. Naše výsledky naznačujú, že RPO
suplementácia má priaznivé účinky u sledovaných
hypertenzných
potkanov
kvôli
jeho
zjavnému
antiarytmickému a s post-ischémiou súvisiacemu
kardioprotektívnému účinku. Na tejto ochrane sa môže
podieľať zlepšenie medzibunkovej komunikácie v
dôsledku up-regulácie Cx-43 a expresie signálnej dráhy
PKCε.

kliešťoch I. ricinus boli detegované baktérie patriace do
komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato (4,6–44,73 %, s
dominantným zastúpením B. garinii – 14,28–44,44 %),
pričom bola zistená aj prítomnosť ko-infekcií dvoma
genospecies, Anaplasma phagocytophilum (2,97 %) a
jednobunkovcov patriacich do rodu Babesia spp. (2,68 %).
Predbežné výsledky analýz nukleotidových sekvencií
izolátov Babesia spp. poukazujú na prítomnosť B.
venatorum (predtým EU-1) a B. microtii „Jena strain“,
kmeň s výrazným enzootickým potenciálom, schopný
vyvolávať závažné ochorenie u ľudí [1]. Na sledovaných
lokalitách sú naďalej v pravidelných intervaloch počas
roka realizované zbery kliešťov z vegetácie. Zároveň sú
priebežne vyšetrované na prítomnosť vyššie spomínaných
ako aj ďalších kliešťami prenášaných patogénov.

Poďakovanie: Granty VEGA 2/0046/12 a SK-UA 002209 APVV-SK-CZ-0027-11.

Androgénový receptor (AR) patrí do skupiny nukleárnych
receptorov, konkrétne receptorov pre pohlavné hormóny.
AR je aktivovaný väzbou androgénnych hormónov, a to
buď testosterónu alebo dihydrotestosterónu, pričom táto
väzba prebieha v cytoplazme a nasleduje ju translokácia
receptora do jadra. Hlavná funkcia AR spočíva v jeho
úlohe transkripčného faktora, ktorý reguluje génovú
expresiu. Gény regulované androgénmi sú rozhodujúce
pre vývin a udržanie mužského fenotypu. Nakoľko gén pre
AR sa nachádza na chromozóme X, molekulárnogenetické patológie sa manifestujú práve u jedincov
mužského pohlavia. Mutácie v géne pre AR postihujú
všetky jeho exóny a následky týchto mutácií bývajú rôzne
závažné so širokým spektrom fenotypových abnormalít.
Mutácia v géne pre AR môže spôsobiť syndróm
androgénovej insenzitivity, avšak AR ovplyvňuje tiež
fyziológiu nervovej sústavy a je defektný pri ochorení
známom ako spinálna a bulbárna muskulárna atrofia
(Kennedyho choroba). Navyše, bodové mutácie a
polymorfizmy trinukleotidových
repetícií
sa
spájajú
s množstvom ďalších ochorení, ako napríklad s rakovinou
prostaty. V géne pre AR bolo identifikovaných už viac ako
1000 rôznych mutácií, pričom vo väčšine prípadov
spôsobujú androgénovú insenzitivitu a sú to hlavne
substitúcie v rámci ligand-viažucej domény AR.
Na diagnostiku mutácií v AR sa v zásade používajú dva
hlavné molekulárno-genetické metodické prístupy. Na
diagnostiku syndrómov androgénovej insenzitivity a
nádorov prostaty sa využíva sekvenčná analýza exónov
génu pre AR, ktorou sa odhalia prípadné bodové mutácie,
ktoré môžu byť príčinou týchto ochorení. Spinálna a
bulbárna muskulárna atrofia sa potvrdzuje fragmentačnou
analýzou, pričom sa analyzuje dĺžka amplifikovaného
fragmentu, obsahujúceho CAG opakovania v prvom exóne
génu pre AR.

Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu Ochrana
životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom
globálnych klimatických a spoločenských zmien (kód
ITMS: 26220220116) na základe podpory operačného
programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (0,6) a projektov APVV-026710, LPP 0341-06, VEGA 2/0113/12 a VEGA 2/0055/11.
[1] Beck R, Vojta L, Curković S, Mrljak V, Margaletić J, Habrun B.:
Molecular survey of Babesia microti in wild rodents in central Croatia.
Vector Borne Zoonotic Dis. 2011, 11(1), 81−83.
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Kliešte predstavujú bežný fenomén už aj v mestskom
prostredí, kde osídľujú centrálne parky, resp. sú tam
zanášané z periférnych lesov túlavými zvieratami alebo
vtákmi. Tieto kliešte sú zároveň nositeľmi patogénov, ktoré
vyvolávajú závažné choroby ľudí i zvierat. Cieľom práce
bolo zistiť prítomnosť a druhovú skladbu kliešťov v
mestskom a prímestskom prostredí a ich infikovanosť
vybranými bakteriálnymi a jednobunkovými patogénmi
pomocou molekulovo genetických metód. Počas
vegetačného obdobia rokov 2011 a 2012 bol mapovaný
výskyt a naďalej pokračuje monitoring výskytu a sezónnej
aktivity kliešťov na vegetácii na vybraných modelových
lokalitách košickej mestskej aglomerácie na východnom
Slovensku. Spolu bolo sledovaných 12 lokalít, na ktorých
bola zaznamenaná prítomnosť nýmf a dospelých kliešťov
Ixodes ricinus. Kliešte boli nájdené v prímestskom
lesoparku, ako aj v periférnych a pericentrálnych parkoch,
na zvyškoch lesnej vegetácie medzi centrálnou časťou
mesta a periférnymi sídliskami, pozdĺž prístupových
komunikácií v záhradkárskych oblastiach, medzi
záhradkami, dokonca v samotných záhradkách. V
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Oxidačný stres u pacientov so zle a dobre
kompenzovaným diabetes mellitus
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Rakovina prsníka je najčastejšie zhubné ochorenie u
žien. Dnešné metódy diagnostiky onkologických ochorení
nie sú dostačujúce, nádor je často diagnostikovaný až vo
vyšších štádiách, čo často znemožňuje účinný
terapeutický zásah. Na rýchlu diagnostiku sú vhodné
najmä techniky vyznačujúce sa čo najmenšou invazivitou.
Jednou
z potenciálnych
diagnostických
alternatív,
vzbudzujúcou
veľký
záujem
je
fluorescenčná
spektroskopia. Prirodzene fluoreskujúce látky sú
metabolitmi mnohých významných metabolických dráh,
typické najmä konjugovanými násobnými väzbami.
Zahŕňajú napríklad aromatické aminokyseliny a ich
deriváty, koenzýmy NAD(P)H a FAD, alebo porfyríny [1].
Pre nádorové tkanivo je typická alterácia metabolizmu,
vrátane metabolizmu natívnych fluorofórov, čím je
ovplyvnená aj prirodzená fluorescencia biologických
tekutín vrátane moču [2, 3]. Fluorescenčná koncentračná
matrica
je
komplexným
grafickým
zobrazením
fluoreskujúcich metabolitov moču [4] (obrázok).

Oxidačný stres spolu s glykáciou môže participovať na
rozvoji mikro- a makrovaskulárnych komplikácií u
pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Naším cieľom bolo
stanoviť hladiny lipoperoxidov (LP) v plazme u pacientov s
diabetom 2. typu v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Plazmu sme získali od diabetických pacientov z III.
Internej kliniky FNsP Kramáre. Pacienti (n = 57) vo veku
24 až 82 rokov s dĺžkou trvania diabetes mellitus 2. typu 1
až 32 rokov boli rozdelení podľa glykemickej kompenzácie
na zle kompenzovaných pacientov (ZK) (n = 41) a dobre
kompenzovaných pacientov (DK) (n = 16 ). Do skupiny zle
kompenzovaných diabetických pacientov (ZK) patrili
pacienti, ktorých priemerná hodnota glykovaného
hemoglobínu (HbA1c) v priebehu dvoch rokov bola vyššia
ako 6 % a do skupiny dobre kompenzovaných pacientov
(DK) patrili pacienti, u ktorých priemerná hodnota HbA1c
bola menšia ako 6 %. Kontrolnú skupinu tvorili
nediabetickí pacienti (n = 13). Z klinických parametrov boli
zistené vek, trvania diabetu a BMI u všetkých diabetikov.
HbA1c bol stanovený (kalibrovaný podľa normy IFCC) na
princípe HPLC metódy (DiaSTAT, Bio-Rad, USA). LP boli
stanovené spektrofotometricky pri vlnovej 365 nm.
Hladiny LP boli signifikantne vyššie v skupine ZK ako
u DK pacientov ((67,87 ± 23,2) nmol/mL vs. (31,48 ± 4,47)
nmol/mL, p < 0,0001) a v skupine ZK pacientov
v porovnaní s kontrolnou skupinou ((67,87 ± 23,2)
nmol/mL vs. (27,41 ± 17,3) nmol/mL, p < 0,05).
Signifikantné korelácie boli nájdené medzi HbA1c a LP u
všetkých diabetikov (r = 0,84; p < 0,0001), u ZK
diabetických pacientov (r = 0,73; p < 0,0001) a DK
diabetických pacientov (r = 0,89; p < 0,0001).
Zvýšené hladiny LP v ľudskej plazme u ZK diabetických
pacientov v porovnaní s kontrolnou skupinou poukazujú
na zvýšený systémový oxidačný stres. Dobrá metabolická
kompenzácia by mala prispieť k zníženiu oxidačného
stresu.

Fluorescenčná koncentračná matrica moču človeka

Cieľom nášho experimentu bolo zistiť diagnostický
potenciál fluorescenčných koncentračných matríc pri
detekcií malígnych ochorení prsníka u žien. V experimente
bolo použitých 29 vzoriek močov zdravých žien a 38
vzoriek močov žien s diagnostikovanou rakovinou prsníka.
Všetky
pacientky
podpísali
informovaný
súhlas
s vykonávaným experimentom. Štatistickou analýzou

Táto štúdia bola podporená grantom VEGA 1/0451/12.

35

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)
maximálnych hodnôt intenzity fluorescencie pomocou
Studentovho t-testu sa nám podarilo získať signifikantný
rozdiel medzi skupinou žien s rakovinou prsníka
a kontrolnou
skupinou
(P
=
0,031).
Výhodou
fluorescenčnej analýzy moču je najmä neinvazivita
odberu, rýchlosť, jednoduchosť a nízke náklady na
analýzu vzorky. Na základe získaných výsledkov
predpokladáme
možnosť
využitia
fluorescenčných
koncentračných matríc ako sľubného prostriedku, ktorý by
mohol byť nápomocný pri včasnej diagnostike rakoviny
prsníka.

Stresová subklinická synovitída u rekreačných
športovcov stredného veku
1

1
Ortopedická ambulancia, Vajnorská 40, 831 03 Bratislava; 2Ambulancia
všeobecného lekára, Vajnorská 40, 831 03 Bratislava; 3Ústav patologickej
anatómie, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08
Bratislava; 4Oddelenie patológie, Univerzitná nemocnica Bratislava,
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava; 5Patologicko-anatomické pracovisko, Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava;
6
Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Práca vznikla prie riešení grantu VEGA 1/0402/10.

Vysoko frekvenčná a vysoko rozlišovacia ultrasonografia
kĺbov,
echoartrografia,
umožňuje
diagnostikovať
subklinickú synovitídu, tzn. v prvom predklinickom štádiu,
keď synovitídu nevieme klinicky jednoznačne potvrdiť.
Túto metódu autori použili pre charakteristiku, diagnostiku
a monitoring liečby stresovej subklinickej synovitídy
rekreačných športovcov v strednom veku.
Autori analyzujú súbor 105 pacientov vo veku 40–60
rokov s neúrazovou bolesťou kolena, ktorí vykonávali
rekreačný
šport.
Autori
sledujú
charakteristiku
echoartrografického
nálezu
subklinickej
stresovej
synovitídy 1. stupňa a pridruženého ortopedického nálezu,
množstvo synoviovej tekutiny pri artrocentéze, punkcii,
spôsob liečby a dĺžku trvania liečby do ústupu synovitídy.
Artrocentéza pri subklinickej stresovej synovitíde sa
vykonala
metódou
intervenčnej
echoartrografie
s evakuáciou serózneho exsudátu v množstve 0,5–4 mL
u 16 pacientov, 5–9 mL u 21 pacientov, 10–14 mL u 39
pacientov, 15–20 mL u 29 pacientov. Iniciálna liečba
pozostávala z vylúčenia športovej aktivity, cvičenia
stehnových svalov, chondroprotektív typu SYSADOA.
Následná liečba pozostávala: artrocentéza a nesteroidné
antilogistika u 21 pacientov, artrocentéza a intraartikulárne
kortikoidy u 14 pacientov, artrocentéza, intraartikulárne
kortikoidy a viskosuplementácia u 23 pacientov,
artrocentéza a viskosuplementácia u 42 pacientov a
artroskopia u 5 pacientov. Dĺžka terapie trvala do ústupu
synovitídy 3 týždne u 18 pacientov, 4 týždne u 35
pacientov, 6 týždňov u 36 pacientov, 8 a viac týždňov u 16
pacientov. Typ stresovej subklinickej synovitídy bol u 59
pacientov únavová a u 46 pacientov z insuficiencie. Pri
stresovej
subklinickej
únavovej
synovitídy
bola
koincidencia iného nálezu: pedes plani u 23 pacientov,
genua vara u 12 pacientov, genua valga u 9 pacientov,
hypermobilita u 11 pacientov, hyperlordóza u 10 pacientov
a bez iného nálezu u 40 pacientov. Pri stresovej
subklinickej synovitíde z insuficiencie bola prítomná lézia
menisku u 9 pacientov, lézia predného skríženého väzu u
11 pacientov, osteochondrosis dissecans u 3 pacientov,
chondrokalcinóza u 2 pacientov, chondromalácia u 2
pacientov, synoviová chondromatóza u 1 pacienta, cysta
Bakeri u 9 pacientov, morbus Ahlbaeck u 2 pacientov,
plika syndróm u 13 pacientov, patela baja a alta u 12
pacientov, artróza u 41 pacientov.
U rekreačných športovcov v strednom veku sa
stretávame s bolesťami kolien neúrazovej etiológie, ktoré
diagnostikujeme
a monitorujeme
liečbu
formou
echoartrografie. Pozorovania ukazujú že ide v prvom
štádiu o stresovú subklinickú synovitídu únavovú alebo
z insuficiencie. Základom prevencie subklinickej stresovej
synovitídy u rekreačných športovcov je zhodnotiť
schopnosť zaťaženia kolien, určenie intenzity liečby a
tréningu.

[1] Shahzad, Appl Spectrosc Rev. 2010, 45, 1−11.
[2] Masilamani, J Biomed Opt. 2010, 15, 057003-1-057003-9.
[3] Markeková, FEBS Journaj 2012,103−104.
[4] Kušnír, Anal Lett. 2005, 38, 1559–1567.

Sonograficky monitoring liečby
dekompenzovanej gonartrózy
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Röntgenová klasifikácia gonartrózy je štandarde
používaná, nezahŕňa ale hodnotenie mäkkých tkanív.
Vysoko frekvenčná a vysoko rozlišovacia ultrasonografia
kĺbov (echoartrografia, artrosonografia) umožňuje hodnotiť
na kolennom kĺbe nielen morfologické ale aj funkčné
zmeny. Komplexná kvantitatívna sonografická klasifikácia
kolenného kĺbu nebola publikovaná a v rutinnej klinickej
praxi sa nepoužíva. Sonografický monitoring liečby
muskuloskeletálneho systému je len zriedka publikovaný.
Formou
prospektívnej
štúdie
autori
vyšetrili
a konzervatívne liečili 110 pacientov s dekompenzovanou
gonartrózou.
Diagnóza
bola
potvrdená
klinicky
a röntgenologicky. Sonografické vyšetrenie a monitoring
boli vykonané počas 24 týždňovej liečby. Remisia patomorfologických charakteristík (marginálne osteofyty) a
pato-fyziologických
charakteristík
(výpotok
v suprapatelárnom recese a Bakerová cysta) bola
hodnotená na základe sonografickej klasifikácie. Za
remisiu bol považovaný pokles na akýkoľvek nižší
sonografický stupeň ako bol pri prvom vyšetrení.
Pato-morfologické
charakteristiky
nezaznamenali
dynamiku v zmysle remisie alebo progresie. Patofyziologické charakteristíky zaznamenali dynamiku
v zmysle remisie. Najvyššia remisia bola za prvé 3 týždne
u 60 % výpotkov v suprapatelárnom recese a u 62 %
Bakerových cýst. V ďalších sledovaných obdobiach mala
remisia klesajúcu tendenciu. Na konci sledovaného
obdobia bolo u 16 % výpotkov v suprapatelárnom recese
a 22 % Bakerových cýst bez zmeny sonografického
stupňa oproti prvému vyšetreniu.
Štúdiou autori demonštrujú novú metódu – sonografický
monitoring konzervatívnej terapie dekompenzovanej
gonartrózy. Metódu sonografického monitoringu liečby
doporučujú na použitie v širšej ortopedickej praxi.

.
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Kolmogorovým-Smirnovým testem dobré shody bylo
prokázáno, že na získaném vzorku dat je průměrný
zdravotní stav, vitalita a fyziologické stáří dřevin
napadených dřevokaznou houbou horší respektive větší
než u dřevin, které napadeny nebyly. V případě životních
podmínek stromu a kategorií veřejné zeleně rozdíl v
průměrných hodnotách pro dřeviny napadené a
nenapadené dřevokaznou houbou prokázán nebyl.
Získaná data při opakovaném výzkumu budou
v budoucnu cenným podkladem pro zjišťování životnosti
dřevin ve veřejné zeleni.

Rozšíření a ekologie dřevokazných hub na
dřevinách ve městě Ústí nad Orlicí
Michaela Boháčová, Ján Gáper
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a
environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
misa.bohacova@centrum.cz

V letech 2007–2012 byl proveden inventarizační výzkum
dřevokazných hub na hostitelské dřeviny ve veřejné zeleni
města Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj, východní Čechy,
ČR). Podobný výzkum dřevokazných hub zde nebyl dosud
prováděn.
Cílem práce bylo zjistit druhovou diverzitu dřevokazných
hub na vybraných místech modelového města, vyhodnotit
jejich zastoupení na jednotlivých dřevinách a zhodnotit
trendy jejich šíření na základě srovnávací studie v letech
2011–2012 a 2007–2009.
Celkem bylo zhodnoceno 1 088 ks dřevin ze 67 druhů,
kříženců a kultivarů, z toho jich bylo napadeno 41, což je
3,8 % poškozených dřevin. Nejčastěji napadeným
taxonem byla Cerasus serrulata, poté Betula pendula,
Fraxinus excelsior a Tilia cordata.
Na dřevinách bylo zaznamenáno 43 vzorků hub
determinovaných do 14 druhů a náležících k 8 čeledím.
Houby nejčastěji fruktifikovaly na stojících živých
stromech, především na listnatých dřevinách (33), a to na
poraněných nebo uřezaných větvích, méně často na
poraněných kmenech, výjimečně současně na kmeni i
v koruně. Nejpočetnějšími byly Schizophyllum commune,
poté Stereum hirsutum, Trametes hirsuta, Auricularia
auricula-judae a Daedaleopsis confragosa.
Byly pozorovány změny v dynamice fruktifikace, kdy byl
v letech 2011–2012 patrný zvýšený počet nálezů všech
taxonů ve srovnání s roky 2007–2009. V roce 2007 bylo
nalezeno 20 vzorků hub, z nichž 12 vzorků hub nebylo
znovu potvrzeno v roce 2009 z důvodu odstranění dřeviny
a 1 vzorek nebyl potvrzen, ačkoliv byla dřevina stále
sledována (houba netvořila plodnice opakovaně). V roce
2009 bylo nalezeno celkem 29 vzorků hub, z toho jich bylo
22 nalezeno nově a 7 vzorků bylo společných s rokem
2007. V letech 2011–012 bylo nalezeno celkem 43 vzorků
hub, z toho 35 bylo nalezeno nově. Z důvodu odstranění
dřeviny nebylo v letech 2011–2012 nalezeno 15 vzorků
hub a 6 vzorků hub nebylo v těchto letech nalezeno,
ačkoliv byla dřevina stále sledována. Celkem 8 vzorků hub
bylo nalezeno v letech 2009 a 2011–2012 a dále 1 vzorek
byl nalezen v roce 2007 až 2011–2012.

Autoři děkují Vědecké grantové agentuře VEGA (projekt
č. 1/0581/11) za finanční podporu předložené práce.

Vzájomné parazito-hostiteľské vzťahy
v znečistenom vodnom prostredí
Tímea Brázová
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
barciova@saske.sk

Parazitické organizmy sú všeobecne považované za
nebezpečné pre zdravie svojich hostiteľov. V súčasnosti
sa však absolútne negatívny pohľad na parazity začína
meniť; objavujú sa viaceré dôkazy o indiferentnom vzťahu
parazita a jeho hostiteľa, alebo dokonca o jeho kladnej
úlohe v parazito-hostiteľskom vzťahu. Črevné parazity rýb
tým, že kumulujú vo svojich tkanivách dokázateľne vyššie
koncentrácie ťažkých kovov a súperia o esenciálne kovy
s tkanivami rýb, môžu redukovať ukladanie týchto prvkov
v orgánoch svojich hostiteľov. Vzorky rýb (ostriež
zelenkavý, Perca fluviatilis L.) boli získané z vodnej
nádrže Ružín. Celkovo bolo spracovaných 25 rýb. Z rýb
boli odobrané vzorky svalového a tukového tkaniva,
pečene, obličiek, mozgu a pohlavných žliaz. Množstvo 9
prvkov (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb a Zn) vo vzorkách
tkanív sa zisťovalo pomocou hmotnostného spektrometra
s indukčne
viazanou
plazmou
(ICP-MS).
Pri
Spearmanovej korelačnej analýze boli ryby rozdelené do
troch skupín; prvú skupinu tvorili ryby infikované len
háčikohlavcami, do druhej skupiny boli zaradené ryby
infikované iba pásomnicami a tretia skupina zahŕňala ryby
s koinfekciou oboma druhmi parazitov. V súčasnej štúdii
sa preukázalo súperenie o minerály medzi tkanivami rýb
a parazitmi a dokonca aj medzi parazitmi navzájom na
medzidruhovej, ako aj vnútrodruhovej úrovni. Z hľadiska
vzťahu parazita a jeho hostiteľa v znečistenom prostredí
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Pri palynologickom hodnotení sme sa venovali druhom
a čeľadiam, ktoré mali podstatnejšie zastúpenie. Peľové
zrná delíme na stromové (arbor pollinum) a nestromové
(non arbor pollinum). Medzi najčastejšie zastúpené
stromové peľové zrná patrili Betula pubescens, Fagus
sylvatica, Alnus glutinosa, a tiež peľové zrná rodov
Quercus, Pinus, Picea a Abies. Kým pri peľových
analýzach peľových zŕn drevín sa skoro vždy určujú rody,
prípadne druhy, v skupine nestromových peľových zŕn
určujeme okrem výnimiek iba čeľade. Najčastejšie
zastúpené boli z čeľade Poaceae a z rodu Artemisia.
Údaje získané z peľovej analýzy nám poskytujú možnosť
predstaviť si akými zmenami prechádzal vegetačný kryt
počas rôznych geologických období. Najčastejšie sa jedná
o neskorý glaciál a holocén. Na to, aby sme mohli tieto
peľové analýzy uskutočňovať, je potrebné venovať veľkú
pozornosť peľovým zrnám. Keďže majú veľmi dobré
konzervačné vlastnosti, stávajú sa základným prvkom pre
peľovú analýzu. Každá rastlina má iné peľové zrno, líšiace
sa veľkosťou, počtom otvorov, rôznymi lemami, atď.
Každé je jedinečné a ich usporiadanie v rašeline
a konkrétny počet zastúpených čeľadí nám utvára obraz
o vegetácii v minulosti.

sú významné predovšetkým negatívne korelačné vzťahy.
Takáto závislosť sa zistila pri kumulácii niklu v
háčikohlavcoch a v pečeni (P < 0,01) a v háčikohlavcoch
a v obličkách (P < 0,05) rýb. Korelačné koeficienty ukázali,
že v prostredí znečistenom ťažkými kovmi koncentrácia Ni
v háčikohlavcoch vzrastala, zatiaľ čo v obličkách a pečeni
hostiteľa (ostrieža) úmerne klesala. Nepriama korelačná
závislosť sa zistila u ostriežov infikovaných pásomnicami
P. percae, keď s ich narastajúcim počtom v čreve
významne klesala koncentrácia olova vo svalovine rýb.
Podobný asociačný vzťah sa zaznamenal pri infekcii
ostriežov háčikohlavcami A. lucii. Pri zvyšujúcom sa počte
parazitov dochádzalo k poklesu koncentrácií chrómu
v ikrách a svalovine rýb. Vysoko významné závislosti sa
zistili medzi koncentráciami chrómu a mangánu v oboch
parazitoch a intenzitou parazitárnej infekcie, a to pri
všetkých troch typoch infekcie. Nepriame korelačné
vzťahy medzi koncentráciami Cr a Mn a početnosťou
infrapopulácie parazita pri monoinfekcii hostiteľa
poukazujú na to, že pri narastajúcom počte parazitov
koncentrácia kovov v ich tkanivách úmerne klesala. U rýb
infikovaných oboma druhmi parazitov si oba parazity
v absorpcii týchto kovov štatisticky priekazne konkurovali.
So zvyšujúcim sa počtom pásomníc v čreve klesali
koncentrácie Cr u háčikohlavcov a pri vyššom počte
háčikohlavcov klesali Mn hodnoty u pásomníc, čo
poukazuje na inter-špecifickú kompetíciu týchto dvoch
druhov parazitov. Črevné parazity rýb kumuláciou
a súperením o esenciálne a rovnako aj toxické prvky,
môžu zohrávať v parazito-hostiteľskom vzťahu určitú
pozitívnu úlohu, a preto by sa pri biomonitoringu mala
zohľadniť ich prítomnosť.

[1] Hrbatý, J., Prírodná rezervácia Nad Šenkárkou, Inventarizačný výskum
(Prílohy) – Agentúra životného prostredia Banská Bystrica, pobočka Trnava
1994, 11.
[2] Gabrielová, N., Laboratorní metody v mikropaleontologii. Metodická
příručka Ústředního ústavu geologického 4, 1986, 10.
[3] Reille, M., Pollen et Spores d’Europe et d’Afrique du nord. Laboratoire
de botanique historique et palynologie, Marseilles, 1999, 535.

Svahový zosuv pri obci Gôtovany
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Zaujímavé peľové objekty na rašelinisku PR Nad
Šenkárkou

Svahové zosuvy na Slovensku vznikajú často vo
flyšových a vulkanických oblastiach. Hlavnými prírodnými
príčinami zosuvov sú klimatické faktory v kombinácii
s eróznou činnosťou [1]. Z antorpogénnych príčin môžeme
hovoriť o nevhodnom pasení dobytka, preťažení svahu či
nevhodnom podkopaní svahu. Podmienkou vzniku
svahového pohybu je teda prevaha aktívnych síl, ktoré
majú rovnaký smer ako sily gravitačné, nad pasívnymi
silami. Najdôležitejšou pasívnou silou je súdržnosť
zeminy. Svahový pohyb pri obci Gôtovany nastal už aj
v minulosti. Počas leta 2010 začal oporný múr sadať
a praskať. Tento jav nastal počas mesiacov júl, august. V
októbri 2010 už došlo k prepadu cestnej komunikácie (o
10 cm). Počas mesiacov máj až august 2011, dosahoval
zrážkový úhrn až 285 mm. Po lete približne v mesiaci
september – október nastal prepad cestnej komunikácie
až o 140 cm. Došlo k zväčšeniu odlučných trhlín a vznikla
odlučná
stena.
Akumulačná
zóna
tlačila
ešte
intenzívnejšie na oporný múr a cestnú komunikáciu. Došlo
k posunu a vybočeniu cestnej komunikácie z pôvodnej
trasy. Podľa stupňa stabilizácie môžeme hovoriť o stále
aktívnom zosuve, keďže je povrch intenzívne rozčlenený
a nesie stopy čerstvých pohybov. Pohyby sa periodicky
opakujú vplyvom prírodných faktorov. Na tomto území
sme vykonali niekoľko meraní, ktoré nám pomohli
k bližšiemu spoznaniu prírodných faktorov, určeniu
základných hydrofyzikálnych vlastností pôd, stanovenie
pôdneho druhu [2] a stanovenie intenzity vodnej erózie.
Tiež sme našli možnú šmykovú plochu ktorá bola tvorená
z pieskovcov nachádzajúcich sa v hĺbke 40 cm. Určili sme
možné opatrenia za pomoci ktorých, by mohlo dôjsť ku
zastabilizovaniu svahu, a zabráneniu nových svahových
pohybov. Stabilizácia svahových zosuvov zväčša
obsahuje 3 kroky. Prvým je odvodnenie, druhým zaistenie
zosuvu a tretím je zalesnenie. Obce nedisponujú voľnými
finančnými prostriedkami, ale je potrebné myslieť na fakt,

Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie,
Mlynská dolina, 84215 Bratislava
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Rašeliniská sú na Slovensku považované za veľmi
vzácne, ohrozené a často reliktné spoločenstvá, ktoré
predstavujú významné biotopy pre mnohé unikátne druhy
rastlín a živočíchov, hlavne bezstavovcov. Pozornosť by
sa však mala venovať aj informáciám ukrytým v hlbokých
vrstvách rašeliny. Tieto nám poskytujú peľové zrná rastlín,
ktoré sa vďaka vlastnostiam rašeliny zakonzervovali
a poskytujú nám údaje o vegetácii minulých geologických
období. Štúdiu peľových zŕn sa venuje vedný odbor
palynológia, ktorá určuje, determinuje a priraďuje
jednotlivé peľové zrná ku konkrétnym rastlinným druhom a
čeľadiam. Územie PR Nad Šenkárkou sa nachádza asi 5
km západne od obce Limbach v okrese Bratislava –
vidiek. V Malých Karpatoch sa prechodné štádiá rašelinísk
vyskytujú veľmi vzácne. Rašelinisko patrí do vegetačnej
formácie Sphagnetum, ktoré vzniká na miestach s
hladinou podzemnej vody vystupujúcou na povrch [1].
Cieľom príspevku je poukázať na rozmanité zastúpenie
peľových zŕn, na ich základné determinačné znaky
a v neposlednom rade, zdôrazniť dôležitosť vedného
odboru palynológie. Vzorky na laboratórne spracovanie
sme odoberali pôdnym vrtákom. Pre laboratórne postupy
sme si vybrali metódu s hydroxidom draselným a
hexametafosforečnanom sodným [2]. Pri určovaní
peľových zŕn a ich zaraďovaní do taxonomických jednotiek
sme používali určovacie kľúče a fotografické prílohy [3].
Celkovo sme zhotovili 25 preparátov. Preparáty sme
prezerali pri zväčšení 400×.
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že tento jav sa sám neodstráni a môže ešte výraznejšie
poškodiť cestnú komunikáciu, a tým znemožniť jej
následné využívanie.

brombenzoová kyselina , denia = dietylnikotínamid.
Termický rozklad všetkých študovaných zlúčenín prebieha
v troch krokoch. V prvom kroku sa sa uvoľňujú molekuly
vody. Finálnym produktom termického rozkladu je
komplex CuO.

[1]. Halaj , P., 2004. Revitalizácia vodných tokov. Nitra: SPU v Nitre. 204s.
ISBN 80-8069-424-9.
[2]. Antal , J., Igaz, D., 2010. Aplikovaná agrohydrológia. Nitra : SPU v
Nitre. 210s. ISBN 978- 80-552-0455-0.

[1] M. Melník, A. Sirota, J. Ondrejkovičová, E. Jóna and D. Hudecová,
Progress in Coordination and Organometalic Chemistry, Slovak Technical
University Press, 3 (1997) 215.
[2] Z.B. Quian, L. Li, Z.H. Wu, Mural Regen Res 5 (2010) 287.
[3] J. Kavalírová, M. Korábik, P. Stachová, J. Moncve, R. Silanpäe, T. Jis,
D. Mikloš, M. Melník, J. Mroziňski, D. Valigura, Polyhedron, 27 (2008)
1333.

Vplyv pôdnej mikroflóry na vznik
vodoodpudivosti piesočnatej pôdy
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Krvné filariózy u psov na Slovensku
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Pôdne cyanobaktérie a riasy dokážu spájaním pôdnych
častíc pôdu stabilizovať a tým ju chrániť pred veternou a
vodnou eróziou. Počas vysychania však vplývajú na
infiltráciu a odtok vody, čím prispievajú k zvýšenému riziku
jej odnosu a rorušovania [1]. Vodoodpudivosť je často
skloňovaný problém z hľadiska migrácie prvkov a vody,
pretože
nepravidelné
rozdelenie
vodoodpudivosti
povrchovej vrstvy pôdy spôsobuje aj priestorovú variabilitu
evapotranspirácie [2]. Znížená infiltračná kapacita
vodoodpudivých pôd vedie k nárastu povrchového odtoku
počas dažďov a zvyšuje riziko vzniku erózie pôdy [3]. Hoci
otázka samotnej vodoodpudivosti pôdy je vo svete široko
rozpracovaná, presné príčiny jej vzniku a spôsoby kontroly
nie sú dostatočne objasnené.
V našej práci sme upriamili pozornosť na pôdnu
mikroflóru v spojitosti s výskytom hydrofóbnej pôdy.
Experimentálne sme v zisťovali účinok umelo
vypestovaných cyanobakteriálnych a riasových povlakov
na zmenu pôdnych hydraulických vlastností. Dokázali sme
závislosť pôdnej hydrauliky od druhu cyanobaktérie/riasy
formujúcej pôdny povlak a to, že už skoré štádia rozvoja
biologického pôdneho povlaku majú takmer rovnako
významný vplyv na sorptivitu a hydraulickú vodivosť
piesku, ako plne vyvinuté povlaky študované v teréne. Pri
všetkých vyšetrovaných povlakoch sa hodnoty sorptivity
a hydraulickej vodivosti s nárastom organickej hmoty
znižovali. Čas vniku kvapky vody do pôdy (hodnota
charakterizujúca stálosť vodoodpudivosti) sa s nárastom
povlaku zvyšovala.

Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
iglodyova@saske.sk

Krvné filariózy môžu byť prirodzenými parazitmi u
veľkého množstva zvierat. Najčastejšie sa vyskytujú
u primátov a mäsožravcov. Psovité šelmy – psy, líšky a
kojoty sú hlavnými rezervoármi pre dva najvýznamnejšie
druhy rodu Dirofilaria, a to D. immitis a D. repens, ktoré
predstavujú zdravotné riziko nielen pre zvieratá, nakoľko
sa môže príležitostne nakaziť aj človek. Ďalší druh, ktorý
sa na území Slovenska môže vyskytovať je
Acanthocheilonema reconditum, ktorej vektormi sú kliešte,
vši a blchy. Závažné klinické príznaky až život ohrozujúci
stav spôsobuje druh D. immitis. Infekcie zapríčinené
druhmi D. repens a A. reconditum sú nachádzané
prevažne náhodne, avšak pri masívnych infekciách môžu
vyvolať závažné kožné zmeny [1].
Cieľom práce bolo zistiť výskyt krvných filarióz u psov na
území Slovenska, určiť regionálne rozdiely a taktiež sa
zamerať na rizikové faktory, ktoré sa podieľajú pri
ich šírení.
V rokoch 2007 až 2013 bolo vyšetrených 3043 psov.
Mikrofilárie v krvi boli detegované pomocou priameho
krvného náteru a modifikovaného Knottovho testu [2]. U
pozitívnych vzoriek krvi bola na diferenciáciu druhov
použitá metóda PCR [3].
Mikrofilarémia bola detegovaná v 369 vzorkách krvi psov
(12,13 %). Diferenciáciou boli potvrdené druhy rodu
Dirofilaria, a to Dirofilaria repens a Dirofilaria immitis, druh
Acanthocheilonema reconditum nebol zaznamenaný. Boli
zistené regionálne rozdiely – najvyššiu prevalenciu sme
zaznamenali v okresoch Nitrianskeho (26,55 %) a
Trnavského kraja (21,59 %), o niečo nižšiu v okresoch
Bratislavského (14,04 %), Košického (13,69 %) a
Banskobystrického kraja (10,75 %). Najnižšiu prevalenciu
sme zaznamenali v okresoch Prešovského (4,39 %),
Trenčianskeho (4,38 %) a Žilinského kraja (1,93 %). U 68
vyšetrených jedincov nebol udaný okres, z nich 3 psy boli
pozitívne.
Významnými faktormi ovplyvňujúcimi výskyt infekcie boli
vek vyšetrovaných psov a ich využitie. Psy staršie ako 3
roky (15,34 %) boli častejšie infikované ako psy do 3 rokov
veku (8,28 %).Prevalencia dirofilariózy bola vyššia u psov,
ktoré boli pracovne využívané (16,10 %), v porovnaní
so spoločenskými psami (5,01 %).
Naše výsledky poukazujú na to, že krvné filariózy
zapríčinené druhmi rodu Dirofilaria sú v súčasnosti
aktuálnym problémom nielen vo trópoch a subtrópoch, ale
aj v krajinách mierneho klimatického pásma vrátane
Slovenska.

Výskum bol finančne podporený z projektu VEGA
2/0073/11.
[1] Belnap, J. 2006. The potential roles of biological soil crusts in dryland
hydrologic cycles. Hydrol. process., 20, 3159–3178.
[2] Novák, V. 1995. Vyparovanie vody v prírode a metódy jeho určovania.
Bratislava : Veda, 1995. 260 s. ISBN 80-224-0409-8.
[3] Doerr, S.H., Shakesby, R.A. a Walsh, R.P.D. 2000. Soil water
repellency: its causes, characteristics and hydro-geomorphological
significance. Earth-Sci. Rev., 51, 33–65.

Termický rozklad koordinačných zlúčenín s
biologicky významnými ligandami
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Heterocyklické zlúčeniny majú významnú úlohu
v mnohých biologických systémoch[1]. Mnohí autori
skúmajú
heterocyklické
zlúčeniny
ako
ligandy
v komplexoch niekoľkých centrálnych atómov, a tiež
tepelné vlastnosti týchto zlúčenín[2,3].
Termogravimetria (TG) a derivačná termogravimetria
(DTG) sa použili na skúmanie termických vlastností
zlúčenín
Cu(2-Clbz)2(denia)2(H2O)2,
Cu(2Brbz)2(denia)2(H2O)2 a Cu(3-Brbz)2(denia)2(H2O)1, kde 2Clbz a 2-Brbz a 3-Brbz = 2-chlor-, 2-brom- a 3-

Práca bola finančne podporovaná Slovenskou grantovou
agentúrou VEGA, Grant č. 2/0011/12.
[1] Genchi C, Rinaldi L, Cringoli G. Mappe parassitologiche 8 – Dirofilaria
immitis and Dirofilaria repens in dog and cat and human infections. 2007.
[2] Knott J. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and
Hygiene. 1939, 33, 191.
[3] Rishniw M et al.. Veterinary Parasitology. 2006, 135, 303–314.
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skupina (n = 24) – myši infikované 3000 protoskolexami E.
multilocularis/myš intraperitoneálne (i.p.) na 30. deň
experimentu. 4. skupina (n = 24) – myši perorálne
intoxikované CdCl2 100 mg/L pitnej vody počas celého
experimentu a infikované 3000 protoskolexami E.
multilocularis/myš i.p. na 30. deň experimentu. Rast
parazitárnej biomasy bol hodnotený meraním hmotnosti
cýst E. multilocularis. Proliferačná odpoveď slezinových T
a B buniek na ConA a LPS bola hodnotená
spektrofotometricky – MTT testom. Na stanovenie CD4 a
CD8 T lymfocytov bola použitá metóda prietokovej
cytometrie (BD Biosciences). Superoxidový anión
v makrofágoch bol stanovený podľa Hrčkovej a Velebného
[2].
Imunostatus medzihostiteľa významnou mierou prispieva
k regulácii rastu parazitárnych cýst. Intoxikácia Cd výrazne
neovplyvnila proliferačnú odpoveď T aj B lymfocytov.
Infekcia E. multilocularis výrazne potlačila proliferácie
buniek, s najväčšou supresiou u myší intoxikovaných
a následne infikovaných. Intoxikácia Cd významne
redukovala pomocné CD4 T lymfocyty od 30. dňa
intoxikácie, naopak, CD8 T lymfocyty neboli významne
ovplyvnené. Infekcia E. multilocularis znížila počty CD4 T
buniek, s minimom na 45. deň p.i., a najnižšie počty CD4
T buniek boli zistené u myší intoxikovaných a následne
infikovaných. Naopak, počty CD8 T lymfocytov boli
u týchto myší signifikantne zvýšené od 60. do 120. dňa p.i.
Metabolická aktivita peritoneálnych makrofágov bola
mierne zvýšená počas 2. mesiaca intoxikácie Cd, neskôr
bola inhibovaná. Infekcia E. multilocularis potlačila tvorbu
superoxidového aniónu 2 mesiace p.i. a podobne aj
u myší
intoxikovaných
a následne
infikovaných.
Najprogresívnejší rast parazitárnych larvocýst bol
zaznamenaný
u myší
intoxikovaných
a následne
infikovaných v 3. mesiaci infekcie, následne po
najvýraznejšej
imunosupresii
intoxikovaných myší.
Výsledky poukazujú na zvýšené riziko šírenia alveolárnej
echinokokózy jeho medzihostiteľmi – drobnými zemnými
cicavcami v ekosystémoch znečistených ťažkými kovmi.

Hodnotenie ekologického stavu stredného toku
rieky Turiec podľa rýb
Erika Igondová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej
ekológie, Mlynská dolina B-2, 84215 Bratislava
erika.igondova@gmail.com

Skúmaná časť rieky Turiec podľa typológie slovenských
tokov pre hodnotenie ekologického stavu vôd podľa rýb
(ktorej autorom je K. Hensel) patrí k typu č. 13 do
pontokaspickej oblasti Karpát. Nachádza sa v horskej
zóne podunajského okresu v nadmorských výškach nad
500 m, 600 m a 700 m. Ekologický stav rieky Turiec podľa
rýb sa hodnotil na základe výpočtu Slovenského
ichtyologického indexu (Fish index of Slovakia, FIS), podľa
[1]. Na výpočet ukazovateľa FIS sa používa desať metrík,
ktoré sú zoradené podľa ekologických vlastností druhov.
FIS na základe dát z ichtyologického prieskumu z augusta
2001 [2] na lokalite Socovce mal hodnotu 0,48 čo spadá
do kategórie priemerného ekologického stavu (trieda
III). Pre dáta z augusta 2011 na lokalite Moškovec mal
hodnotu 0,59 čo je kategória dobrého ekologického stavu
tokov podľa rýb (trieda II). Pokles sa zaznamenal
u metriky relatívnej denzity bentických druhov, ktorá klesla
z hodnoty 0,53 v roku 2001 na hodnotu 0,34 v roku 2011.
Metriky relatívnych denzít reofilných a litofilných druhov sa
v porovnaní s rokom 2001 výrazne nezmenili. Zvýšenie
hodnôt sa zaznamenalo pri metrikách relatívnych denzít
insektivorných, piscivorných a lososovitých druhov.
Metrika relatívnej denzity inváznych druhov mala hodnotu
1. Zvýšenie hodnôt metrík relatívnych denzít lososovitých
a piscivorných druhov by mohlo byť spôsobené aj
prítomnosťou hlavátky podunajskej (Hucho hucho).
Zvýšenie relatívnej denzity insektivorných druhov bolo
pravdepodobne
zapríčinené
zvýšením
pomerného
zastúpenia plosky pásavej (Alburnoides bipunctatus) vo
vzorke. Na základe výsledkov možno konštatovať, že
ekologický stav skúmaného úseku rieky Turiec sa v roku
2011 v porovnaní s rokom 2001 zlepšil, trieda kvality sa
z priemernej zmenila na dobrú, čo reflektuje pozitívnu
zmenu.

Táto práca bola podporená Slovenskou grantovou
agentúrou VEGA 2/0093/11.
[1] Hrčková, Velebný, Parasitology 1997, 114, 475–482.

[1] K, V. Aktualizácia metodiky stanovenia ekologického stavu vôd podľa
rýb a vybraných skupín bentických bezstavovcov pre vybrané vodné útvary
Slovenska, 2009, 5.
[2] Kováč, V., Siryová, S. Poznámky k ichtyofaune rieky Turiec. Matthias
Belivs Univ Proc, 2002, 2, 179–190.

Analýza polárnych pesticídov použitím
polárnych organických chemických
integračných vzorkovačov v povrchových
vodách

Imunitná odpoveď na parazitárnu infekciu
Echinococcus multilocularis u myší po
intoxikácii kadmiom
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Koncentrácie ťažkých kovov, nedegradovateľných
environmentálnych polutantov, sa v životnom prostredí
stále zvyšujú. Expozícia organizmov ťažkým kovom môže
oslabiť ich imunokompetenciu a tak zvyšovať vnímavosť k
parazitárnym infekciám. Alveolárna echinokokóza je
chronická a letálna zoonóza spôsobená larválnym štádiom
(metacestód) pásomnice Echinococcus multilocularis.
Najvýznamnejšími medzihostiteľmi sú drobné cicavce,
ktoré sa aktívne zúčastňujú na cirkulácii tohto parazita aj
v ekosystémoch znečistených ťažkými kovmi. Cieľom tejto
práce bolo charakterizovať imunitnú odpoveď myší
pri intoxikácii kadmiom a experimentálnej alveolárnej
echinokokóze. V experimente bolo použitých 96 myší
inbredného kmeňa BALB/c vo veku 6 týždňov samčieho
pohlavia. Zvieratá boli rozdelené do 4 skupín: 1. skupina
(n = 24) – kontrola, myši bez intoxikácie a infekcie. 2.
skupina (n = 24) – myši perorálne intoxikované CdCl2
100 mg/L pitnej vody počas celého experimentu. 3.

Smernica 2008/105/ES o environmentálnych normách
kvality v oblasti vodnej politiky bola prijatá európskou
komisiou, stanovuje limity na koncentrácie v povrchových
vodách pre 41 nebezpečných chemických látok vrátane 33
prioritných látok a 8 ďalších znečisťujúcich látok, ktoré
predstavujú významné riziko pre zdravie zvierat a rastlín
vo vodnom prostredí a pre ľudské zdravie [1]. Pre prioritné
znečisťujúce látky, ktoré sú málo rozpustné vo vode
laboratórne metódy analýzy vzoriek vody nie sú
dostatočne citlivé, aby bolo možné zistiť, či tieto látky
prekračujú určené environmentálne normy kvality. Jedným
z alternatívnych prístupov k meraniu stopových
znečisťujúcich látok vo vode je použitie pasívneho
vzorkovania, ktoré funguje na princípe integratívneho
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vzorkovania, čím umožňujú meranie časovo váženého
priemeru koncentrácie sledovaných látok vo vode za
obdobie až niekoľkých týždňov. V našom projekte sa na
meranie polárnych pesticídov použili polárne organické
chemické integrálne vzorkovače (POCIS) [2]. Uvedená
štúdia bola zameraná na stanovenie vybraných polárnych
pesticídov v rieke Bosna. Terénna štúdia prebiehala na 10
odberových miestach na rieke Bosna v Bosne a
Hercegovine. Pasívne vzorkovače POCIS boli po 26−43
dňovej expozícii analyzované na obsah pesticídov
metódou kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej
spektrometrie (LC-ESI-MS/MS). Koncentrácie pesticídov
vo vode boli nízke (menej ako 100 pg/L). Pasívne
vzorkovače umožňujú v kombinácii s inými technikami
odberu sledovať formu, v akej sa znečisťujúce látky
vyskytujú a transportujú v sledovanom vodnom útvare.
Hlavnou výhodou integrálnych odberov pomocou
pasívnych vzorkovačov je jednoduchšie získanie
reprezentatívnej vzorky, ktorá obsahuje analyty už v
koncentrovanej forme, čo zvyšuje citlivosť merania. Nie je
potrebné transportovať a následne spracovať veľké
objemy vzoriek vody a riziko kontaminácie vzoriek alebo
straty analytu pri transporte a spracovaní vzoriek je
výrazne nižšie ako pri konvenčnom vzorkovaní vody.

[7] bolo vyjadrené koľko MJ energie sa v týchto pôdach
nachádza a pre vyjadrenie peňažnej hodnoty bola použitá
suma za elektrickú energiu pre bežné domácnosti podľa
www.zse.sk [8]. Túto hodnotu je samozrejme možné
vyjadriť rôznymi inými spôsobmi, napríklad cenou za plyn
a podobne.
Porovnaním výsledkov bolo zistené, že hodnoty týchto
vybraných mimoprodukčných funkcií tvoria takmer 12násobok produkčnej funkcie [3]. Toto číslo by samozrejme
narástlo, ak by boli vyjadrené aj ďalšie zo spomenutých
mimoprodukčných funkcií. Každá z nich je nesmierne
dôležitá nie len pre produkciu ale aj pre celú spoločnosť.
Pri trvalom zastavaní územia sú pôdne funkcie
eliminované, alebo úplne zničené, čo má samozrejme
dopad aj na biodiverzitu, ekológiu a aj na ľudské zdravie.
[1] Pôdny portál [Citované: 19.5.2010]
http://www.podnemapy.sk/bpej/viewer.htm
[2] Linkeš, Pesrún, Džatko, Príručka pre používanie máp bonitovaných
pôdno-ekologických jednotiek. Výskumný ústav pôdnej úrodnosti,
Bratislava. 1996, 103.
[3] Kollárová , Zahrnutie environmentálnych funkcií pôd do hodnotenia
bonity pôd v katastrálnom území obce Bielovce. Diplomová práca. 2012,
85.
[4] Mederly a kol., Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území
Bielovce, Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu
pozemkových úprav sprievodná správa. Regioplán Nitra-krajinnoekologické
štúdie a expertízy, Nitra. 2008, 97.
[5] Bujnovský, Balkovič, Barančíková, Makovníková, Vilček, Hodnotenie
a oceňovanie ekologických funkcií poľnohospodárskych pôd Slovenska.
VÚPOP v Bratislave. 2009, 72.
[6] Bujnovský, Vilček, Blaas, Skalský, Barančíková, Makovníková, Balkovič,
Pálka, Hodnotenie kapacít pôdy a efektov z jej využívania. VÚPOP
v Bratislave. 2011, 70.
[7] Vilček, Energetický potenciál poľnohospodárskych pôd: kritérium
hodnotenia a využívania krajiny. VÚPOP v Bratislave. 2006, 81.
[8] Západoslovenská energetika [Citované: 1.5.2012]
http://www.zse.sk/index.php?www=sp_file&id_item=862.

Táto práca vznikla za finančnej podpory projektu NATO
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VEGA 1/0483/11.
[1] EU Directive 2008/105/EC of the the European parliament and of the
council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the
field of water policy. Official Journal of the European Union. 2008, L348,
84−96.
[2] Alvarez D. A., Huckins J. N., Petty J. D., Jones-Lepp T., StuerLauridsen F., Getting D. T., Goddard J. P.and Gravell A., Tool for
monitoring hydrophilic contaminants in water: polar organic chemical
integrative sampler (POCIS), Comprehensive analytical chemistry. 2007,
48, 171−197.

Štúdium vybraných vlastností polymérnych
tenzidov
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Vplyv mimoprodukčných funkcií pôdy na jej
ohodnotenie
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Marianna Kollárová

Celosvetová spotreba tenzidov sa nepretržite a veľmi
rýchlo zvyšuje. Veľké množstvo sa ich spotrebuje pri ich
aplikácii v priemysle a v domácnostiach. Hlavný podiel
tenzidov sa pri ich použití dostáva do odpadových vôd. V
súčasnosti je nevyhnutné v rôznych priemyselných
odvetviach uprednostňovať také tenzidy, ktoré sú ľahko
biologicky rozložiteľné a z hľadiska znečisťovania
prostredia prijateľné. S tým súvisí zvýšený záujem o
biodegradovateľné materiály konkrétne prírodné polyméry
(proteíny a polysacharidy), ktoré sú atraktívnou surovinou
pre prípravu polymérnych tenzidov [1]. V prípade
polysacharidov je však potrebná ich chemická modifikácia
nakoľko makromolekuly sú vysoko hydrofilné a natívny
produkt sa vyznačuje slabými povrchovo-aktívnymi
vlastnosťami [2]. Chemické modifikácie polysacharidov s
cieľom prípravy biopolymérnych tenzidov sa stali
predmetom výskumu až v 80. rokoch minulého storočia na
základe dobre zdokumentovanej „priekopníckej“ práce
Landolla [3]. Intenzívnejší výskum tejto problematiky
nastal až v posledných rokoch, čo súvisí so súčasným
trendom náhrady syntetických tenzidov.
Hydroxyetylcelulóza (HEC) je vodorozpustný, neiónový
prírodný polymér a jej ďalšou chemickou modifikáciou
možno pripraviť deriváty s využitím ako polymérne
tenzidy. Príspevok je zameraný na štúdium vybraných
vlastností tenzidov ako sú povrchovo-aktívne vlastnosti
(povrchové napätie, kritická micelárna koncentrácia
a emulgačná účinnosť) a funkčné vlastnosti (penivosť,
pracia a antiredepozičná účinnosť). Hydrofobizované
deriváty HEC pripravené esterifikáciou kyseliny škoricovej
aktivovanej karbonyldiimidazolom a HEC v prostredí
dimetylsulfoxidu sa vyznačovali vlastnosťami povrchovo-

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina 842 15
Bratislava
kollarovam@fns.uniba.sk

Súčasné hodnotenie pôd vychádza z bonitovaných
pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ), ktoré je možné
vyjadriť
v peňažnej
forme
pomocou
portálu
www.podnemapy.sk [1] a publikácie Linkeša [2]. Táto
hodnota je relatívna, nie je adekvátna k súčasnému stavu,
pretože nie je pravidelne upravovaná.
Pôda však vykonáva množstvo mimoprodukčných
funkcií, ktoré nie sú bežne zahrnuté do oceňovania pôd,
a to sú: akumulácia, filtrácia, transformácia, transport,
asanácia, socioekonomická, biochemická a tlmiaca
funkcia.
Kollárová [3] sa pokúsila ohodnotiť štyri z nich:
akumuláciu, filtráciu, transformáciu a socioekonomcikú
funkciu. Skúmaným územím bolo katastrálne územie obce
Bielovce, kde sú podľa Mederlyho [4] najviac zastúpené
tieto pôdne typy: regozeme (25,2% územia), fluvizeme
(19,9 %
územia),
hnedozeme
(19,7 %
územia),
černozeme (18,5 % územia).
Pre
ohodnotenie
prvých
troch
vybraných
mimoprodukčných funkcií boli použité publikácie
Bujnovského [5, 6], mapy s potrebnými údajmi z portálu
www.podnemapy.sk [1] a výsledky z laboratórneho
rozboru vzoriek odobratých na spomínanej lokalite.
Socioekonomická funkcia (pôda ako zdroj energie) bola
vyjadrená pomocou množstva oxidovateľného uhlíka,
ktorý sa nachádza v najzastúpenejších pôdnych typoch na
území Bieloviec, následne pomocou Vilčekovho prepočtu
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[3] Ter Braak Cajo J.F., Šmilauer Petr. 2002: CANOCO reference manual
and user`s guide to Canoco for Windows: software for canonical
community ordination (Version 4.5). Microcomputer Power, Ithaca, NY.

aktívnych látok. Tvorili stabilné emulzie typu O/V, znižovali
povrchové napätie, penili a mali veľmi dobru praciu
účinnosť pri teplote pracieho kúpeľa 60 °C a
antiredepozičnú účinnosť. Všetky vlastnosti testovaných
derivátov HEC boli porovnané s komerčným tenzidom
dodecylsulfátom sodným. Je predpoklad, že v práci
pripravené polymérne surfaktanty, by mohli znížiť vysokú
spotrebu syntetických nedegradovateľných tenzidov, alebo
ich v určitých aplikáciách nahradili.

Interakcie modifikovaných kremičitanov
s toxickými látkami
Martina Loduhová, Eugen Jóna, Zuzana Harmatová
Katedra materiálových technológií a environmentu, Fakulta priemyselných
technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01
Púchov
martina.loduhoval@fpt.tnuni.sk

Táto práca bola finančne podporená grantom VEGA
2/0062/09.

Najvýznamnejším problémom súčasnosti, ktorý zasahuje
všetky zložky prostredia je globálna kontaminácia
životného prostredia. Viaceré kovy pôsobia v ekosystéme
toxicky už pri nízkych koncentráciách. Toxicita kovov je
rôzna, a klesá v rade: Hg > Cd > Ni > Pb > Cr. Ílové
minerály priťahujú veľkú pozornosť ako katalyzátory
a sorbenty
v oblasti
zneškodňovania
a detoxikácie
nebezpečných látok. Vzhľadom na to, že íly sa v prírode
vyskytujú vo veľkom množstve, environmentálne využitie
ílových minerálov je mimoriadne atraktívne a poskytuje
viditeľné výsledky za relatívne nízkych nákladov [1].
Medzi najčastejšie študované témy v oblasti výskumu
organomontmorillonitov patrí problematika interakcií
neutrálnych
amínov
a
alkylamónnych
katiónov
s montmorillonitom [2].
Najúčinnejšie aktívne miesta v montmorillonite sa
nachádzajú medzi dvoma silikátovými vrstvami, kde môžu
byť prirodzene sa vyskytujúce katióny ľahko nahradené
ťažkými kovmi a organickými látkami.
Ortuť je jedným z najvážnejších kontaminantov v
životnom prostredí. Všetky formy ortuti sú jedovaté,
organické druhy ortuti sú najnebezpečnejšie. Dokonca aj
vo veľmi malom množstve je nebezpečná a predstavuje
významnú ekologickú hrozbu [3, 4].
Výsledky Röntgenovej práškovej difrakcie a IČ
spektroskopie naznačujú, že metylamín, dimetylamín
a trimetylamín sú interkalované do medzivrstvového
priestoru Hg-MMT

[1] Duval-Terrie et. al., Protein Sci. 2003, 12, 681−689.
[2] Durand A., Eur. Polym. J. 2007, 43, 1744−1753.
[3] Landoll L.M., J. Polym. Sci. Pol. Chem. 1982, 20, 443−455.

Ornitocenóza Šúrskeho rybníka a jeho blízkeho
okolia
Jozef Lacko, Bystrík Ambruš, Andrej Fupšo
Katedra ekológie, PriF UK, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava 4
jozef.lacko217@gmail.com

Práca je zameraná na kvalitatívno–kvantitatívny výskum
ornitocenózy Šúrskeho rybníka a jeho blízkeho okolia, na
analýzu sezónnej populačnej dynamiky avifauny a na
zadelenie zistených druhov do ekologických skupín a gíld.
Ďalším cieľom je komparácia našich výsledkov
s poslednou prácou zameranou na výskum ornitocenózy
tejto lokalit.
Biotop Šúrsky rybník, ktorý je súčasťou PR Jurský Šúr,
zaberá rozlohu 10,98 ha, a je v súčasnosti jedinou
otvorenou vodnou plochou na území tejto rezervácie. Táto
rezervácia sa nachádza na Podunajskej nížine pod úpätím
pohoria Malé Karpaty v katastri mesta Svätý Jur, asi 12
km od Bratislavy [1].
Výskum prebiehal od septembra 2010 do februára 2012.
Na lokalite sme zistili 80 druhov vtákov, 46 terestrických,
18 akvatických a 16 semiakvatických druhov, z toho 51
nidifikantov. Zistené druhy patrili do 13 radov, z ktorých
najpočetnejší rad bol Passeriformes (37 druhov).
Najvyššiu dominanciu a zároveň aj denzitu mali Anas
platyrhynchos (10,59 %) a Anas crecca (7,8 %), ktoré
patrili medzi eudominantné a dominantné druhy. Z
hľadiska preferencie potravy, najviac druhov patrilo medzi
omnivorov (39 druhov). Ďalej sme skúmali jednotlivé gildy.
V potravnej gilde, najviac druhov preferovalo zber potravy
z povrchu pôdy (29 druhov), z kategórie hniezdne gildy
najviac bolo zistených pozemných hniezdičov (26 druhov)
a z migračných gíld najviac druhov patrilo k tropickým
migrantom (22 druhov). Na základe cenotickej príslušnosti
sme zistili, že najviac druhov patrilo k indigénnym
homocénom (31 druhov). Z kvantitatívnych metód
matematicko–štatistického spracovania mnohorozmerných
dát sme použili metódu zhlukovej analýzy (cluster
analysis) Wardrovou metódou s vytvorením dendrogramu
v programe PAST [2] a z unimodálnych metód ako vhodnú
metódu sme zvolili detrendovanú korešpondenčnú analýzu (DCA analysis) vytvorenú v programe CANOCO [3].
Porovnaním zloženia ornitocenózy v minulosti so
súčasnosťou sme zistili, že biodiverzita ornitocenózy
rybníka má klesajúcu tendenciu. Fluktuáciu početnosti
druhov spôsobili viaceré faktory: klimatické zmeny v tejto
oblasti, zmena manažmentu a z toho vyplývajúca i zmena
charakteru samotnej lokality za uplynulé roky a výrazný
antropický vplyv. Táto lokalita však zostáva aj naďalej
vhodným nidifikačným habitatom a migračným refúgiom
pre mnohé druhy vtáctva.

[1] D. Malferrari, M.F. Brigatti, An. Laurora, L. Medici, S. Pini, J. Therm.
Anal. 86 (2006), 365−370.
[2] S. Šnircová, E. Jóna, Ľ. Lajdová, V. Jorík, M. Drábik, M. Pajtášová, D.
Ondrušová, and S.C. Mojumdar, J. Therm. Anal. Cal. 96 (2009), 63−66.
[3] W.S. Chu, Z.Y. Wu, H.W. Liu, D. Malferrari, M.F. Brigati, G. Cibin, A.
Marcelli, High Energy Phys. Nucl. 29 (2005) 84−88.
[4] P. Praus, M. Motáková, M. Ritz, Acta Geodyn. Geomater. 9 (2012),
63−70.

Stanovenie vodného potenciálu a relatívneho
obsahu vody v listoch ako odozva na
postupujúci vodný deficit u troch kontrastných
proveniencií buka lesného (Fagus sylvatica L.)
Jana Majerová, Ľubica Ditmarová
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen
majerova@savzv.sk

Lesné ekosystémy, ako jedna zo základných zložiek
životného prostredia človeka, predstavujú citlivý indikátor
globálnych klimatických zmien a sú kľúčom k
zmierňovaniu ich vplyvu na našu planétu [1]. Trend
klimatických zmien za posledných 100 rokov signalizuje
neustály pokles sumy ročného úhrnu atmosférických
zrážok a pokles ročných priemerov relatívnej vlhkosti
vzduchu [2]. Vodný deficit je jedným z najdôležitejších
faktorov, ktoré limitujú rast a následne vývoj rastlín
v spojitosti s ich produktivitou [3]. Pre dlhoveké rastliny,
akými sú aj lesné dreviny, predstavujú očakávané
klimatické zmeny faktor ovplyvňujúci ich životaschopnosť.
Buk lesný (Fagus sylvatica L.) je jednou z najdôležitejších
drevín v strednej Európe známy vysokou senzibilitou voči
suchu [4]. V auguste 2012 bol v kontrolovaných
podmienkach založený nádobový experiment s cieľom

[1] Majzlan, Oto., Vidlička, Ľubomír. (eds). Príroda rezervácie Šúr.
Bratislava: Ústav zoológie SAV, 2010, 410 s. ISBN 978-80-970326-0-9.
[2] Hammer, Øyvind., Harper, David Alexander Taylor., Paul Davis Ryan,
2001.
PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data
Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1), 9.
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prítomná v kliešťoch I. ricinus z vegetácie a v biopsiách
drobných cicavcov. V kliešťoch I. ricinus cicajúcich na
drobných cicavcoch nebola detekovaná žiadna baktéria na
rozdiel od I. trianguliceps, kde AP bola zachytená.
Následná sekvenácia pozitívnych vzoriek ukázala zhodu
genotypu kliešťov I. ricinus z vegetácie s prežúvavčím
genotypom. V kliešťoch I. trianguliceps, cicajúcich
na drobných cicavcoch, bol prítomný odlišný genotyp.
Toto zistenie by mohlo potvrdiť hypotézu, ktorú
prezentoval Bown a kol. [4], že genetický odlišné
subpopulácie AP cirkulujú v 2 oddelených enzootických
cykloch.

sledovania odozvy voči dehydratácii.. Predmetom
skúmania boli 6 mesačné semenáčiky 3 proveniencií buka
lesného,
pochádzajúce
z kontrastných
regiónov
Slovenska, označené ako PV1–PV3 (PV1: 530 m n.m.,
suchšia klíma; PV2: 625 m n.m., stredne vlhká klíma
a PV3: 1250 m n.m., vlhká klíma). Pre dosiahnutie stresu
suchom sme vyradili zálievku. Po uplynutí 2 týždňov bola
zálievka obnovená so zámerom sledovania procesu
RECOVERY. Vodný deficit spôsobil pokles vodného
potenciálu aj RWC. Zároveň sme potvrdili vzťah medzi
vodným potenciálom a RWC. Výsledky dokázali, že všetky
proveniencie
boli
senzitívne
voči
dehydratácii.
Najcitlivejšie reagovali proveniencie PV1 a PV2, ktoré
v závere experimentu vykazovali hodnoty vodného
potenciálu až −2 MPa. U proveniencie PV1 sme
zaznamenali najvyšší pokles RWC a to až na 75 %. Ako
najodolnejšia sa javila proveniencia PV3.

Poďakovanie projektov: APVV 0267/10,
2/0055/11, VEGA 2/0137/10 a EDENnext 7RP.
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[3] Dumler, J. S. et al., In Internat. J. Syst. and Evol. Microb. 2001, 51,
2145−2165.
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Diverzita cievnatých rastlín Piešťan a okolia
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V predloženej práci uvádzame zhrnutie výsledkov
floristického výskumu, ktorého cieľom bolo stanoviť
diverzitu cievnatých rastlín mesta Piešťany a okolia.
Rastlinné taxóny sme určili za použitia určovacích kľúčov
[1, 2]. Zostavili sme zoznam druhov rastlín vyskytujúcich
sa na sledovanom území, vyhodnotili sme vybrané
botanicko-fytogeografické charakteristiky flóry, zostavili
sme lokálny zoznam chránených, ohrozených a vzácnych
druhov a lokálny zoznam inváznych a expanzívnych
druhov podľa zdrojov [3, 4].
Terénnym výskumom sme zaznamenali 330 taxónov
zastúpených 89 čeľaďami. Druhovo najpočetnejšou
čeľaďou bola čeľaď Rosaceae (32 druhov). Veľký počet
zástupcov mali aj čeľade Asteraceae a Poaceae (23
druhov), Fabaceae (20 druhov), Lamiaceae (16 druhov)
a Pinaceae (12 druhov).
Z hľadiska životných foriem bolo na skúmanom území
najviac zastúpených hemikryptofytov (125 druhov), ktoré
tvoria 39 % všetkých druhov. Často vyskytujúce sa boli aj
nanofanerofyty 64 druhov (19 %) a terofyty, ktoré tvorili
14 % (47 druhov) zo zaznamenaných druhov.
Vyhodnotením početného zastúpenia geoelementov
sme zistili, že na sledovanom území sa najviac vyskytovali
submediteránne druhy (90 druhov) tvoriace 28 % všetkých
druhov. Druhy, ktoré majú svoj pôvod v Amerike, Ázii,
Stredozemí, Japonsku, Číne alebo majú neznámy pôvod,
tvorili až 22 % (73 druhov) zo všetkých taxónov. Boreálne
druhy (54 druhov) tvorili 16 % zistených taxónov.
Zastúpenie druhov v rámci vegetačných stupňov sme
zaznamenali, že najviac druhov patrilo do skupiny
nekategorizovaných
(91
druhov,
28 %).
Druhou
najpočetnejšou skupinou boli druhy, ktoré na Slovensku
rastú v nížinnom až podhorskom vegetačnom stupni (90
druhov, 27 %).
V skúmanom území sme celkovo zaznamenali 5 druhov,
ktoré sú podľa zákona (Vyhláška č. 24/2006 Z. z.)
zákonom chránených, čo predstavuje 2 % zo všetkých
zistených taxónov. V Červenom zozname papraďorastov
a semenných rastlín Slovenska [3] je zapísaných 12
druhov, čo predstavuje 4 % všetkých zaznamenaných
druhov. Podľa IUCN kategórií ohrozenosti je 1 druh (8 %)
kriticky ohrozených (CR), 2 druhy (17 %) sú ohrozené
(EN), 6 druhov (50 %) je označených ako zraniteľný druh
(VU) a 3 druhy (25 %) sú menej ohrozené (LR:nt).
V kategorizácii podľa zdroja [5] bolo alochtónnych
druhov 22 % (73 druhov) z celkového počtu zistených
druhov.

Genetická variabilita Anaplasma
phagocytophilum v asociácii s drobnými
cicavcami ako rezervoárovými hostiteľmi a ich
druhové zastúpenie
1
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Drobné cicavce sú dôležitými rezervoárovými hostiteľmi
v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov v prírodných
ohniskách. Epidemiologicky významné sú hlavne rody
Apodemus, Myodes a Microtus [1, 2]. Granulocytárna
anaplazmóza reprezentuje kliešťami prenášané zoonózne
ochorenie vyvolané intracelulárnou gram-negatívnou
baktériou, Anaplasma phagocytophilum (AP), ktorá je
zaraďovaná do čeľade Anaplasmataceae [3]. Nedávne
štúdie podporujú hypotézu, že vnútrodruhová variabilita
zohráva v jej ekológii dôležitejšiu úlohu ako sa pôvodne
predpokladalo. Najvýznamnejším vektorom AP v Európe
je kliešť Ixodes ricinus, aj keď do jej cirkulácie v
prírodných ohniskách sú pravdepodobne v menšej miere
zapojené aj ďalšie druhy kliešťov ako napríklad Ixodes
trianguliceps [4]. Cieľom práce bolo charakterizovať
vnútrodruhovú variabilitu AP cirkulujúcej v prírodných
ohniskách medzi drobnými cicavcami a 2 vektormi (I.
ricinus, I. trianguliceps) a študovať ich ekologické
asociácie. Taktiež sledovať druhové zastúpenie drobných
cicavcov. Počas rokov 2010−2012, boli drobné cicavce
chytané do pascí na 4 modelových lokalitách (Čermeľ,
Hýľov, Botanická záhrada a Rozhanovce). Celkovo boli
biopsie (sleziny, ušnice), kliešte cicajúce na drobných
cicavcoch a kliešte z vegetácie detekované pomocou PCR
a Real-time PCR na prítomnosť baktérie AP.
Vnútrodruhová variabilita druhu AP a fylogenetické
analýzy boli študované na základe DNA sekvencií 4
lokusov (16S rDNA, GEHRL, DOV1, msp4). AP bola
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[4] Kullman. Hydrogeologický výskum mezozoika severozápadných svahov
Nízkych Tatier: Čiastková záverečná výskumná správa. Bratislava: ŠGÚDŠ
Archív Geofondu. 1976.

[1] Dostál, J. – Červenka, M. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín I.
1991, 1−775.
[2] Dostál, J. – Červenka, M. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín I.
1992, 776−1561.
[3] Feráková, V. – Maglocký, Š. – Marhold, K.Červený zoznam
papraďorastov a semenných rastlín Slovenska. 2001, 44−77.
[4] Gojdičová, E. – Cvachová, A. – Karasová, E. Zoznam nepôvodných,
inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska 2. 2002, 59−79.
[5] Marhold, K. – Hindák, F. Zoznam vyšších a nižších rastlín Slovenska.
1998, 1−687.

Indikácia udržateľnej špecifickej spotreby vody
na obyvateľa v špecifických podmienkach
sídelného útvaru vidieckeho charakteru
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Martin Prčík , Katarína Cviková
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Analýza veľkosti podzemného odtoku
v povodiach Belej a Ľupčianky

Udržateľný rozvoj je definovaný ako proces v čase,
v ktorom
je
udržateľnosť
dosahovaná.
Cieľom
udržateľného rozvoja aplikovaného do mestského
a vidieckeho prostredia je poskytnúť efektívnejšie
a výkonné služby udržiavajúce verejné zdravie a blahobyt
[1]. Na Slovensku je pojem udržateľného rozvoja právne
zakotvený v zákone o životnom prostredí nasledovne:
„Trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý súčasným
a budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať
ich základné životné potreby a pritom neznižuje
rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie
ekosystémov“ [2]. Socioekonomické činnosti človeka
v prírodnom prostredí sú častou príčinou stretov záujmov
v krajine [3]. Špecifickou spotrebou vody v domácnostiach
sa rozumie množstvo dodanej vody pre domácnosti, tzv.
vody fakturovanej, pripadajúcej na jedného obyvateľa za
jednotku času.
Cieľom predloženého príspevku je zhodnotenie úrovne
udržateľného rozvoja v obci Palárikovo prostredníctvom
vybraného environmentálneho ukazovateľa špecifická
spotreba vody na obyvateľa. Pri spracovaní informácií
sme vychádzali z informačných podkladov, ktoré sme
získali priamo z agendy Obecného úradu v obci
Palárikovo a ZsVS a.s. Nitra – odštepný závod v Nových
Zámkoch. Použili sme metódu vedeckej abstrakcie.
Vedecká abstrakcia sa vzťahuje na obsah celého
príspevku, ako na teoretickú časť, tak aj na analytickú
časť. Podstatou vedeckej abstrakcie je abstrahovanie
menej dôležitých, resp. nepodstatných informácií od
množstva informácií, ktoré majú priamy alebo nepriamy
vzťah k riešenej problematike.
Špecifickú spotrebu vody na obyvateľa v obci Palárikovo
sme sledovali v rozpätí rokov 2006 až 2011. Spotreba
vody sa v tomto období menila. Najmenej vody
–1
sa spotrebovalo v roku 2008 (64,64 L d ). V roku 2011 sa
spotreba vody približovala k spotrebe v roku 2008
–1
(64,77 L d ). Priemerná špecifická spotreba vody
–1
v sledovanom období predstavovala hodnotu 70,81 L d ,
čo je pod hranicou hygienického minima, ktoré bolo
–1
stanovené na úrovni 80,00 L d .
Na základe výsledkov sme navrhli konkrétnu SWOT
analýzu pre sledované územie. Najvýraznejšími silnými
stránkami obce je skutočnosť, že zdroj pitnej vody je málo
náročný na úpravu a v obci je 100 % napojenosť na
verejný vodovod. Slabou stránkou sa javí čierny odber
vody, tzv. neoprávnený odber.

Diana Porubská
Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava
porubska@fns.uniba.sk

Horské povodia, povodie Belej a povodie Ľupčianky, sú
situované v našich vysokých pohoriach. V horných
častiach sú budované horninami kryštalinika a veľmi málo
preskúmané z hľadiska formovania podzemných zložiek
hydrologickej bilancie, medzi ktoré nepochybne patrí aj
podzemný odtok. Cieľom príspevku je analyzovať veľkosť
podzemného
odtoku
pomocou
rôznych
metód
v spomínaných povodiach za časové obdobie 1.11.1984–
31.10.2004.
Povodie Belej je malé horské povodie nachádzajúce sa
2
vo Vysokých Tatrách, ktorého rozloha je 93,49 km
a dĺžka 21,35 km po vodomerný profil č. 5400 Belá –
Podbanské. Z pohľadu geologickej stavby je povodie
v skúmanej časti homogénne, tvorené iba horninami
kryštalinika.
Povodie Ľupčianky je situované na severnej strane
2
Nízkych Tatier a zaberá plochu 63,66 km . Dĺžka toku je
10,7 km po vodomerný profil 5730 Partizánska Ľupča.
Geologická stavba povodia je pomerne rozmanitá.
Kryštalinikum a mezozoikum zaberá takmer dve tretiny
povodia. Vnútrokarpatský paleogén a kvartér tvorí
prislúchajúcu tretinu hodnoteného územia.
Veľkosť podzemného odtoku bola stanovená pomocou
metódy lokálneho minima, využitej v module BFI +3.0 [1],
Killeho metódou [2] a modelom Bilan [3].
Analytické riešenia poukazujú na to, že hodnoty
podzemného odtoku prepočítané na špecifický podzemný
odtok pri použití modelu Bilan v povodí Ľupčianky sú o 25
–1
–2
–1
–2
% vyššie, a to 24 L s km oproti 18 L s km pre
povodie Belej. Výsledky stanovené metódou lokálneho
–1
minima sú v povodí Ľupčianky o 20 % nižšie, a to 16 L s
–2
–1
–2
km oproti 20 L s km v povodí Belej. Použitím Killeho
metódy boli získané vyššie hodnoty podzemného odtoku
–1
–2
–1
–2
pre povodie Belej, a to 19 L s km oproti 15 L s km
pre povodie Ľupčianky, pričom rozdiel predstavuje 21 %.
Špecifický podzemný odtok stanovený v povodí
–1
–2
Ľupčianky dosahuje 20,18 L s km [4], čo je hodnota
blízka priemeru z použitých metód.
Špecifický podzemný odtok z horninového prostredia
–1
–2
kryštalinika v priemere dosahuje len 0,5–11 L s km , čo
je veľmi nízka hodnota v porovnaní s výsledkami
stanovenými pre kryštalinikum povodia toku Belá.
Rozdielne výsledky môžu byť dôsledkom vplyvu
klimatických činiteľov a prítomnosťou vysoko priepustných
kvartérnych sedimentov, ktorými sú pokryté horniny
kryštalinika v povodí Belej.

[1] Foxon T. et al. 2002. Technological and institutional lock in as a barrier
to sustainable development. London : ICCEPT Working Paper. 79 p.
[2] Kozová M. et al. 2003. Miestna Agenda 21 – metodická príručka.
Bratislava : REC Slovensko. 135 s. ISBN 80-968850-7-3.
[3] Jureková, Z. – Kotrla, M. 2007. Voda v prírodnom a životnom prostredí
– konflikt človeka s prírodou. In Riešenie regionálnych disparít
a nerovnovážnych stavov v prírodnom a hospodárskom prostredí. Nitra :
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied. s. 255–261. ISBN 978-8089143-55-9.
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Špecifikácia možností zaobchádzania
s odpadovými vodami v sídelnom útvare
vidieckeho charakteru
1

Martin Prčík , Miroslava Orešanská

Tvorba priemyselných a komunálnych tuhých
odpadov v sídelnom útvare vidieckeho
charakteru
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2

Martin Prčík , Milan Korenči

1

1

Väčšia pozornosť v oblasti vodného hospodárstva musí
byť v budúcnosti venovaná na zabezpečenie obyvateľstva
vodou s prihliadnutím na regionálne a miestne špecifiká.
Významnou charakteristikou by malo byť obmedzenie
spotreby, racionalizácia hospodárenia s vodou pri
technologickom využívaní vodných zdrojov, ako aj pri
spotrebe na obyvateľa [1]. Socioekonomické činnosti
človeka v prírodnom prostredí sú častou príčinou stretov
záujmov
v krajine
[2].
Výsledkom
takýchto
racionalizačných opatrení bude znižovanie celkového
množstva odpadových vôd, ktoré predstavujú
pre
jednotlivé zložky životného prostredia významné riziká [3].
Pojem odpadová voda je definovaný v zákone č.
364/2004 Z.z. o vodách, podľa ktorého je to voda použitá
v obytných,
výrobných,
poľnohospodárskych,
zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo
v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití
zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj
priesaková voda zo skládok a odkalísk.
Cieľom predloženého príspevku je zhodnotenie úrovne
udržateľného rozvoja v obci Láb prostredníctvom
vybraného environmentálneho ukazovateľa zaobchádzanie s odpadovými vodami. Ukazovateľ zhodnocuje
potenciálnu úroveň znečistenia vody domácnosťami,
bodovými
priemyselnými
a komerčnými
zdrojmi
a monitoruje pokrok v znižovaní toho potenciálu v rámci
integrovaného hospodárenia s vodnými zdrojmi. Pri
spracovaní informácií sme vychádzali z informačných
podkladov, ktoré sme získali priamo z agendy Obecného
úradu v obci Láb a ZsVS a.s.. Použili sme metódu
vedeckej abstrakcie. Vedecká abstrakcia sa vzťahuje na
obsah celého príspevku, ako na teoretickú časť, tak aj na
analytickú časť. Podstatou vedeckej abstrakcie je
abstrahovanie menej dôležitých, resp. nepodstatných
informácií od množstva informácií, ktoré majú priamy
alebo nepriamy vzťah k riešenej problematike.
Zaobchádzanie s odpadovými vodami v obci Láb sme
sledovali v rozpätí rokov 2008 až 2011. Množstvo
vypúšťaných odpadových vôd sa nestále zvyšovalo.
Najvýraznejší rozdiel bol zistený medzi rokmi 2008
3
3
(44 002 m ) a 2011 (92 541 m ). Dané zvýšenie súviselo
so skutočnosťou, že v roku 2011 sa pripojila výrazná časť
obyvateľstva obce na verejnú kanalizáciu a čistiareň
odpadových vôd. Nemenej významným faktom je aj
postupné zvyšovanie počtu obyvateľstva v obci. Pozitívom
je, že síce oficiálne množstvo vypustenej odpadovej vody
sa zvýšilo, ale ide o vodu, ktorá prechádza systémom
čistiarne odpadových vôd a až po tomto prečistení sa
dostáva späť do životného prostredia.

Národná stratégia trvalo udržateľného
rozvoja
Slovenskej republiky je oficiálnym dokumentom, ktorý
schválila Vláda SR uznesením č. 978 zo dňa 10. 10. 2001
a Národná SR uznesením č. 1989 zo dňa 03.04. 2002.
V nej sa uvádza: „Výzvou pre Slovensko, jeho
predstaviteľov, dôležité skupiny spoločnosti a všetkých
občanov je pochopiť a osvojiť si problematiku TUR ako
celková sociálny a kultúrny rozvoj, ekonomickú prosperitu
v harmonickom vzťahu s prírodou a životným prostredím“.
Malo by ísť o cielený proces zmien, ktorými by bolo
možné dosiahnuť najvyššie možnú udržateľnú kvalitu
života [1].
Základným
zákonom
v oblasti
odpadového
hospodárstva od roku 2001 je zákon NR SR č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Možnosti separácie jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu sú rôzne v závislostí od špecifík odpadu a od
možností konkrétnej obce [2].
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho
odpadu určuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Paňa
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi č. 3/2011.
Cieľom predloženého príspevku je zhodnotenie tvorby
priemyselných a komunálnych tuhých odpadov v obci
Paňa.
Pri spracovaní informácií sme vychádzali z informačných
podkladov, ktoré sme získali priamo z agendy Obecného
úradu v obci Paňa. Použili sme metódu vedeckej
abstrakcie. Vedecká abstrakcia sa vzťahuje na obsah
celého príspevku, ako na teoretickú časť, tak aj na
analytickú časť. Podstatou vedeckej abstrakcie je
abstrahovanie menej dôležitých, resp. nepodstatných
informácií od množstva informácií, ktoré majú priamy
alebo nepriamy vzťah k riešenej problematike.
Množstvo odpadov v obci Paňa v sledovanom období
rokov 2007 až 2011 medziročne vzrastalo. V roku 2011
bolo vytvorených o 13,8 t odpadov viac ako v roku 2007,
pri čom najvýraznejší nárast sme zaznamenali
u zmesového komunálneho odpadu.
Na základe výsledkov sme navrhli konkrétnu SWOT
analýzu pre sledované územie. Najvýraznejšími slabými
stránkami obce je neustála nízka uvedomelosť ľudí
k životnému prostrediu a nedostatok finančných prostriedkov miestnej samosprávy. Významnou príležitosťou pre
obec Paňa je možnosť podpory separovaného zberu
prostredníctvom členstva obce v Ponitrianskom združení
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.
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Dynamika pH pôdy vo vybraných segmentoch
skupiny lesných typov Fagetum pauper
Ivana Šimková, Margita Kuklová, Ján Kukla
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 01 Zvolen
simkova@savzv.sk

Dreviny sú hlavným atribútom lesných spoločenstiev,
ktoré produkujú hlavnú časť biomasy a svojím zložením
ovplyvňujú jednotlivé zložky ekosystému. Okrem
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abiotických stanovištných faktorov aj rastlinné zloženie
[1,2]. Vplyv dreviny na jednotlivé zložky môžeme
pozorovať v prirodzených lesoch, ale oveľa výraznejšie sa
prejaví v porastoch nepôvodných (alochtónnych) druhov
drevín [3]. Jedným z prvotných zmien zaznamenaných
vplyvom zakladania porastov nepôvodných drevín je
zmena kyslosti pH pôdy. Lesné spoločenstvá, ktoré boli
predmetom sledovania dynamiky pH reprezentuje
pôvodný 80−100 ročný dospelý bukový porast (G1)
a zmenené segmenty fytocenóz – 30-ročný brezový (G2),
smrekový (G3) a bukový porast (G4) zo skupiny lesných
typov Fagetum pauper (Fp). Vplyv opadu rozdielnych
druhov drevín na hodnoty pH aktívnej a výmennej reakcie
sa najviac prejavil v pokrývkovom humuse a vrchných
vrstvách pôdy 0−10 cm. Krivky aktívnej reakcie v 80−100
ročnom a 30-ročnom bukovom poraste sa relatívne
kopírujú, ich hodnoty pH smerom do hĺbky stúpajú.
V prípade 80−100 ročnej bukovej kmeňoviny (G1) od
(5,02 ± 0,22) do (5,490 ± 0,005), v prípade 30-ročného
bukového porastu (G4) od (5,1 ± 0,18) do (5,430 ± 0,008).
Priebeh kriviek pH v porastoch 30-ročnej brezy (G2)
a smreka (G3) vykazujú v prvej polovici pravostranné
zošikmenie, avšak v druhej polovici sa krivky zbiehajú
k sebe. Hodnoty pH v brezovom poraste kolíšu od (5,80 ±
0,08) v Ool do (5,65 ± 0,07) vo vrstve 20−30 cm.
V smrekovom poraste je to od (4,9± 0,2) do (5,50 ± 0,03).
Krivky výmennej reakcie pôdy sa navzájom kopírujú,
avšak v odlišných hodnotách. Ich hodnoty smerom do
hĺbky stúpajú. Najnižšie hodnoty pHKCl v subhorizonte Ool
sme zaznamenali v smrekovom poraste (G3) (3,8 ± 0,3),
najvyššie v brezovom poraste (G2) (5,32 ± 0,10).
V prípade vrstvy pôdy v hĺbke 20−30 cm najnižšia hodnota
bola nameraná v dospelej bukovej kmeňovine a smrekovom poraste (4,22) a najvyššia v brezovom poraste (4,47).
Na základe Mann−Withney U testu sme zistili, že medzi
jednotlivými porastmi v rámci sledovaných premenných
existujú signifikantné rozdiely pri hladine významnosti α <
0.05. Najvýraznejšie rozdiely sa v oboch prípadoch
(aktívnej a výmennej reakcie) prejavili medzi 30-ročným
brezovým porastom vo vzťahu k 30-ročnému smrekovému
a bukovému porastu.

ktorých sa dosiahla 50 %-ná inhibícia sledovaných
parametrov. Rovnaké odpovede nami testovaného
rastlinného druhu na stres vyvolaný prítomnosťou ťažkých
kovov uvádza aj literatúra [1, 2].
Sinapis alba
-1

EC50 (mg.l )

Zn

Koreň
Výhonok
Chlorofyl a
Chlorofyl b
Karotenoidy

314,1
585,8
* 11 %
* 13 %
* 16 %

Ni
15,3
24,1
* 42 %
* 38 %
* 43 %

*najvyššia hodnotená koncentrácia daného kovu
spôsobila uvedenú percentuálnu inhibíciu rastu
a tvorby hodnotených parametrov (nedosiahla sa 50
% inhibícia)

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory grantu
UK/352/2013.
[1] Fargašová, Molnárová, Environ. Sci. Pollut. Res. 2010, 17, 187−194.
[2] Molnárová, Fargašová, ChemListy 2006, 100, 707.
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Opotrebované pneumatiky predstavujú nepohodlný
civilizačný odpad, ktorý sa veľmi ťažko likviduje.
Prirodzené odbúranie takéhoto odpadu trvá niekoľko
stoviek rokov a má nepriaznivý vplyv na okolie a zemskú
kôru. Preto sa odborná verejnosť čoraz intenzívnejšie
zaoberá návrhom efektívneho zhodnotenia prípadne
zneškodnenia tohto materiálu. Okrem klasických
spôsobov nakladania s opotrebovanými pneumatikami
akými sú mechanické drvenie, kryogénna redukcia,
regenerácia a granulovanie sú v súčasnosti známe a
využívané aj pyrolýzne procesy.
Medzi nové spôsoby pyrolýzneho spracovania
pneumatík patrí mikrovlnná pyrolýza. Mikrovlny sú
schopné
ohrievať
materiál
omnoho
jednotnejšie
a rýchlejšie ako konvenčné tepelné metódy a získavať
olefíny s relatívne vyššou molekulovou hmotnosťou.
Vedľajším produktom pri získavaní olefínov je zisk
povrchovo aktívneho uhlia vo forme popola, ktorý má
veľmi dobré adsorpčné vlastnosti a nachádza široké
uplatnenie pri ochrane životného prostredia.
Cieľom práce bolo určiť adsorpčnú izotermu, ktorá
najvhodnejšie popisuje sorpciu zinku na popol a stanoviť
pri akej koncentrácii je Zn najefektívnejšie odstraňovaný
z priemyselných
vôd.
Adsorpčné
izotermy
boli
modelované Freundlichovou, Langmuirovou a Redlich –
Petersonovou izotermou použitím nelineárnej regresnej
analýzy. Na základe regresnej analýzy bola určená
najvhodnejšia izoterma (Redlich–Petersonova izoterma).
Z výsledkov AAS sa zistilo, že k najefektívnejšiemu
odstraňovaniu Zn dochádzalo vtedy ak vstupná
koncentrácii Zn nepresiahla 20 mg/L.

Práca vznikla s podporou projektu VEGA č. 2/0027/13.
[1] van Oijen, D., Merkus, F., Patrck, H., den Ouden, J. et de Waal, R.
Effects of tree species composition on within- forest distribution of
understorey species. Applied Vegetation Science 2005, 8, 155−166.
[2] Wulf, M. et Naaf, T. Herb layer response to broadleaf tree species with
different leaf litter quality and canopy structure in temperate forests. Journal
of Vegetation Scienca 2009, 20, 517−526.
[3] Máliš, F., Ujházy, K., Vodálová, A., Barka, I., Čaboun, V. et Sitková, Z.
The impact of Norway spruce planting on herb vegetation in the mountain
beech forests on two bedrock types. European Journal of Forest Research
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Ťažké kovy patria k významným znečisťovateľom
životného prostredia. Nikel a zinok patria medzi ťažké
kovy, ktorých globálna produkcia neustále vzrastá.
Kontaminácia pôd toxickými kovmi je z hľadiska produkcie
zdravotne nezávadných potravín vážnym celosvetovým
problémom. Hlavnou odpoveďou rastlín na expozíciu
ťažkým kovom je predovšetkým výrazná redukcia rastu
a tvorby fotosyntetických pigmentov. V experimentoch sa
hodnotili toxické účinky niklu a zinku na rast koreňov
a výhonkov a na tvorbu chlorofylu a, chlorofylu b a
karotenoidov v modelovom organizme Sinapis alba L.
Výsledky sa štatisticky vyhodnotili probitovou analýzou
stanovením EC50 hodnôt a ich 95 % intervalov
spoľahlivosti (CI). V tabuľke sú uvedené koncentrácie, pri

2+

Štúdium sorpcie Zn z priemyselnej odpadovej
vody s využitím prírodného a modifikovaného
klinoptilolitu
1

1

Lenka Špániková , Darina Ondrušová ,
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retroflexus (IN), Anchusa oficinalis, Anthriscus sylvestris,
Arctium tomentosum, Arenaria serpyllifolia, Arrhenatherum
elatius (EX), Artemisia vulgaris, Atriplex patula (EX),
Balota nigra subsp. nigra (IN), Barbarea vulgaris, Bromus
tectorum, Bryonia alba (IN), Calamagrostis epigejos (EX),
Capsella bursa-pastoris, Cichorium intybus (IN), Crepis
biennis, Datura stramonium (IN), Digitaria sanguinalis,
Dipsacus fullonum, Echinochloa crus-galii, Echium
vulgare, Epilobium parviflorum, Equisetum arvense,
Eragrostis minor, Conyza canadensis (IN), Eupatorium
cannabinum, Fallopia convolvulus, Galinsoga parviflora
(IN), Galium album, Geranium pratense, Geranium
robertianum, Hypericum perforatum, Chelidonium majus,
Chenopodium album, Chenopodium strictum (IN),
Impatiens parviflora (IN), Lactuca serriola, Medicago
falcata, Medicago lupulina, Melilotus albus (IN), Melilotus
officinalis (IN), Microrrhinum minus, Negundo aceroides
(IN), Pastinaca sativa (EX), Picris hieracioides (EX),
Pilosella piloselloides, Pimpinella saxifraga, Plantago
lanceolata, Poa annua, Poa compressa, Polygonum
aviculare (EX), Portulaca oleracea, Potentilla reptans,
Reseda lutea, Sambucus nigra (EX), Sanguisorba minor,
Sedum acre, Senecio viscosus, Setaria pumila, Setaria
viridis, Silene vulgaris, Sonchus asper, Stellaria media,
Stenactis annua (IN), Swida sanguinea, Tanacetum
vulgare (IN), Tithymalus esula, Trifolium repens,
Tripleurospermum perforatum (IN), Tussilago farfara,
Urtica dioica, Verbascum chaixii subsp. austriacum (EX).
Celkovo sme na lokalite zistili 73 druhov cievnatých
rastlín. Prevahu majú zástupcovia čeľadí Asteraceae (12
druhov), Poaceae (10), Fabaceae a Cichoriaceae (po 5
druhov). Markantné je až 16 inváznych (IN) a 8
expanzívnych (EX) druhov (t.j. až 33 % všetkých druhov)
a tiež výrazný podiel teplomilných a jednoročných druhov.
Výskyt teplomilného druhu Portulaca oleracea nebol v
Liptovskej kotline doteraz vôbec známy [4].

Priemysel
je
producentom
veľkého
množstva
odpadových vôd znečistených škodlivými emisiami, z
ktorých k najnebezpečnejším patria ťažké kovy. Mnohé
priemyselné podniky však
využívajú v procese
spracovávania odpadových vôd nenáročné precipitačné
technológie. Výsledkom tohto spôsobu čistenia je často
prekročenie limitných koncentrácií ťažkých kovov
v odpadových vodách. Preto sa pozornosť vedcov čoraz
viac sústreďuje na využitie dostupných prírodných
materiálov, ktoré majú vysokú sorpčnú schopnosť. Medzi
takéto materiály zaraďujeme aj prírodné zeolity [1].
Prírodné zeolity sú vulkanické minerály s mikropórovitou
štruktúrou. Po chemickej stránke sú to hlinitokremičitany,
ktorých základnými stavebnými jednotkami sú tetraédre s
centrálnym atómom kremíka, resp. hliníka. Tieto tetraédre
sú spojené zdieľaním rohových atómov kyslíka vytvárajúc
kyslíkové mostíky. Vo svojej dutinovej štruktúre zeolity
obsahujú slabo viazané a ľahko vymeniteľné katióny. Pre
schopnosť výmeny katiónov za iné sú zeolity často
využívané práve ako sorbenty [2, 3].

Dutinová štruktúra zeolitu [2]

Práca je zameraná na štúdium sorpcie zinočnatých
katiónov z priemyselnej odpadovej vody pomocou
prírodného a modifikovaného zeolitu typu klinoptilolit pri
presne špecifikovaných podmienkach. Priemyselná
2+
odpadová voda obsahovala okrem Zn iónov aj rôzne iné
anorganické a organické zlúčeniny, preto bol pripravený aj
modelový roztok ZnCl2 na vylúčenie, resp. potvrdenie
vplyvu týchto zlúčenín na účinnosť sorpcie. Koncentrácie
zinočnatých katiónov v roztoku pred a po sorpcii boli
stanovené pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie.
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APVV LPP-0125-07.
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Peter Štrba

Obec Huty patrí z hľadiska diverzity flóry ku menej
preskúmaným lokalitám na severnom Slovensku, ktorá
leží v ústraní susediacich známych národných prírodných
rezervácií Kvačianska dolina a Sivý vrch.
Cieľom práce bolo terénnym výskumom zdokumentovať
v podhorskom výškovom vegetačnom stupni výskyt
zástupcov teplomilnej a synantropnej flóry. Výskum sme
uskutočnili v auguste roku 2008. Determináciu rastlinných
druhov sme realizovali pomocou botanického kľúča [1].
Názvoslovie uvádzame podľa platnej nomenklatúry [2].
Nadmorskú výšku sme merali prístrojom GPS (Garmin).
Naše zistenia sú významné tým, že dopĺňajú doteraz
známe údaje o ekologických hraniciach a fytogeografickej
charakteristike taxónov našej flóry. Viaceré z nálezov
predstavujú z fytogeografického hľadiska vertikálne
zaujímavý hraničný výskyt (alebo výskyt v hornej štvrtine
známeho intervalu výškového rozšírenia) s platnosťou pre
územie Slovenska [cf. 3].

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra
botaniky a genetiky, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
petostrba@gmail.com, pstrba@ukf.sk

Cieľom práce bolo terénnym výskumom zistiť diverzitu
cievnatých rastlín špeciálneho typu stanovišťa –
ferroviatického. Výskum sme uskutočnili v auguste roku
2012 na železničnej stanici Ružomberok, na východnom
okraji Liptovskej kotliny. Na určovanie rastlín sme použili
[1] a názvoslovie druhov uvádzame podľa [2]. Naše
výsledky dopĺňajú doteraz známe údaje o rozšírení rastlín
na
Slovensku.
Viaceré
zistenia
predstavujú
z fytogeografického hľadiska v podmienkach Slovenska
hraničný výskyt, napr. nález Amaranthus albus [cf. 3].,
Portulaca oleracea, Datura stramonium, Dipsacus
fullonum [cf. 4, 5]. Zoznam rastlinných druhov na lokalite
Ružomberok, železničná stanica, 460 m n. m., okr. 26a –
Liptovská kotlina, 6981b, 3. a 30.8.2012, foto P. Štrba:
Achillea millefolium, Amaranthus albus (IN), Amaranthus
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Skalná Alpa [5] a 1495 m n. m., Chata pri Popradskom
plese, parkovisko za chatou (Vysoké Tatry, okr. 23b) [7].
Ranunculus repens (iskerník plazivý): 2000 m n. m. –
nové výškové maximum pre flóru Slovenska. Liter. údaje:
Druh rozšírený od nížin do horského, zriedka do
subalpínskeho výškového vegetačného stupňa [1].
Doteraz známe výškové maximum druhu na Slovensku je
1579 m n. m., Javorinská Široká, (Vysoké Tatry, okr. 23b)
a 1570 m n. m., Predné Meďodoly (Belianske Tatry, okr.
23c) [8].
Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá): 2000 m n. m. –
nové výškové maximum pre flóru Slovenska. Liter. údaje:
Druh rozšírený od nížin do subalpínskeho výškového
vegetačného stupňa [1]. Doteraz platné výškové maximum
sme zaznamenali pri 1758 m n. m., na Skalnatom plese
(Vysoké Tatry, okr. 23b) [3]. Dávnejšie bola uvádzaná
najvyššia lokalita – 1700 m n. m., Belianske Tatry, 23c,
Bujačí vrch [6]. Populácie uvedených druhov sú malé (iba
niekoľko jedincov až desiatky jedincov).

Všetky uvedené nálezy rastlinných druhov pochádzajú
z lokality: Podtatranská brázda, obec Huty, popri hlavnej
cestnej komunikácií v obci, okr. 21d – Chočské vrchy,
6783c, 20. 8. 2008, P. Štrba et A. Gogoláková, foto P.
Štrba: Achillea ptarmica L. (rebríček bertrámový) – 790
m n. m., z kultúry splanený na brehoch potoka, Atriplex
patula L. (loboda konáristá) – 842 m n. m., Barbarea
vulgaris R. Br. (barborka obyčajná) – 790 m n. m.,
Carduus acanthoides L. (bodliak tŕnitý) – 842 m n. m.,
Cirsium vulgare (Savi) Ten. (pichliač obyčajný) – 842 m
n. m., Echium vulgare L. (hadinec obyčajný) – 880 m n.
m., Epilobium hirsutum L. (vrbovka chlpatá) – 842 m n.
m., Hesperis matronalis L. (večernica voňavá) – 790 m
n. m., Humulus lupulus L. (chmeľ obyčajný) – 842 m n.
m., Chenopodium album L. (mrlík biely) – 842 m n. m.,
Leonurus cardiaca L. (srdcovník obyčajný) – 790 m n.
m., Lupinus polyphyllus Lindl. (lupina mnoholistá) – 790
m n. m., Ononis arvensis L. (ihlica roľná) – 790–842 m n.
m., Pastinaca sativa L. (paštrnák siaty) – 790–842 m n.
m., Sanguisorba minor Scop. (krvavec menší) – 880 m
n. m., Veronica persica Poir. (veronika perzská) – 880 m
n. m., Viola arvensis Murray (fialka roľná) – 842 m n. m.
Doteraz známe hranice výškového rozšírenia mnohých
rastlinných druhov sa v súčasnosti v podhorských
oblastiach posúvajú postupne smerom nahor vplyvom
klimatických zmien a činnosti človeka (synantropizácia,
doprava, výstavba a následne s nimi spojené šírenie
diaspór rastlín na nové stanovištia).
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Štyri nové výškové maximá pre flóru Slovenska
z Nízkych Tatier

V rámci hľadania ekologicky stabilných a ekonomicky
zastupiteľných alternatív, resp. doplnkov k energetickej
kukurici sa diskutuje stále viac o pestovaní trvalých kultúr.
Pritom sa vkladajú veľké očakávania obzvlášť v silfium
zrastenolisté (Silphium perfoliatum L.). Pri pilotných
projektoch v Thüringene sa získali vysoké výnosy suchej
3
hmoty až 24 t/ha a 5300 Nm /ha metánu. Tieto aspekty
sa javia ako obzvlášť sľubné v tomto ohľade práve
presilfium zrastenolisté (Silphium perfoliatum) ako
vynikajćeho nielen energetického nosiča, ale aj
výýnamného prvku rozmanitosti našej krajiny. Táto už 10–
15 rokov poľnohospodársky využívaná kultúra z čeľade
astrovitých rastlín pochádza z miernych oblastí Severnej
Ameriky a cez Rusko sa dostala do západnej Európy, kde
sa ako cukornatá zelená bylina pestovala v záhradách ako
potrava pre králiky. V tunajších podmienkach sa dá
silphium perfoliatum úspešne pestovať. V prvom roku
vegetácie sa však najprv vytvorí len prízemná listová
ružica, ktorá je nevhodná na zber kvôli jej
nedostatočnému výnosu biomasy. Až od druhého roku
nastáva výraznejší rast čo sa týka výšky a množstva
biomasy [1].
Jedná sa o nenáročnú úžitkovú rastlinu. Vďaka
fyziologickému „triku“ astrovitých rastlín dokáže silfium do
svojho lievikovitého kalicha zachytiť rosu a tým padom
nepotrebuje toľko vody zo zeme. Práve preto môže rásť aj
na suchších stanovištiach. Rastlina výborne slúži ako
podklad pre rozmanitý životný priestor. Vďaka svojmu
rozsiahlemu lístiu ponúka silfium životný priestor širokej
faune
(včelám,
chrobákom,
vtákom)
[2].
Poľnohospodársky koncept pestovania je tým ekologicky
vzácnejší a dá sa počítať aj s rastom druhovej
rozmanitosti.
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Cieľom práce bolo zdokumentovať aktuálne hranice
výškového rozšírenia synantropných druhov rastlín
v hrebeňových polohách Nízkych Tatier, v oblasti vrchu
Chopok. Terénny výskum sme realizovali v letných
mesiacoch rokov 2010−2012. Uvádzame komentár ku
štyrom druhom dosahujúcich na lokalite výškové
maximum s aktuálnou platnosťou pre flóru Slovenska.
Lokalita výškového maxima: Nízke Tatry, okr. 22, vrch
Chopok (2023,6 m n. m.), ruderalizované stanovištia
medzi Kamennou chatou a novo budovanou vrcholovou
stanicou lanovky (bola tu tiež meteorologická stanica),
7083d, 2000 m n. m., P. Štrba et A. Gogoláková, foto P.
Štrba 6. 8. 2011.
Plantago major (skorocel väčší): 2000 m n. m. – nové
výškové maximum pre flóru Slovenska. Liter. údaje: Druh
rozšírený od nížin do subalpínskeho výškového
vegetačného stupňa [1]. Vo Vysokých Tatrách (okr. 23b)
dosahuje výškové maximum na Skalnatom plese 1758 m
n. m., odpočinková plocha vedľa budovy hornej stanice
lanovky [3] a v Nízkych Tatrách (okr. 22) sme druh doteraz
najvyššie zaznamenali pri 1630 m n. m., vrch Salatín [4].
Potentilla anserina (nátržník husí): 2000 m n. m. –
nové výškové maximum pre flóru Slovenska. Liter. údaje:
Druh rozšírený od nížin do podhorského výškového
vegetačného stupňa [1].
Doteraz platné výškové
maximum – ca 1948 m n. m., Nízke Tatry, okr. 22, vrch
Kráľova hoľa, pri vysielači [2]. Ďalšie vysoko položené
náleziská sú: 1410 m n. m., Veľká Fatra, okr. 21c, vrch
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[1] Herzog, F.; Dupraz, C., 2006. Integrierte Ekologische und Ekonomische
Bewertung von Agroforstsystemen in Europa, Tharandt/Sachsen, 6. und 7.
November 2006, S. 2–3.
[2] Weinland, P., 2003. Production and energetic use of biogas from energy
crops and wastes in Germany. Appl. Biochem. Biotechnol. 109, 263–274.

Zmeny režimu výdatnosti vybraných prameňov
kryštalinika
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Vplyv vybraných meteorologických prvkov na
dobu zahniezdenia bociana bieleho na lokalite
v Zlatých Moravciach

Slovensko je krajina bohatá na podzemné vody, ktoré sa
vyskytujú najmä v prostredí aluviálnych náplavov veľkých
riek. Vyskytujú sa aj v krasových oblastiach, ktorých
režimu bola v minulosti venovaná zvýšená pozornosť.
V období
čoraz častejšieho
výskytu
extrémnych
klimatických javov (extrémne úhrny zrážok, obdobia
sucha) nadobúda čoraz väčší význam aj poznanie režimu
vôd z prostredí menej „atraktívnych“, akým je aj prostredie
kryštalinika (magmatické a metamorfované horniny),
pričom v niektorých oblastiach sa využívajú tieto
podzemné vody ako vodárenské zdroje pre obce. Cieľom
príspevku je vyhodnotiť režim prameňov v rôznych typoch
kryštalinika a vypracovať prognózu vývoja výdatnosti.
Hodnotené boli pramene v Malých Karpatoch – pramene
Štôla a Klčovanka 2, v Malej Fatre – Prameň č.1, v
Nízkych Tatrách – prameň Žliabok, vo Veporských
vrchoch – prameň Farárova studňa a vo Volovských
vrchoch – prameň Barbora. Tieto pramene majú dlhodobé
rady pozorovaní, ich obeh a výver je viazaný na horninové
prostredie kryštalinika. K prameňom boli vybrané aj
príslušné zrážkomerné stanice. Vstupné údaje, poskytnuté
Slovenským
hydrometeorologickým
ústavom,
boli
spracované do databázy s mesačným krokom a
následne štatisticky spracované a graficky vyhodnotené
v programoch Microsoft Excel 2007, Statgraphics 15
a Statistica. Analýza sezónnej zložky režimu výdatnosti
prameňov ukázala, že všetky hodnotené pramene dosiahli
najvyššiu
výdatnosť
v mesiaci
apríl
a najnižšiu
v mesiacoch september a október. Všetky hodnotene
pramene majú najvýraznejšiu ročnú periódu, čo znamená,
že priebeh výdatnosti prameňov sa každý rok opakuje. Na
základe hodnôt korelačných koeficientov za celé
hodnotené obdobie a časovo zhodné obdobie rokov
1997–2010 možno konštatovať, že medzi výdatnosťou
prameňa a úhrnom zrážok existuje priamy lineárny vzťah.
Závislosť výdatnosti od zrážok v jednotlivých mesiacoch je
u jednotlivých hodnotených prameňov rôzna, avšak
spoločným znakom je vplyv sumárnych úhrnov zrážok za
zimné mesiace december – apríl na aprílovú výdatnosť
prameňov. Na májovú a júnovú výdatnosť vo väčšine
prípadov vplývajú májové úhrny zrážok. Počas obdobia júl
– október sú výdatnosti väčšinou ovplyvnené zrážkami v
danom mesiaci, resp. zrážkami z predchádzajúceho
mesiaca. Na základe výsledkov krížových korelácií za celé
hodnotené obdobie možno povedať, že u všetkých
prameňoch je najvýznamnejšia reakcia výdatnosti na
zrážky v danom mesiaci, teda s nulovým posunom. Popri
tom je u takmer všetkých prameňov významný aj vplyv
zrážok predchádzajúceho mesiaca. Na vzájomné
porovnanie podobnosti režimu prameňov bola použitá
zhluková (klastrová) analýza, ktorá predpokladá podobný
režim u prameňov dvojice Štôla a Klčovanka; a u dvojice
Farárova studňa a Žliabok. Na základe identifikovaných
trendov môžeme predpokladať, aký vývoj bude mat
výdatnosť hodnotených prameňov v budúcnosti. Priebeh
lineárneho trendu priemerných ročných výdatností za roky
1997 – 2010 je u prameňov č. 207 – Klčovanka 2, 795 –
Prameň č. 1 a č. 1252 – Žliabok klesajúci, avšak ani jeden
z týchto trendov nie je štatisticky významný. Stúpajúci
priebeh lineárneho trendu majú pramene č. 113 – Štôla, č.
1234 – Farárova studňa a č. 2180 – Barbora, avšak okrem
prameňa Štôla, ktorého trend je štatisticky významný na
hladine významnosti α ˂ 0,05, sú ostatné trendy štatisticky
nevýznamné.
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Migrácia je pravidelný sezónny pohyb uskutočňovaný
mnohými druhmi teplomilných vtákov reagujúcich na
lokalitu a počasie z dôvodu pudu sebazáchovy založenom
na potravinovej sebestačnosti. Najčastejší pohyb je po
trase sever-juh, kedy vtáčie populácie v jarných
mesiacoch absolvujú let zo svojich zimovísk v teplých
klimatických oblastiach do severnejšie položených
hniezdisk [1]. Na Slovensku prebieha sťahovanie vtákov
zo zimovísk od marca do mája, pričom najväčšie počty
sťahovavých druhov prilietajú v posledných dvoch
marcových a v prvých dvoch aprílových týždňoch [2].
Jedným významným sťahovavých vtáčím druhom
hniezdiacim na Slovensku je bocian biely (Ciconia
ciconia),
ktorého
slovenská
populácia
zimuje
v Juhoafrickej republike. Počas svojej migračnej trasy,
začínajúcej sa na juhu afrického kontinentu, prelieta
východným pobrežím Afriky, údolím rieky Níl, Sudánom,
Egyptom, Jordánskom, Sýriou, Izraelom, Tureckom,
Rumunskom, Bulharskom, Maďarskom až zahniezdi u nás
[3]. Predkladaný príspevok hodnotí vplyv vybraných
meteorologických prvkov, meraných v mesiaci marec za
obdobie rokov 2004 až 2012, na prílet bociana bieleho na
hniezdo nachádzajúce sa v meste Zlaté Moravce na
48°23´6.83´´ severnej zemepisnej šírky a 18°23´34.30´´
východnej zemepisnej dĺžky. Pre spracovanie témy boli
použité nasledujúce meteorologické prvky: priemerná
denná teplota vzduchu (°C), priemerná denná rýchlosť
−1
vetra (m s ), priemerný denný úhrn zrážok (mm),
−1
priemerná denná dĺžka slnečného svitu (h d ), mesačný
úhrn zrážok (mm) a mesačná dĺžka slnečného svitu
−1
(h mes ). V sledovanom období zahniezdenia jedinec
priletel každoročne v rozpätí 30 dní, konkrétne od 19.
marca do 17. apríla, pričom osemkrát zahniezdil od 19.
marca do 03. apríla. Porovnaním jednotlivých hraničných
meteorologických údajov meraných mesiacov s dňami
pozorovaných príletov sme zistili, že extrémne hodnoty
namerané v danom mesiaci nemajú významnejší vplyv na
meteorologické prvky, keďže sa v 67 % obe krajné
hodnoty vyskytovali z pohľadu zaznamenaných príletov
neskoršie (01. a 03. apríla), čo je však celoslovenský
normál. Tohtoročný prílet bol zaznamenaný dňa 20.
marca, čo predstavuje z našich pozorovaní skorý prílet.
Tento dátum sa zhoduje s príletom v roku 2010, kedy boli
namerané prevažne priemerné hodnoty vzhľadom na
dané obdobie, čo sa nezhoduje s abnormálnym marcom
2013. Jediným zhodným meteorologickým prvkom
u oboch príletoch je priemerná denná rýchlosť vetra, ktorý
sa približuje k nameranému hornému extrému z roku
2009, kedy bol však pozorovaný prílet neskorý.
Meteorológia oblasti hniezdiska bociana bieleho v Zlatých
Moravciach nemá vplyv na dobu jeho príletu, z čoho
vyplýva, že migrácia je ovplyvnená podmienkami oblasti
zimoviska a faktormi počas letu.
[1] Berthold, P., Bauer, H.-G., Westhead, V., 2001: Bird Migration: A
General Survey. Oxford University Press, Oxford. ISBN 0-19-850787-9.
[2] Slobodník, V.: Blíži sa vrchol jarnej migrácie vtákov. [online] 03.03.2012.
[cit. 27.3.2013] Dostupné z http://snaturou2000.sk/spravodajca/blizi-savrchol-jarnej-migracie-vtakov.
[3] Štollmann, A., 1987: Chorológia bociana bieleho (Ciconia ciconia) na
Slovensku. Ochrana prírody 8, Liptovský Mikuláš, 7−42.

.

49

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Práca vznikla za podpory grantov VEGA (2/0011/11,
2/0149/12).

Ochranný účinok bucilamínu voči voľnoradikálovej degradácii vysokomolekulového HA
in vitro: Návrh a syntéza nového derivátu
bucilamínu
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Syntéza a štúdium optických vlastností
konjugovaných derivátov benzobistiazolových
solí

Bucilamín (N-(2-merkapto-2-metylpropionyl)-L-cysteín;
BUC), sa v juhovýchodnej Ázii používa ako účinné
antireumatikum. Hyalurónan (HA, polysacharid tvorený
disacharidovými
jednotkami
N-acetyl-D-glukozamínu
a kyseliny D-glukurónovej) predstavuje jednu z hlavných
zložiek extracelulárneho matrixu, vrátane synoviálnej
tekutiny. Degeneratívne ochorenia kĺbov sú sprevádzané
zvýšenou
degradáciou
vysokomolekulárneho
HA
v dôsledku pôsobenia oxidačného stresu.
V našich experimentoch používame vysokomolekulárny
HA ako modelovú biomakromolekulu pre štúdium voľnoradikálovej degradácie in vitro. Voľno-radikálovú
degradáciu HA sme iniciovali Weissbergerovým
biogénnym
oxidačným
systémom
(WBOS),
pozostávajúcim z biogénnych zložiek v relevantných
(pato)fyziologických koncentráciách, 100 µM askorbát a 1
µM Cu(II), v aeróbnych podmienkach. Oxidačnú
degradáciu HA sme sledovali monitorovaním poklesu
dynamickej viskozity HA v reakčnej zmesi v čase
pomocou rotačnej viskozimetrie. BUC úplne blokoval
pokles dynamickej viskozity roztoku HA v dôsledku
pôsobenia
WBOS.
Nakoľko
sme
v našich
predchádzajúcich štúdiach zistili, že BUC má významné
antioxidačné vlastnosti [1‒3], predpokladáme že účinok
BUC môže byť sprostredkovaný jeho schopnosťou
vychytávať hydroxylové a alkoxylové radikály. Na základe
týchto skutočností sme navrhli syntézu nového derivátu
BUC*
(2-aminoetylester
kyseliny
3-merkapto-2-(2merkapto-2-metylpropánamido)propánovej),
ktorého
štruktúra bola navrhnutá tak, aby bol schopný
neutralizovať ďalší silný endogenný oxidant – kyselinu
chlórnu, ktorú produkujú aktivované neutrofily pri zápale,
pričom schopnosť vychytávať hydroxylové a alkoxylové
radikály by ostala zachovaná.
Záverom, BUC signifikantne inhiboval pokles dynamickej
viskozity roztoku HA vyvolaný WBOS. Príprava nového
derivátu BUC nepriniesla očakávaný výťažok. Preto budú
potrebné niektoré modifikácie syntézy, napr. výmena bázy
resp. rozpúšťadla.
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Organické zlúčeniny čoraz častejšie nachádzajú svoje
uplatnenie ako komponenty v mnohých aplikáciách bez
ktorých si život už ani nevieme predstaviť, vrátane
elektroniky (polovodiče a polovodičové tranzistory),
výpočtovej a zobrazovacej techniky (pamäťové médiá, LC,
OLED), optoelektroniky (solárne články, laserové
technológie, NLO) a pod. Organické heterocyklické
štruktúry zaručujú požadované mechanické vlastnosti
nových materiálov ako aj ich stabilitu. Linearita, planarita
a aromaticita podmieňujú vysokú delokalizáciu systému s
možnosťou transportu náboja.
Cieľom našej práce je syntéza a štúdium vlastností
nových derivátov heterocyklických zlúčenín s push−pull
štruktúrou, u ktorých predpokladáme zvýšenú nelineárnooptickú (NLO) odozvu. Látka vykazuje nelineárno-optické
vlastnosti, ak vplyvom elektromagnetického žiarenia
s veľkou intenzitou (napr. laserový lúč) dochádza po jeho
prechode zlúčeninou k zmene frekvencie, fázy alebo inej
fyzikálnej charakteristiky pôsobiaceho žiarenia. Štruktúra
zlúčenín s takýmito vlastnosťami pozostáva z mostíka
tvoreného systémom násobných väzieb spájajúceho na
svojich koncoch elektróndonorné (D) a elektrónakceptorné
(A) substituenty. Výsledná polarizácia molekuly je
ovplyvnená
výberom
vhodných
substituentov
a modifikáciou dĺžky konjugovaného systému.
Push−pull systémy na báze heteroaromatických
katiónov predstavujú nový typ organických NLO
chromofórov [1].
V snahe zvýšiť elektrónovú afinitu heterocyklického
mostíka sme pripravili a spektroskopicky charakterizovali
nové benzobistiazolové soli s D−π−A−π−D architektúrou.
Bola pripravená séria monometylovaných solí 1,
u ktorých boli semi-empirickými metódami predpovedané
potenciálne NLO vlastnosti [2].
Dvojnásobne kvarternizované benzobistiazolové soli 2
predstavujú ďalší typ akceptorného skeletu s kvadru-
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polárnou štruktúrou, u ktorých očakávame priaznivé NLO
vlastnosti tretieho poriadku, najmä dvojfotónovej
absorpcie.
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donor
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donor = N(Me)2 , N(Ph) 2, N(n-C 4H 9)2 , N(C2 H 4-OMe) 2, N(C2H4 -OH) 2, N

Syntéza, charakterizácia a fluorescenčné štúdie
chemosenzora v prítomnosti biologicky
významných fosforylovaných molekúl pre
enzýmové analýzy
donor

Michaela Gallee, Pavol Koiš

2

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej
a bioorganickej chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
michaela.gallee@gmail.com

N

[1] Hrobáriková, Hrobárik, Gajdoš, Fitilis, Fakis, Persephonis, Zahradník, J.
Org. Chem. 2010, 75, 3053−3068.
[2] Čibová, Magdolen, Fülöpová, Zahradník, Chem. Papers 2013, 67,
110−116.

Fluorescenenčné chemosenzory na báze dipikolylamínu sa využívajú na stanovenie fyziologicky dôležitých
molekúl, nukleozidov (AMP, ADP, ATP a pod.)
a fosforylovaných peptidov. Tieto molekuly vznikajú
enzýmovými
reakciami.
Schopnosť
dipikolylamín−zinočnatých chemosenzorov rozpoznávať a viazať
sa na tieto molekuly a súčasne emitovať signál ich
predurčuje ako účinné chemosondy pre enzýmovú
analýzu. Táto práca sa zaoberá syntézou známeho
fluoreskujúceho chemosenzora, 9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracén−zinočnatého komplexu viacstupňovou syntézou. Podľa literatúry bol tento chemosenzor
testovaný iba na ATP, pyrokatecholovú violeť, ktorá
pôsobila ako zhášadlo chemosenzora, fosforylované
proteíny a použitý ako senzor na stanovenie
glykozyltransferázovej aktivity [1−3]. Rozhodli sme sa
otestovať vplyv ďalších látok, ktoré sa bežne vyskytujú v
reakčných zmesiach alebo v hrubých enzýmových
preparátoch, na fluorescenciu chemosenzora. Výsledky
z meraní pripraveného fluorescenčného chemosenzora
ukazujú na široké možnosti aplikácie v rozpoznávaní
fyziologicky
významných
fosforylovaných
molekúl.
Podrobné štúdium pripraveného chemosenzora možno
aplikovať pri vývoji citlivej a rýchlej metódy stanovenia
enzýmov, pre ktoré sú fosforylované molekuly výsledkom
katalyzovanej reakcie.

Extrakcia hemicelulóz z industriálnej trávy
extrakciou alkáliami v prítomnosti H2O2, alebo po
klasickej NaClO2 delignifikácii
Ľubomíra Deáková, Zdenka Hromádková,
Zuzana Košťálová
Chemický ústav SAV, Centrum glykomiky, Dúbravská cesta 9,
845 38 Bratislava
chemdelu@savba.sk

Biomasa ponúka udržateľný zdroj surovín, ktoré majú
potenciál nahradiť neobnoviteľné fosílne suroviny.
Perspektívnym riešením je efektívnejšie využitie rastlinnej
biomasy vrátane odpadových materiálov a nedostatočne
využívaných plodín na prípravu produktov s vysokou
pridanou hodnotou, akými sú priemyselné bioprodukty,
funkčné potravinové prísady a nutraceutiká [1].
Industriálna tráva sa javí ako dobrý materiál pre
energetiku a priemysel najmä kvôli jej nenáročnosti na
pestovanie. "Szarvasi-1" je priemyselná, na kvalitu pôdy
nenáročná tráva, získaná z Maďarska, ktorá môže
predstavovať zaujímavú alternatívu pre priemyselné
aplikácie napríklad v celulózo-papierenskom priemysle.
Práca je zameraná na extrakciu hemicelulóz z klasicky a
peroxidom delignifikovaného lignocelulózového materiálu.
Doteraz známe postupy izolácie hemicelulóz zahrňujú
často zložité techniky a energeticky náročné operácie
(niekoľko stupňové extrakcie). Delignifikácia materiálu sa
uskutočňuje zväčša zlúčeninami chlóru, čo nie je vhodné z
ekologického hľadiska [2]. Ďalšou nevýhodou je
ekonomická a energetická náročnosť týchto postupov,
pričom získané hemicelulózy majú často zníženú
molekulovú hmotnosť a nedosahujú potrebnú chemickú
čistotu.
Hlavnými zložkami priemyselnej trávy sú celulóza,
hemicelulózy a lignín. Účelom práce je zjednodušiť
samotný extrakčný postup a porovnať výťažky a čistotu
izolovaných polysacharidov. V izolovaných vzorkách sa
stanovil obsah kyslých a neutrálnych sacharidov,
celkových fenolových látok a obsah proteínov. V
pôvodnom materiáli a zbytku po extrakciách sa stanovili
sacharidy
a
obsah
lignínu.
Prítomnosť
arabinoglukurónoxylánov v izolovaných polysacharidoch a
pokles obsahu lignínu v celulózovom zbytku po
extrakciách bol potvrdený FT-IR spektroskopiou.

Práca bola realizovaná na katedre organickej chémie
PriF UK vďaka podpore grantovej agentúry VEGA z grantu
VEGA 1/0962/12 (zodp. riešiteľ P. Koiš).
[1] Jang et al., Tetrahedron Lett. 2009, 50, 6241−6243.
[2] Hamachi et al., Tetrahedron Lett. 2001, 42, 7059−7062.
[3] Wongkongkatep et al., Angew. Chem. Int. 2006, 45, 665−668.
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[1] Williams, M., Pehu, E. Ragasa, C. Agric. Rural Develop. 2006, 19,
61−64.
[2] Ebringerová, A., Hromádková, Z. Holz als Roh- und Werkstoff. 1898, 47,
355−358.

Tento príspevok sa zaoberá formuláciou kofeínu do
hydrogélov a štúdiom ich reologických vlastností.
Na experiment bola použitá lieková forma hydrogél.
Hydrogély patria medzi dermálne polotuhé lieky. Vďaka
svojim výhodným vlastnostiam sú v súčasnosti veľmi
využívanou liekovou formou. Ako modelové liečivo bol
použitý kofeín, z farmakologického hľadiska zaraďovaný
medzi psychoanaleptiká. Je katiónového pôvodu.
Výhodné je jeho použitie v dermálných polotuhých liekoch,
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pretože urýchľuje metabolizmus mastných kyselín a tukov
[1].
Použitou makromolekulovou látkou bol semisyntetický
chitosan, takisto katiónového charakteru. Vykazuje
antioxidačnú, protinádorovú a antibakteriálnu aktivitu.
Urýchľuje hojenie rán a popálenín bez vzniku jaziev. Po
aplikácii na ranu má aj dezinfekčný a hemostatický účinok.
V hydrogéloch dochádza k odparovaniu rozpúšťadla, tým
vzniká chladivý účinok a zmierňovanie pocitu bolesti [2].
Predmetom tejto štúdie bolo sledovanie vplyvu
pomocnej látky zo skupiny enhancerov na tokové
vlastnosti pripravených hydrogélov. Vo funkcii enhanceru
bol použitý tenzid katiónového charakteru. Paralelne sa
hodnotili hydrogély bez tenzidu a s prídavkom tenzidu. Na
základe stanovených reologických parametrov boli
zostrojené tokové krivky hydrogélov. Zistilo sa, že
prítomnosť tenzidu mala vplyv na zmenu typu sústavy.
Z časovo nezávislej pseudoplastickej sústavy sa
prídavkom tenzidu sústava zmenila na časovo závislú
tixotropnú sústavu.

bolo meranie prozápalových cytokínov v plazme pacientov
s diabetes mellitus typu 2.
Krvné plazmy pacientov nám poskytla diabetologická
ambulancia II. Internej klinky vo FNsP Mickiewiczova
v Bratislave a III. Interná klinika vo FNsP Kramáre
v Bratislave. Pacienti (n = 41) vo veku 24−82 rokov
s dĺžkou trvania diabetu 1−32 rokov boli rozdelení podľa
glykemickej kompenzácie na zle kompenzovaných
(n = 21) a dobre kompenzovaných (DK) (n = 20). Do
skupiny ZK boli zaradení pacienti, ktorých priemerná
hodnota glykovaného hemoglobínu za posledné dva roky
presiahla hodnotu 6 %. Zdravú kontrolnú skupinu tvorili
nediabetickí pacienti (n = 23). Z klinických parametrov
sme získali údaje o veku, trvaní diabetu a BMI (body mass
index, index telesnej hmotnosti). Prozápalové cytokíny
TNF-α (faktor nekrotizujúci nádory-alfa) a IL-6 (interleukín6) boli stanovené xMAP technológiou na prístroji Luminex
100 IS.
Zistili sme signifikantne zvýšené hladiny TNF-α
u všetkých diabetických pacientov ((2,99 ± 0,95) pg/mL) a
u ZK diabetikov ((3,43 ± 1,07) pg/mL) v porovnaní so
zdravou kontrolnou skupinou ((2,36 ± 0,47) pg/mL).
Pozorovali sme signifikantný rozdiel v hladinách TNF-α
medzi DK ((2,51 ± 0,45) pg/mL) a ZK pacientmi.
Nepozorovali sme signifikantný rozdiel v hladinách TNF-α
medzi DK a zdravou kontrolnou skupinou. Čo sa týka IL-6
zistili sme taktiež signifikantne zvýšené hladiny IL-6
u všetkých diabetických pacientov ((1,04 ± 0,38) pg/mL) a
u ZK diabetikov ((1,36 ± 0,81) pg/mL) v porovnaní so
zdravou kontrolnou skupinou ((0,64 ± 0,22) pg/mL).
Pozorovali sme signifikantný rozdiel v hladinách IL-6
medzi DK ((0,71 ± 0,25) pg/mL) a ZK pacientmi.
Nepozorovali sme signifikantný rozdiel v hladinách IL-6
medzi DK a zdravou kontrolnou skupinou.
Zvýšenie hladiny prozápalových cytokínov môže
poukazovať na aktiváciu zápalovej odpovede imunitnej
sústavy. Dobrá metabolická kompenzácia pravdepodobne
znižuje zápal u pacientov s diabetes mellitus typu 2.
Výskum úlohy zápalového procesu v rozvoji diabetu a jeho
komplikácií môže prispieť k pochopeniu mechanizmu
nástupu a progredovania tejto choroby. Hlbšie pochopenie
vplyvu zápalu na diabetes prispeje k zavedeniu nových
prístupov k liečbe popri používaných v súčasnosti
nefarmakologických a farmakologických postupoch.

[1] Lavríková, Lekárnik. 2009, 14, 52−53.
[2] Malmsten, Surfactants and Polymers in Drug Delivery. 2002, New York,
Marcel Dekker, 348.

Vplyv pomocných látok na liberáciu liečiva
z gélov
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V práci sa sledoval vplyv pomocných látok zo skupiny
humektantov
a enhancerov
na
liberáciu
liečiva
benzetóniumchlorid z gélov. Benzetóniumchlorid je
antimikrobiálne účinná kvartérna amóniová soľ, používa
sa ako antiseptikum.
Vo funkcii gélotvornej látky bol použitý prírodný polymér
chitosan (CHIT) v koncentrácii 2.5 %. Koncentrácia liečiva
v géloch bola 0.1 %. Pomocné látky zo skupiny
humektantov a enhancerov boli pridané v dvoch rôznych
koncentráciách 5 % a 10 %. Liberácia liečiva sa sledovala
počas 3 hodín, pri teplote 30 °C. Liberácia liečiva sa
vyhodnotila na základe kumulovaných uvoľnených
množstiev. Namerané hodnoty pH hydrogélov sa
pohybovali v rozmedzí (5,66–5,98), vhodným na dermálnu
aplikáciu.
Na základe dosiahnutých výsledkov sa zistilo, že so
zvyšujúcou koncentráciou enhancera sa uvoľňovalo vyššie
% liečiva. Najviac liečiva sa uvoľnilo z gélu s prídavkom
10 % etanolu (ETH).

Táto štúdia bola podporená grantom VEGA 1/0451/12.

Vplyv profylaxie Provinolu na obranné reflexy
dýchacích ciest v podmienkach experimentálnej
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Tento výskum bol podporený grantom VEGA č. 1/0024/11.

Astma je zápalové ochorenie pľúc charakterizované
zvýšenou infiltráciou leukocytov, najmä eozinofilov, do
dýchacích ciest a zníženou respiračnou funkciou. Zápal
vedie k bronchokonstrikcii, k zvýšenej hyperreaktivite
dýchacích ciest a hypersekrécii hlienu [1]. Mnohé
experimentálne práce poukázali na priaznivý účinok
polyfenolov, ktoré by mohli znížiť výskyt symptómov
astmy. Polyfenoly sú zmesi, ktoré sa nachádzajú hlavne
v potrave z rastlinných zdrojov. Mnohé klinické štúdie
skúmali širokú škálu ich pozitívnych biologických účinkov
na rôznych modeloch chorôb. Cieľom našej práce bolo
zhodnotiť účinok Provinolu (bezalkoholovej zmesi
polyfenolov červeného vína) na experimentálnom
zvieracom modeli alergického zápalu.
Morčatá v experimentálnych podmienkach boli 21 dní
senzibilizované
ovalbumínom
a súčasne
liečené
Provinolom (20 mg/kg/deň p.o.). Anti-astmatický účinok
Provinolu bol porovnávaný s anti-astmatikami používanými v klinickej praxi (Budesonid 200 µmol/deň inhalačne,
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Diabetes mellitus typu 2 sa častejšie vyskytuje
u dospelých ľudí vyššieho veku. Je najčastejšou formou
diabetu na Slovensku. Je známych viacero faktorov
prispievajúcich k rozvoju diabetu a jeho neskorších
vaskulárnych komplikácií. Zvýšený záujem je venovaný
zápalovému základu týchto procesov. Cieľom našej práce
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provokačné látky v podmienkach in vivo a pokles
kontrakčnej amplitúdy v podmienkach in vitro. Dlhodobé
podávanie FPCA tiež signifikantne redukuje ENO znížením
expresie iNOS a tryptázovú pozitivitu, čo poukazuje na
protizápalový efekt liečiva. 14-dňová liečba FPCA ale aj
budesonidom nevedie však ku významnému ovplyvneniu
c-fos pozitivity.
CRAC kanály predstavujú ideálny cieľ pre vývoj nových
antiastmatík, pretože vedú k ústupu nielen symptómov,
ale aj príčiny ochorenia. Liečba trvajúca 14 dní však nie je
dostatočne dlhá na ovplyvnenie symptómov chronickej
fázy alergického zápalu.

Teofylín 10 mg/kg/deň i.p.) a hodnotený na základe zmien
parametrov
obranných
reflexov dýchacích
ciest.
Antitusický účinok bol overený in vivo metódou chemicky
vyvolaného kašľového reflxu po expozícii 0,3 M kyselinou
citrónovou. Počet nárazov kašľa bol sledovaný dvomi
nezávislými pozorovateľmi na bdelých morčatách (kmeň
TRIK, 200−350 g) uložených v celotelovom bodypletyzmografe. Reaktivita hladkej svaloviny trachey bola skúmaná
metódou in vitro po podaní bronchokonstrikčných
mediátorov histamínu a acetylcholínu a zmeny v odpore
dýchacích ciest boli vyhodnotené metódou in vivo po
inhalácii histamínu.
Výsledky nášho experimentu potvrdili, že Provinol
výrazne znížil reaktivitu hladkej svaloviny trachey
a hodnoty odporu dýchacích ciest v podmienkach in vitro a
in vivo. V porovnaní s OVA skupinou Provinol signifikantne
znižoval počet nárazov kašľa, čo poukazuje na jeho
antitusický účinok. Efekt Provinolu bol porovnateľný
s kontrolnými liečivami Budesonidom a Teofylínom.
Na základe týchto výsledkov môžeme zhodnotiť, že
Provinol preukázal pozitívny účinok v ovplyvnení astmy,
a tak poukázal na jeho možné využitie v terapii
alergického zápalu dýchacích ciest.

Táto práca bola podporená grantmi VEGA 1/0020/11,
VEGA 1/0062/11 a Centrom pre klinickú respirológiu II
“Spolufinancovaný zo zdrojov ES”.
[1] Bradding, P.: Asthma: eozinophil disease, mast cell disease, or both?
Allergy Asthma Clin Immunol 2008; 4(2): 84–90.
[2] Sutovska, M.; Adamkov, M.; Kocmalova, M.; Mesarosova, L..; Oravec,
M.; Fraňová, S.: Crac ion channels and airway defense reflexes in
experimental allergic inflammation. Adv Exp Med Biol 2013; 756: 39–48.
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Vplyv dlhodobej liečby antagonistom CRAC
kanálov na obranné reflexy dýchacích ciest
v experimentálnych podmienkach

Tento projekt sa zaoberá formuláciou kofeínu do
chitosanových hydrogélov a sledovaním vplyvu teploty
a tenzidu na ich reologické vlastnosti.
Experiment bol venovaný liekovej forme hydrogély, ktorá
sa zaraďuje medzi dermálne polotuhé lieky. Pripravujú sa
uvedením gélotvornej látky do dispergujúceho prostredia,
v ktorom sa rozpúšťa a napučiava. V našom pokuse bol
využitý semisyntetický katiónový polymér chitosan. Aby
nadobudol koloidný charakter, bolo potrebné ho
neutralizovať slabou kyselinou. Ako modelové liečivo bol
vybraný kofeín. Býva súčasťou krémov, gélov, či sprejov
určených na odbúravanie lipidov a ošetrenie malých
tukových ložísk na tvári.[1] Využívajú sa aj jeho ochranné
a upokojujúce účinky v prípravkoch na opaľovanie. Vo
vyšších koncentráciách účinkuje aj na liečbu alopécie,
teda nadmernej straty vlasov [2].
Predmetom tohto projektu bolo sledovanie vplyvu teploty
na reologické vlastnosti chitosanových hydrogélov.
Pripravili sa 3 druhy vzoriek – 1. s obsahom kofeínu, 2.
s obsahom tenzidu, 3. ich kombinácia. Meranie
reologických parametrov sa uskutočňovalo pri teplotách
20 °C, 25 °C a 30 °C na rotačnom viskozimetri. Zistilo sa,
že vzorky 1 a 2 sú plastické sústavy s časovo nezávislým
tokom a zvyšovaním teploty dochádza k znižovaniu
viskozity hydrogélov. Pri kombinácii kofeínu s tenzidom
sústava nadobudla tixotropný charakter a viskozita
s teplotou rástla.

Michaela Kocmálová, Martina Šutovská, Soňa Fraňová
Ústav farmakológie JLF UK, Sklabinská 26, 036 01 Martin
kocmalova@jfmed.uniba.sk

Astma je komplexné ochorenie charakterizované prítomnosťou chronického zápalu dýchacích ciest, bronchiálnou
hyperreaktivitou a remodeláciou dýchacích ciest [1].
Mnohé experimentálne práce dokazujú, že porucha regu2+
lácie hladiny Ca v bunkách, ktorú významnou mierou
zvyšujú aktivované CRAC kanály, hrá podstatnú úlohu
v patogenéze autoimunitných a zápalových ochorení [2].
Morčatám s experimentálnym zápalom DC vyvolaným
ovalbumínom sme 14 dní aplikovali antagonistu CRAC
kanálov, kyselinu 3-fluoropyridín-4-karboxylovú (FPCA) v
–1
dávke 1,5 mg kg i.p. Táto dávka v predchádzajúcich
skríningových experimentoch vykazovala najlepšie účinky
na obranné reflexy DC a minimálne nežiaduce účinky.
Kašľový reflex sme u bdelých morčiat (kmeň TRIK,
m = 200–350 g) vyvolávali aerosólom kyseliny citrónovej
-–1
(AC; 0,3 M l ). Reaktivitu DC v podmienkach in vivo sme
vyjadrili hodnotou špecifického odporu dýchacích ciest
(sRaw) za bazálnych podmienok a po podaní
bronchoprovokačných látok (AC, histamín). Reaktivitu
HSDC v podmienkach in vitro sme hodnotili ako amplitúdu
kontrakcie (mN) izolovaných prúžkov HSDC na
kumulatívne dávky histamínu a acetylcholínu metódou
tkanivových orgánových kúpeľov. Antitusickú aktivitu
FPCA sme porovnávali s kodeínom a bronchodilatačný
efekt s účinkom salbutamolu. Protizápalový účinok sme
posúdili zmenami hladín exhalovaného NO (ENO),
expresiou iNOS (RT-PCR metóda) a imunohistochemickým vyšetrením v porovnaní s kontrolným liečivom
budesonidom.
Výsledky experimentov potvrdili, že dlhodobé podávanie
FPCA vedie ku výraznému antitusickému, bronchodilatačnému a protizápalovému účinku, ktorý je porovnateľný
s účinkami kontrolných liečiv, dokonca v niektorých
časových intervaloch prevyšuje efekt antitusickej a bronchodilatačnej kontroly. Zistili sme signifikantný pokles
bazálnej hyperreaktivity, zníženie sRaw na broncho-

[1] http://oxyjet.katya.sk/body_slim_kosmetika.htm (22.3.2013).
[2] Brandner, J.M. a kol. 2006. Caffeine improves barrier function in male
skin. In International Journal of Cosmetic Science, 2006, 28, 343−347,
ISSN 1468-2494.

Kryštalizácia chirálnych komplexov vanádu(V)
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Komplexy vanádu(V) so Schiffovými bázami sú
zaujímavé z hľadiska ich využitia v katalýze [1−3]. Menej
pozornosti sa však venuje štúdiu ich stereochémie.
Cieľom práce bolo lepšie pochopenie syntézy,
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stereochémie a kryštalizácie komplexu TBA[VO2(N-sal-DLIle)] z racemického prostredia. Tento komplex obsahuje 3
stereogénne centrá: atóm vanádu(V), sekundárny
a terciárny uhlík izoleucínu, preto je možný vznik 8
stereoizomérov. Na základe údajov v literatúre sme
predpokladali, že v našom prípade bude tvorba komplexov
diastereošpecifická a očakávali sme 4 stereoizoméry
TBA[VO2(N-sal-DL-Ile)] namiesto 8 možných. Po
kryštalizácii TBA[VO2(N-sal-DL-Ile)] s obvyklým výťažkom
do 30 % bol získaný produkt, ktorého chemický posun
v CH3CN roztoku –533,483 ppm zodpovedá chemickému
posunu TBA(C)-[VO2(N-sal-L-Ile)], čo naznačuje, že
v produkte sa môžu nachádzať len enantioméry TBA(C)[VO2(N-sal-L-Ile)] a/alebo TBA(A)-[VO2(N-sal-D-Ile)], ktoré
sa svojim chemickým posunom nelíšia. Pri väčšom
51
výťažku kryštalizácie (> 60 %) sa v V NMR spektre
nachádzajú dva signály s rozdielom 1 ppm, pričom sa dá
predpokladať, že signál –532,585 ppm zodpovedá ďalším
dvom možným vzájomným enantiomérom obsahujúcim Dallo alebo L-allo izoleucín s konfiguráciou na atóme
vanádu A alebo C. Diastereomérny pomer je zhruba
1
51
51
70 : 30 ( H,
V NMR).
V NMR spektrum roztoku
TBA[VO2(N-sal-DL-Ile)] pred kryštalizáciou poukazuje sa
diastereošpecifickú tvorbu samotného komplexu: pomer
signálov pre jednotlivé diastereoizoméry je 62 : 38
v prospech TBA(C)-[VO2(N-sal-L-Ile)] a/alebo TBA(A)[VO2(N-sal-D-Ile)]. Syntéza TBA[VO2(N-sal-DL-Ile)] bola
následne zopakovaná 10 krát a kryštalizácia bola
zastavená vždy s výťažkom do 20 %. Polarimetrická
analýza získaných produktov priniesla jasný dôkaz o tom,
že v izolovanom produkte sa nachádza iba jeden z dvoch
možných enantiomérov, a to TBA(C)-[VO2(N-sal-L-Ile)],
ktorý obsahuje do 3 % prímesí iných stereoizomérov.
Tento záver bol potvrdený pomocou ECD a VCD
spektroskopie.
Štúdium syntézy a kryštalizácie TBA[VO2(N-sal-DL-Ile)]
z racemického prostredia prinieslo dôkazy o nielen
diastereošpecifickej tvorbe tohto komplexu, ale aj
o totálnej spontánnej rezolúcii komplexu, ktorá bola
dokázaná izoláciou jediného enantioméru TBA(C)-[VO2(Nsal-L-Ile)] zo štyroch predpokladaných a ôsmych teoreticky
možných stereoizomérov.

zvýšená
koncentrácia
intracelulárneho
cAMP
v zápalových bunkách indukuje apoptózu týchto buniek,
čím sa znižuje počet zápalových buniek v DC, hlavne
eozinofilov, a eliminuje sa zápal [1].
Celkovo sme použili 3 skupiny dospelých morčiat
(samcov). Zvieratá v kontrolnej skupine neboli
senzibilizované. Ďalšie dve skupiny morčiat boli
senzibilizované ovalbumínom počas 14 dní a následne
sme zvieratám v jednej skupine podávali roflumilast
perorálne počas 7 dní v dennej dávke 0,5mg/kg a druhej
len vehikulum. Na sledovanie reaktivity DC v podmienkach
in vivo sme použili zmeny špecifického odporu dýchacích
ciest (RV). Reaktivitu DC v podmienkach in vitro sme
hodnotili ako amplitúdu kontrakcie izolovaných prúžkov
tkaniva priedušnice a pľúc na kumulatívne dávky histamínu a acetylcholínu metódou tkanivových orgánových
kúpeľov. Životnosť (viabilitu) imunokompetentných buniek
v roztoku z bronchoalveolárnej laváže sme merali na
automatickom počítači buniek po zafarbení špecifickým
farbivom.
Roflumilast
významne
znížil
reaktivitu
DC
v podmienkach in vivo po nebulizácii histamínom.
Pozorovali sme tiež pokles reaktivity pľúcnych
a tracheálnych
stripov
na
kumulatívne
dávky
acetylcholínu. Životnosť imunokompetentných buniek
v skupine s roflumilastom sa výrazne znížila oproti
kontrolnej i senzibilizovanej skupine.
Výsledky tejto štúdie dokazujú, že roflumilast pôsobí
supresívne na reaktivitu DC a má protizápalový účinok u
morčiat s experimentálne navodeným alergickým
zápalom. Taktiež sme zistili významné indukčné
pôsobenie roflumilastu na apoptózu imunokompetentných
buniek DC, čo naznačuje jeho možné využitie aj v rámci
terapeutického ovplyvnenia týchto procesov. Štúdium
apoptózy v DC predstavuje perspektívnu stratégiu
eliminácie zápalových buniek pri pretrvávajúcom
alergickom zápale.
Táto práca bola podporená grantmi VEGA 1/0030/11 a
projektom Dobudovanie centra pre experimentálnu a
klinickú respirológiu “, spolufinancovaným zo zdrojov EU.
[1] Todo-Bom A et al. Apoptosis and Asthma in the Erderly. J Investig
Allergol Clin Immunol 2007, 17(2), 107−112.

Autori ďakujú za finančnú podporu Vedeckej grantovej
agentúre Ministerstva školstva SR (Grant VEGA
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Organokatalytické 1,3-dipolárne cykloadície
nitrónov

[1] Conte V., Floris B., Inorg. Chim. Acta 2010, 363, 1935–1946.
[2] Conte V., Floris B. Dalton Trans. 2011, 40, 1419–1436.
[3] Bolm C., Coord. Chem. Rev. 2003, 237, 245–256.
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Chemické štruktúry liečiv a iných biologicky účinných
látok veľmi často pozostávajú z cyklických skeletov
s jedným alebo viacerými stereogénnymi centrami.
Asymetrické dipolárne cykloadície sú vhodnou metódou
syntézy takýchto stavebných blokov. Používanie
organokatalyzátorov, ktoré neobsahujú vo svojich
molekulách atóm kovu, vedie k príprave spomínaných
produktov
vo
vysokých
výťažkoch,
s vysokou
diastereoselektivitou aj enantioselektivitou. Výhodou
takejto syntetickej stratégie je eliminovanie rizika prípadnej
kontaminácie produktu katalyzátorom na báze kovu, čo by
v prípade syntézy liečiv mohlo predstavovať isté zdravotné
riziká [1]. Organokatalýza je navyše plne kompatibilná s
modernými syntetickými technikami, ako je mikrovlnné
žiarenie, ultrazvukové vlnenie, mechanická aktivácia
v guľových mlynoch bez rozpúšťadla, syntéza za
vysokého tlaku a pod. Asymetrické 1,3-dipolárne
cykloadície nitrónov na α,β-nenasýtené aldehydy boli
v poslednom desaťročí opísané s použitím okrem
známych Macmilannových katalyzátorov [2] s ďalšími
organokatalyzátormi,
ktoré
aktivujú
substrát

Ivana Medveďová, Marek Pršo, Pavol Mikolka,
Juraj Mokrý
Ústav farmakológie JLF UK, Sklabinská 26, 036 01 Martin
medvedova@jfmed.uniba.sk

Apoptóza je forma programovanej bunkovej smrti u
eukaryotov, ktorá je charakterizovaná špecifickými, presne
regulovanými morfologickými a biochemickými procesmi
bez sprievodnej zápalovej odpovede. Za účinné
protizápalové liečivá, ktoré sú indikované pri liečbe
chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)
a predpokladá sa u nich aj proapoptotické pôsobenie, sa
považujú aj inhibítory fosfodiesterázy 4 (PDE4).
Roflumilast predstavuje druhogeneračný selektívny
inhibítor PDE4 a jeho účinok je charakterizovaný
zvýšením intracelulárneho cAMP v zápalových bunkách
a znížením vyplavovania prozápalových cytokínov, čím
tlmí zápal v dýchacích cestách (DC). Roflumilast tiež bráni
nadmernej akumulácii eozinofilov, neutrofilov a makrofágov v pľúcnom tkanive. Taktiež sa predpokladá, že
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prostredníctvom
aktiváciou [3, 4].

vodíkových

väzieb

resp.

imíniovou

ti hexanolátu lítneho v hexanole, resp. s DBU, poskytnú
požadovaný ftalokyanínový makrocyklus. Prekurzory D-F
sa podarilo pripraviť viacstupňovou syntézou. Okrem
syntézy boli vykonané aj niektoré teoretické štúdia.

Počas práce sme študovali 1,3-dipolárne cykloadície
a pripravili sme tak chirálne izoxazolidíny vo výťažkoch 21
% až 51 %. Produkty sme získavali s pomerom endo : exo
≤ 89 : 11 a pomer enantiomérov dosahoval hodnoty 88 %
ee. V rámci štúdia sme optimalizovali reakčné podmienky,
toxický východiskový aldehyd sme nahradili aldehydom,
u ktorého zatiaľ neboli zistené žiadne toxické vlastnosti.
Selektivitu študovaných 1,3-dipolárnych cykloadícií sme
sa snažili zvýšiť výberom vhodného organokatalyzátora a
výťažok aplikáciou rôznych aktivačných techník ako
mikrovlnné
žiarenie,
ultrazvukové
vlnenie
resp.
mechanická aktivácia v guľovom mlyne.

Táto práca bola podporená grantami APVV 0259-07,
APVV 0424-10 a UK/548/2012.
[1] de la Torre, G.; Torres, T. Chem. Commun. 2007, 2000−2015.
[2] Claessens, C.; Hahn, U.; Torres, T. Chem. Rec. 2008, 8, 75−97.

Nové perspektívy liečby reumatoidnej artritídy
založené na použití imunomodulátorov
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Reumatoidná artritída (RA) je časté a závažné ochorenie
kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové skupiny, a preto je
veľmi dôležité vyvíjať nové stratégie liečby RA.
V posledných rokoch sa náš výskum zameriava na
hodnotenie a výber nových látok pre kombinovanú terapiu
klasickej imunosupresívnej liečby s imunomodulátormi
alebo látkami ovplyvňujúcimi redoxnú rovnováhu.
Študovali sme rôzne prírodné (glukomanán, chondroitín
sulfát a koenzým Q10) a syntetické (stobadín a jeho
derivát SMe1.2HCl) látky. Ich hodnotením v modeli
experimentálnej artritídy potkanov Lewis sme získali
pozitívne výsledky (redukcia oxidačného stresu, zníženie
hladín prozápalových cytokínov v plazme a redukcia
opuchov zadných končatín). Naše výsledky, dokumentujúc
prooxidačné prostredie v organizme počas artritídy,
preukázali, že terapie obnovujúce redoxnú rovnováhu by
mohli byť účinné aj pre pacientov s RA.

Syntéza nových derivátov ftalokyanínu na báze
heterocyklov
Mária Nečedová, Peter Magdolen
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej
chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
necedova@fns.uniba.sk

V súčasnosti sa v materiálovej chémii venuje veľká
pozornosť ftalokyanínom, ich štruktúre, syntéze,
vlastnostiam a použitiu. Ftalokyaníny sú syntetické
analógy prírodných porfyrínov. Majú početné použitie
vďaka ich štruktúrnej flexibilite a jedinečným vlastnostiam.
Široké všestranné uplatnenie ftalokyanínov v rôznych
oblastiach špičkových technológií právom spôsobilo, že
boli nazvané „zlúčeninami 21. storočia“. Komerčne sú
používané ako fotovoltaické materiály v solárnych
článkoch, zložky v polovodičových a elektronických
zariadeniach, v zariadeniach na ukladanie dát, tekuté
kryštály vo farebných displejoch, materiály pre nelineárnu
optiku, rôzne katalytické systémy, optické prepínače a
fotosenzibilizátory pri fotodynamickej terapii [1−3].
Hlavným cieľom práce je príprava nových derivátov
ftalokyanínu s prikondenzo-vaným tiazolovým kruhom tzv.
benzotiazolporfyrazínov A, B a C. Heterocyklus v štruktúre
makrocyklu výrazne ovplyvňuje jeho stabilitu, či už
termálnu alebo chemickú, rozpustnosť ako aj niektoré
elektrické a optické vlastnosti. Vďaka tomu sa navrhované
štruktúry môžu stať použiteľné vo viacerých oblastiach.

APVV 51-017905, APVV 0315-07 a VEGA 2/0090/2008.

In silico štúdia inhibítorov Auróra kináz použitím
semiempirických metód
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Auróra kinázy (AK) sa zaraďujú medzi serín/treonínové
proteínové kinázy. Sú to kľúčové regulátory celého
procesu mitózy. Zvýšená aktivita Auróra kináz bola
preukázaná vo viacerych druhoch ľudských rakovinových
nádorov a preto sa stali atraktívnym cieľom pre modelovanie liečiv potláčajúcich vznik tumorových ochorení.
Medzi AK zaraďujeme niekoľko druhov kináz, my sme
našu pozornosť zacielili na Auróru A, ktorej mechanizmus
reakcií počas mitózy je nejlepšie preskúmaný. Doteraz
bolo nasyntetizovaných a testovaných niekoľko nízkomolekulových inhibítorov tohto enzýmu, ktoré sa nachádzajú
v klinickom alebo predklinickom štádiu cytostatického
výskumu liečiv. Vybrali sme sériu 22 ligandov na báze
pyrazolového skeletu, ktorých experimentálne hodnoty
IC50 boli získané výskumnou skupinou M.S. Coumara [1] a
podrobili sme ich in silico štúdii. Náš prístup vychádzal z
novej skórovacej procedúri [2] založenej na kvantovo-

Kľúčovým krokom je príprava prekurzorov, konkrétne 2metylbenzotiazol-4,5-dikarbonitrilu (D), 2-metylbenzotiazol-5,6-dikarbonitrilu (E) a 2-metylbenzotiazol-6,7-dikarbonitrilu (F), ktoré cyklotetramerizáciou v prítomnos-
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chemických výpočtových metódach vyvinutých v laboratóriu prof. Hobzu, s ktorým úzko spolupracujeme. Nosnou
výpočtovou metódou je PM6 (Parametrized model 6) [3]
obsahujúcou empirickú korekciu na výpočet disperznej
energie, vodíkovej a halogénovej väzby. Výpočtová
procedúra ligand−proteínovej interakcie zahŕňa okrem
interakčnej energie aj solvatačnú energiu (komplex je
uvažovaný vo vodnom prostredí), deformačnú energiu a
entrópiu.
Skórovacia
funkcia
je
aproximatívnym
vyjadrením termodynamickej veličiny voľnej väzbovej
energie komplexu, čo umožňuje koreláciu teoreticky
získaných hodnôt s experimentálnymi IC50.

závažnou astmou, ktorí si vyžadujú každodennú
protizápalovú, bronchodilatačnú alebo antitusickú liečbu.
Cieľom vedeckých prác zaoberajúcich sa problematikou
bronchiálnej astmy je nájsť nové terapeutické ciele alebo
zvýšiť selektivitu existujúcich liečebných možností.
Prezentovaná práca sa zaoberá štúdiom fosfodiesteráz
(PDE) − podieľajúcich sa na kontrakcii buniek hladkej
svaloviny a ich úlohou v experimentálnom modeli
alergickej astmy u morčiat [1]. Experimentálne práce boli
vykonané na modeli alergického zápalu dýchacích ciest
vyvolaného alergénom − ovalbumínom. Reaktivita
dýchacích ciest bola sledovaná v podmienkach in vivo
registráciou špecifického odporu dýchacích ciest (RV) v
celotelovom bodypletyzmografe [2]. Aktivitu fosfodiesteráz
sme ovplyvňovali neselektívnym (teofylín) a selektívnymi
inhibítormi
(olprinon,
rolipram,
BRL
50481)
a glukokortikoidom (dexametazón). Tieto pozorovania sme
potvrdili pri registrácii RV v podmienkach in vivo.
Zaznamenali sme tiež protizápalový a bronchorelaxačný
účinok neselektívnych ako aj selektívnych inhibítorov
fosfodiesteráz a glukokortikoidu. Výsledky predkladanej
diplomovej práce potvrdzujú úlohu izoenzýmov PDE
v hyperreaktivite hladkej svaloviny dýchacích ciest.
Uvedené štruktúry v budúcnosti môžu predstavovať terč
pre vývoj nových antiastmatických liečiv.

[1] Coumar, Leou, Shukla, et al. J.Med.Chem. 2009, 52, 1050.
[2] Řezáč, Hobza, J. Chem. Theory Comput. 2012, 8, 141.
[3] Řezáč, Fanfrlík, Salahub, Hobza, J. Chem.Theory Comput. 2009, 5,
1749.

Štúdium oxidačného štiepenia C=C dvojitej
väzby substrátov vychádzajúcich z kyseliny
šikimovej pri syntéze 3-deoxy-2-ulozónových
kyselín
Miroslav Psotka, Miroslava Martinková, Jozef Gonda
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav
chemických vied, Moyzesova 11, 040 67 Košice
miroslav.psotka@gmail.com

[1] Wallace et al, 2005, Victoria Boswell-Smith, Domenico Spina, and Clive
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S252–S257.
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104−105.

Ulosonové kyseliny je široká skupina derivátov
monosacharidov, ktoré hrajú dôležitú úlohu v mnohých
biologických procesoch. Najznámejšími zástupcami
podskupiny 3-deoxy-2-ulosonových kyselín sú DAH (kyselina 3-deoxy-D-arabino-2-heptulozónová; 1), KDO (kyselina 3-deoxy-D-manno-2-oktulozónová; 2), KO (kyselina Dglycero-D-talo-oktulozónová; 3), KDN (kyselina 3-deoxy-Dglycero-D-galakto-2-nonulozónová; 4) a NANA (kyselina
N-acetyl-neuramínová; Neu5Ac; 5) [1–3].
DAH
je
kľúčovým
intermediátom
v biosyntéze
aromatických AMK v rastlinách a baktériách (Shikimic acid
pathway). KDO a KO sú hlavnou zložkou lipopolysacharidov vyskytujúcich sa na povrchu všetkých Gram-negatívnych baktérii. KDN bol izolovaný z vajíčok pstruha amerického dúhového. Vyskytuje sa na nerudukujúcom konci
polysialoglykoproteínov (PSGP), kde chráni oligopolysialylového reťazce pred exosialidázami. Vďaka tomu
môžu PSGP vykonávať dôležité funkcie pri aktivácii
vajíčka. NANA patrí medzi rozsiahlu skupinu aminoulozónových kyselín (sialových kyselín), ktoré sa nachádzaju na
terminálnej pozícii glykoproteínov, glykolipidov a oligosacharidov [1–3].
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Kontrakčná aktivita myometria maternice a jej možné
farmakologické ovplyvnenie v prevencii predčasného
pôrodu je predmetom štúdií ako experimentálnych, tak aj
klinických.
Cieľom našej experimentálnej štúdie bolo objasniť
niektoré mechanizmy v humánnom gravidnom myometriu,
ktoré by mohli byť zodpovedné za kontrakčnú a relaxačnú
činnosť maternice počas tehotenstva a použitím
vybraných substancií tieto aktivity modifikovať.
Vzorky myometria sme odobrali od tehotných žien
v termíne pôrodu, u ktorých z rôznych indikácií muselo byť
tehotenstvo ukončené cisárskym rezom. Následne sme
vzorky myometria spracovali do stripov a umiestnili do
orgánového kúpeľa s Krebs-Henseleitovým roztokom.
Kontrakčnú činnosť myometria sme vyvolávali aplikáciou
–6
–1
v praxi používaného oxytocínu (10 mol L ). Hodnotili
sme amplitúdu kontrakcií myometria po podaní agonistu a
antagonistu káliových KATP iónových kanálov pinacidilu
–5
–1
–6
–1
(10 mol L ) a glibenklamidu (10 mol L ); agonistu
a anta-gonistu káliových BKCa2+ iónových kanálov NS1619
–6
–1
–4
–1
(10 mol L ) a tetraetylamónia (10 mol L ) a inhibítorov
–4
–1
fosfodiesteráz – inhibítora PDE4 rolipramu (10 mol L ) a
–4
–1
inhibítora PDE5 sildenafilu (10 mol L ). Okrem toho sme
porovnávali kontrakčný účinok oxytocínu s kontrakčným
–6
–1
účinkom tachykinínov – neurokinínu A (10 mol L ),
–6
–1
–6
–1
neurokinínu B (10 mol L ) a substancie P (10 mol L ).
Štúdia bola schválená Etickou komisiou JLF UK. Rodičky
boli poučené a podpísali informovaný súhlas.
Agonista KATP iónových kanálov - pinacidil signifikantne
znížil kontrakčnú aktivitu humánneho gravidného
myometria v termíne pôrodu, vyvolanú aplikáciou
oxytocínu v podmienkach in vitro. Inhibičný účinok
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Vlastnosti humánneho gravidného myometria
v experimentálnych podmienkach

COOH

4; 3=OH
5; 3= NHAc

Cieľom tejto práce bolo štúdium oxidačného štiepenia
C=C dvojitej väzby u substrátov odvodených od kyseliny
šikimovej pri syntéze DAH. Zamerali sme sa na vplyv
chrániacich funkčných skupín na priebeh oxidačného
štiepenia.
[1] Wardrop D.J. a Wimming Zhang Tetrahedron Lett. 2002, 43, 5389–
5391.
[2] Dondoni A.; Marra A. a Merino P. J.Am.Chem.Soc. 1994, 116, 3324–
3336.
[3] Crestia D.; Demuynck C. a Bolte J. Tetrahedron 2004, 60, 2417–2425.

Možnosti sledovania selektívnej a neselektívnej
inhibície PDE v podmienkach in vivo
Martina Repčáková, Juraj Mokrý
Ústav lekárskej biochémie JLF UK
repcakova@jfmed.uniba.sk

Aj napriek dostupným moderným diagnostickým
metódam je zaznamenaný nárast počtu pacientov so
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liečbu amyloidóz.

pinacidilu na amplitúdu kontrakcií myometria signifikantne
blokoval jeho antagonista KATP iónových kanálov −
glibenklamid, čo sa prejavilo signifikantným zvýšením
kontrakčnej aktivity myometria. Naproti tomu agonista
BKCa2+ iónových kanálov – NS1619 a jeho antagonista
BKCa2+ iónových kanálov − tetraetylamónium signifikantne
neovplyvnili kontrakčnú činnosť humánneho gravidného
myometria v termíne pôrodu, vyvolanú oxytocínom
v podmienkach in vitro [1]. Inhibítor PDE4 – rolipram
a inhibítor PDE5 − sildenafil viedli k štatisticky
signifikantnému
poklesu
oxytocínom
indukovanej
kontrakčnej činnosti humánneho gravidného myometria
v termíne pôrodu v podmienkach in vitro [2]. Tachykiníny –
neurokinín A, neurokinín B a substancie P zvýšili
kontrakčnú činnosť myometria a ich kontrakčný účinok bol
dokonca vyšší, aj keď nie signifikantný, v porovnaní
s kontrakčným účinkom v praxi používaného oxytocínu.
Výsledky našej experimentálnej štúdie by mohli prispieť
k objasneniu participácie niektorých mechanizmov, ktoré
ovplyvňujú
kontraktilitu
humánneho
gravidného
myometria, a tak znížiť aj riziko predčasného pôrodu.

Práca bola podporená projektom VEGA 0181, ŠF EU
26220220005, 26110230061 a projektmi APVV-0171-10,
APVV SK-RO 0016-12, VVGS 38/12-13.

In vitro odpoveď pri experimentálnej infekcii
parazitickým nematódom Haemonchus
contortus u malých prežúvavcov
Elena Školníková, Alžbeta Königová,
Michaela Dolinská, Marián Várady
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01, Košice
skolnikova@saske.sk

Intenzita rozvoja rezistencie na antihelmintiká je
ovplyvnená mnohými faktormi, ktoré zaraďujeme medzi
genetické, biologické a prevádzkové. Najdôležitejšími sú
práve prevádzkové faktory, ktoré môžu byť manipulované
chovateľom a predstavujú základy programov na kontrolu
rezistencie.
Vytvorenie
správnych
prevádzkových
procedúr však vyžaduje aj pochopenie genetických
a biologických faktorov [1].
Rezistencia na antihelmintiká býva v praxi zaznamenaná
zvyčajne až vtedy, keď postupy pre kontrolu parazitických
červov dramaticky zlyhajú. V krajinách s ešte stále nízkou
prevalenciou rezistencie by jej správna a včasná
diagnostika mohla napomôcť k zabráneniu jej rozšírenia.
U parazita
Haemonchus
contortus,
najčastejšieho gastrointestinálneho nematóda oviec a kôz bola
rezistencia zaznamenaná po celom svete. Táto rezistencia
sa u populácií parazitov vyvinula pod selekčným tlakom
troch skupín antihelmintík so širokým spektrom účinku –
benzimidazolov, ivermektínov a imidazotiazolov, ktoré sa
v živočíšnom priemysle frekventovane používajú na
kontrolu nematodóz už niekoľko desaťročí [1].
Narastajúci význam problému rezistencie nevyhnutne
viedol k zvýšenej potrebe spoľahlivých a štandardizovaných detekčných metód pre diagnostické účely a výskum.
Väčšina metód má ale nedostatky z hľadiska ceny,
použiteľnosti, ale aj interpretácie a reprodukovateľnosti
výsledkov [1]. Najspoľahlivejšími in vitro testami sú in vitro
test liahnutia vajíčok (egg hatch test, EHT) a test vývinu
lariev (larval development test, LDT), ktoré dokážu
diagnostikovať rezistenciu už u pre-parazitických štádií
parazitov malých prežúvavcov [2]. Keďže ovce a kozy sa
líšia v mnohých aspektoch metabolickej aktivity,
farmakokinetiky a farmakodynamiky, stratégie redukcie
parazitárnej infekcie sa u oboch hostiteľov musia líšiť
podľa ich špecifických fyziologických, imunologických aj
behaviorálnych charakteristík [3].
Hlavným cieľom našej štúdie bolo preto zistiť in vitro
rozdiely pri identickej parazitárnej infekcii u oviec a kôz
pomocou týchto dvoch metód. Výsledné hodnoty
ED50/ED99 pri EHT a LD50/LD99 pri LDT sme použili na
výpočet faktorov rezistencie (FR), ktoré nám poskytli údaj
o tom, koľkokrát je rezistencia väčšia u rezistentnej
populácie nematódov (HCR) v porovnaní s populáciou
citlivých parazitov Haemonchus contortus (HCS). Výška
hodnoty tohto faktora nás informovala aj o citlivosti
použitej metódy – vo všeobecnosti platí, že čím je vyšší
FR, tým je metóda citlivejšia a teda vhodnejšia na detekciu
rezistencie. Rezistentné alebo citlivé populácie helmintov
selektované v oboch hostiteľoch by mali byť rovnako
životaschopné, čo potvrdila aj fenotypizácia pomocou in
vitro testov, keďže výsledné hodnoty ED50/ED99 pri EHT
a LD50/LD99 pri LDT ako aj vypočítané faktory rezistencie
sa len málo líšili.

Podporené grantmi: VEGA 1/0062/11, ESF - Zvýšenie
možností kariérneho
rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied.
[1] Sadlonova, J. Obstet. Gynaecol. Res. 2011, 37, 215–221.
[2] Franova, J. Obstet. Gynaecol. Res. 2009, 35, 20–25.

Nízko-molekulové látky vs. amyloidná agregácia
proteínov
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Proces amyloidnej agregácie proteínov je spojený s
mnohými, v súčasnej dobe nevyliečiteľnými amyloidnými
chorobami, ako napr. Alzheimerova a Parkinsonova
choroba, familiárne systémové amyloidózy alebo diabetes,
pre ktoré je charakteristická prítomnosť amyloidných
agregátov v rôznych častiach tela, ktorá vykazuje toxické
účinky na okolité bunky. Najnovšie zistenia poukazujú na
to, že zníženie množstva amyloidných agregátov má
prospešný vplyv na prežívanie bunkových kultúr
a zvieracích modelov. Z tohto hľadiska je hľadanie a vývoj
nových látok schopných zabrániť tvorbe amyloidných
agregátov alebo narušiť už vzniknuté amyloidné fibrily, a
tým znížiť ich toxicitu dôležitou stratégiou pri vývoji terapie
amyloidných ochorení.
V našom štúdiu sme sa zamerali na sledovanie účinku
malých molekúl na proces amyloidnej agregácie.
Študované látky boli syntetické (glyko-akridíny) a prírodné
(polyfenoly). Našim cieľom bolo nájsť látky so
schopnosťou ovplyvniť proces amyloidnej agregácie
a vysvetliť možný mechanizmus účinku na základe vzťahu
medzi anti-amyloidnou aktivitou a štruktúrou látok.
Experimentálne dáta boli využité pre výpočet väzobných
konštánt a definovanie účinných väzobných miest
aktívnych látok. Zistili sme, že študované látky vykazujú
anti-amyloidnú aktivitu, ktorá závisí na ich štruktúre
a vlastnostiach bočných cukornatých reťazcov v prípade
glykoakridínov, ktoré tak ovplyvňujú väzobné konštanty
a typ interakcií bočného reťazca so študovaným
proteínom. Pre prírodné polyfenoly bol sledovaný
synergický, resp. antagonistický účinok v závislosti od
pomeru polyfenolov v zmesi.
Dosiahnuté výsledky predstavujú východiskový bod pre
využitie
malých
molekúl
inhibujúcich
amyloidné
samousporiadanie proteínov ako terapeutík vhodných na

Štúdia bola podporená grantom VEGA 2/0131/13
a grantom APVV-0539-10.
[1] Jabbar, Life Sci. 2006, 79, 2413–2431.
[2] Coles, Res. Vet. Sci. 2005, 78, 99–108.
[3] Jackson, Small Ruminant Res. 2012, 103, 3–9.
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tenzidov, prípadne kotenzidov. Ide o opticky izotropné,
termodynamicky stále systémy s veľkosťou kvapiek
dispergovanej fázy menšou ako 150 nm [1]. Jednou z
hlavných výhod je ich schopnosť solubilizácie lipofilných aj
hydrofilných
liečiv.
Sú
charakterizované
nízkym
povrchovým napätím, a preto vykazujú dobrú zmáčavosť
a priľnavosť na kožu. Prítomnosť tenzidov zabezpečí
zlepšenie permeability bunkovej membrány, avšak vysoké
koncentrácie môžu pôsobiť toxicky [2].
Indometacín je liečivom ťažko rozpustným vo vode. Ide
o nesteroidné antiflogistikum používané v terapii
reumatoidnej artritídy, ankylozujúcej spondylitídy a
osteoartrózy. Perorálna terapia indometacínom je veľmi
účinná, ale jej klinické využitie je obmedzené vznikom
nežiaducich účinkov, napr. nefrotoxicitou, podráždením a
ulceráciou gastrointestinálneho traktu. Transdermálna
aplikácia indometacínu obchádza nevýhody spojené s
perorálnym podaním liečiva a môže napomôcť udržaniu
relatívne stálej plazmatickej koncentrácii liečiva.
Práca hodnotí pôsobenie dvoch mikroemulzných
systémov s rôznym pomerom rovnakých zložiek na
uvoľňovanie indometacínu z polotuhých dermálnych
liekov. K experimentu sa použili gélové základy pripravené
z prírodnej gélotvornej látky – karagénu v dvoch
koncentráciách. Pomocou viskozimetra sa stanovili
reologické vlastnosti gélov. Na základe reogramov možno
konštatovať, že karagénový gél vykazuje tixotropné
vlastnosti. V podmienkach in vitro sa cez semipermeabilnú
membránu Nephrophan sledovala liberácia liečiva
rozpusteného buď v rozpúšťadle alebo v mikroemulziách
a následne dispergovaného v géli. Množstvo uvoľneného
liečiva z hydrogélov sa stanovilo spektrofotometricky.
Z hydrogélov s obsahom mikroemulzií bolo uvoľnené
nižšie množstvo liečiva v porovnaní s gélmi bez obsahu
mikroemulzií, čo znamená, že obe mikroemulzie majú
spomaľujúci vplyv na liberáciu liečiva.

Inhibítory aldózareduktázy v prevencii
diabetických komplikácií: predklinické štúdium
kyseliny [5-(benzyloxy)-1H-indol-1-yl] octovej in
vitro
Marta Šoltésová Prnová, Ivana Miláčková, Magdaléna
Májeková, Milan Štefek
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV, Bratislava
marta.prnova@savba.sk

Diabetické
komplikácie
predstavujú
heterogénnu
skupinu závažných zdravotných ťažkostí postihujúcich
pacientov trpiacich na ochorenie diabetes melitus. Na ich
vzniku sa významne podieľa polyolová dráha odbúravaním nadbytočnej glukózy aldózareduktázou (ALR2).
V našej predchádzajúcej práci [1] sme zaznamenali
výraznú inhibíciu enzýmu ALR2 kyselinou 1-indoloctovou.
Cieľom predkladanej práce je štúdium kyseliny [5(benzyloxy)-1H-indol-1-yl]
octovej
(1)
z hľadiska
inhibičného účinku na polyolovú dráhu, ako i selektivity
a biologickej dostupnosti, v podmienkach in vitro.

(1)
Enzým ALR2 bol izolovaný z očných šošoviek
a aldehydreduktáza (ALR1) z obličiek zdravých dospelých
potkanov. Izolované šošovky potkanov boli inkubované
v prítomnosti glukózy. Inhibičné aktivity ako i hladina
sorbitolu v šošovkách boli stanovené spektrofotometrickými metódami.
Kyselina [5-(benzyloxy)-1H-indol-1-yl] octová sa prejavila
ako účinnejší inhibítor enzýmu ALR2 (IC50 ≈ 0,7 µM)
v porovnaní s nesubstituovanou kyselinou (IC50 ≈ 8 µM).
Analýza enzýmovej kinetiky látky 1 preukázala
akompetitívny typ inhibície. Metódou molekulového
modelovania „docking“ boli identifikované kľúčové
interakcie inhibítora so špecifickými aminokyselinami
v inhibičnom väzobnom mieste ALR2. Selektivita inhibície
je pre študovaný derivát 1 charakterizovaná hodnotou
faktora selektivity ≈ 50 vo vzťahu k príbuznej ALR1.
V systéme vodná fáza/oktanol sme pri pH 7,4
zaznamenali hodnotu distribučného pomeru D ≈ 0,9, čomu
zodpovedá stupeň extrakcie ≈ 47 % (Vaq = Vorg), čo je
predpokladom dobrej biologickej dostupnosti. Na
orgánovej úrovni v systéme izolovaných očných šošoviek
potkana inkubovaných za prítomnosti glukózy hodnotená
látka 1 pri koncentrácii 10 µM signifikantne inhibovala
akumuláciu sorbitolu (I ≈ 30 %).
Kyseliny [5-(benzyloxy)-1H-indol-1-yl] octová predstavuje
účinný
a selektívny
inhibítor
aldózareduktázy
s priaznivým fyzikálno−chemickým profilom determinujúcim biologickú dostupnosť, a teda s perspektívou
farmakologického
využitia v prevencii
diabetických
komplikácií.

Práca
bola
a UK/571/2013.

podporená

grantmi

UK/511/2012

[1] Gad, Pharmaceutical Manufacturing Handbook: Production and
Processes. 2008, 748-750.
[2] Žabka, Mikroemulze – technologické aspekty a perspektivy dalšího
vývoje: In Moderní lékové formy ve farmaceutické technologii, SAP
Bratislava. 2001,161−162.

Mikroemulzie ako vehikulá pre ťažko rozpustné
liečivo
Lenka Starýchová, Marián Žabka, Miroslava Špaglová,
Mária Čuchorová, Martina Čierna
Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita
Komenského, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
starychova@fpharm.uniba.sk

Moderné liekové formy prinášajú do terapie novú kvalitu.
Cielené ovplyvnenie patologického procesu − formulácia
liekových
foriem,
vylepšovanie
ich
vlastností,
maximalizovanie absorpcie liečiva, riadenie rýchlosti
liberácie liečiva, ale aj cielená biodistribúcia liečiva je
čoraz dôležitejšia. Na tieto účely sa používajú mnohé
farmaceutické nosiče liečiv, ako sú napr. mikroemulzie.
Nanoštruktúra mikroemulzií zvyšuje rozpustnosť a rýchlosť
uvoľňovania liečiva z liekovej formy. Zvyšuje biologickú
dostupnosť vo vode ťažko rozpustných liečiv, urýchľuje
nástup účinku, znižuje dávku liečiva a jeho toxicitu [1, 2].
Vybrané liečivo pre štúdiu je terbinafín, čo je
antimykotikum s nízkou rozpustnosťou. Prirodzenou
bariérou pre lokálne podanie je koža, ktorá sťažuje
prechod liečiva. Ak vezmeme tento faktor do úvahy,
mikroemulzie majú nízku dráždivosť kože, vysokú nosnosť
liečiva a znižujú difúzna bariéru Stratum corneum
rozpustením lipidov v Stratum corneum a tým zvýšia
prenik liečiv [1].
V tejto štúdii bola použitá hydrogélová formulácia na
báze mikroemulzie obsahujúca terbinafín pripravená

Táto štúdia bola podporená: VEGA 2/0067/11 a VEGA
2/0030/11.
[1] Juskova, Gen. Physiol. Biophys. 2011, 30, 342−349.

Mikroemulzie ako nástroj pre riadenie liberácie
liečiva z gélov
Miroslava Špaglová, Marián Žabka, Lenka Starýchová,
Mária Čuchorová, Kamila Bartoníková
Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita
Komenského, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
spaglova@fpharm.uniba.sk

Mikroemulzie sú koloidnými disperziami zloženými
z olejovej fázy, vodnej fázy, jedného alebo viacerých
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cytotoxicity na viacerých bunkových líniách (použité budú
bunky izolované z normálnych ako aj nádorových tkanív).
Zameriame sa hlavne na vyhodnotenie potenciálnych
patologických zmien exponovaných buniek a na
ovplyvnenie ich proliferačnej aktivity. Analýza našich
výsledkov by mala byť cenným poznatkom pri ďalšom
výskume
cieleného
transportu
liečiv
pomocou
magnetických nanočastíc.

pomocou chitozánu ako gélového činidla. Chitozán je
lineárny,
náhodne
rozčlenený
heteropolysacharid,
pozostávajúci z 2-acetamido-2-deoxy-ß-D-glukopyranózy a
2-amino-2-deoxy-ß-D-glykopyranozových jednotiek. Tieto
jednotky kombinované s β-(1,4)-glykozidickými väzbami
tvoria dlhý lineárny polymérny reťazec. Prítomnosť
reaktívnych primárnych aminoskupín dáva chitozánu
špecíalnu vlastnosť, ktorá ho robí unikátnym pre
farmaceutické aplikácie [3].
V práci sa hodnotila liberácia terbinafínu z rozličných
typov mikroemulzií v chitozánových géloch v podmienkach
in vitro. Boli stanovené podmienky prípravy topických
gélových základov, v ktorých pomocou mikroemulzií bolo
solubilizované ťažko rozpustné liečivo terbinafín. Fyzikálne a chemické vlastnosti formulovanej liekovej formy boli
upravené, tak aby boli stabilné a prijateľné pre aplikáciu.
Pripravené gélové disperzie liečiva v topických liekových
základoch s mikroemulziou typu O/V a bikontinuálnou
mikroemulziou boli vhodné z hľadiska solubilizácie a
reologických vlastností. Zistilo sa, že liberácia terbinafínu
je omnoho vyššia, ak sa k čistému chitozánovému gélu
pridá akákoľvek mikroemulzia bez ohľadu na typ
mikroemulzie. Možno konštatovať, že najväčšie percento
terbinafínu sa liberovalo, ak sa použila zmes mikroemulzie
typu v/o s vyššou koncentráciou chitozánu.

Práca bola podporená grantom mladých UK/341/2013
[1] J.H.Poupaert, P.Couvreur. A computationally derived structural model of
doxorubicin interacting with oligomeric polyalkylcyanoacrylate in
nanoparticles. J. of Controlled release. ISSN 0168-3659, 2003, 92, 19−26.
[2] Gupta PK and Hung CT. Magnetically controlled targeted
chemotherapy. In Willmott N and Daly J (Eds.). Microspheres and regional
cancer therapy. CRC Press Inc. Boca Raton, FL, 1993, 1−59.

HPLC separácia ibuprofénu v reverzno-fázovom
móde
Veronika Vojtková, Mária Chalányová, Ivana Petránová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej
chémie, Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava
vojtkova@fns.uniba.sk

V predloženej práci je venovaná pozornosť štúdiu
možnosti separácie štandardu ibuprofénu metódou HPLC
v reverzno-fázovom móde na achirálnej stacionárnej fáze
Purospher RP-18e a chirálnej stacionárnej fáze na báze βcyklodextrínov Chiradex s použitím DAD a ELSD detekcie.
Následne bol ibuprofén analyzovaný aj v komerčne
dostupnom liečive MIG 400.
Ibuprofén patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liečiv. Profény sa užívajú na zmiernenie bolesti pri
chronickej a akútnej reumatickej artritíde, osteoartritíde,
ako aj pri ostatných poruchách spojivového tkaniva, pri
bolesti a horúčke. Z chemického hľadiska sú to deriváty 2metylarylpropiónovej kyseliny. Ibuprofén má jedno chirálne
centrum a teda môžu vzniknúť dva enantioméry R- a S-.
Nositeľom účinnej látky je S-enantiomér.
Pri analýze ibuprofénu na achirálnej stacionárnej fáze
Purospher RP-18e bol študovaný vplyv zloženia mobilnej
fázy metanol:mravčan amónny, vplyv pH a prietoku
mobilnej fázy na separačný faktor. Z merania signálu na
DAD detektore vyplynulo, že pre analýzu ibuprofénu bola
vhodne zvolená vlnová dĺžka 225 nm. Kalibračné
závislosti pre ibuprofén boli namerané v rozmedzí
koncentrácií 10−2500 ng na 20 µL nastrekovaný objem
vzorky. Detekčný limit pre ibuprofén má hodnotu 123 ng.
ELSD detektor v tomto koncentračnom rozmedzí
poskytoval nízke odozvy.
Pri izolácii účinnej látky ibuprofén z liečiva MIG 400 boli
použité 2 prístupy a to rietoková extrakcia z tuhej vzorky
a rozpustenie liečiva MIG 400 v 100 % metanole. Pri
prietokovej extrakcii boli použité rôzne typy sorbentov na
dno kolóny so vzorkou liečiva (Silasorb C18, Silasorb Diol,
Silasorb Amín, Silasorb Fenyl). Z meraní vyplynulo že typ
sorbentu nemá vplyv na chromatografickú analýzu.
Účinnosti extrakcie ibuprofenu zo vzoriek liečiva MIG 400
v závislosti od typu použitého sorbentu na dno kolóny
s použitím prietokovej extrakcie sa pohybujú v rozmedzí
99−104 %.Pri druhom prístupe sa pri rozpustení liečiva
MIG 400 sa účinnosti pohybujú v rozmedzí 100−102 %.
Na chirálnej stacionárnej fáze zo skupiny βcyklodextrínových stacionárnych fáz Chiradex bola
dosiahnutá enenatiomérna separácia pre ibuprofén
s rozlíšením Rs = 0,81 v mobilnej fáze metanol : mravčan
amónny pH 3 (90 : 10, vol.) prietok 1 mL/min.

Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou
grantu UK/579/2013
[1] Žabka, M., in Žabka, M., Müller, R.H., Hildebrand, G. E. Moderní lékové
formy ve farmaceutické technologii, SAP Bratislava 2001. 161–176.
[2] Tamilvanan S., Int. J. Pharm. 2009, 381, 62–76.
[3] Paños, I.; Acosta, N.; Heras A. Curr. Drug Discov. Technol. 2008, 5,
333–341.
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S technickým rozvojom a zvyšovaním komfortu života
prichádza ruka v ruke aj degradácia životného prostredia,
čo sa prejavuje vznikom rôznych nádorových ochorení.
Nádorové ochorenia v súčasnosti predstavujú jedno z
najrozšírenejších ochorení na svete. Mnohé antineoplastické liečivá s významnou protinádorovou aktivitou sú
účinné v boji proti rôznym typom nádorov. Na dosiahnutie
úplnej likvidácie nádorov, musia byť podávané systémovo
a vo vysokých dávkach. Takmer všetky lieky účinné v
eradikácii nádorových buniek spôsobujú poškodenie
ostatných zdravých orgánov a tkanív [1]. Permanentným
úsilím pri aplikácii liečiv, osobitne liečiv v terapii
nádorových ochorení je maximalizovať ich terapeutický
účinok a minimalizovať nežiadúce účinky. Novšie prístupy
v liečbe rakoviny nielen dopĺňajú tradičnú chemoterapiu,
ale zameriavajú sa aj na zabránenie poškodenia zdravých
tkanív a vývoj rezistencie [2]. Tu sa objavuje nový spôsob
liečby pomocou magnetických nanočastíc, ktoré sa
vyznačujú superparamagnetizmom, to znamená, že ich
pomocou vonkajšieho magnetického poľa dokážeme
ovládať respektíve transportovať na miesto postihnutia.
Magnetické nanočastice môžu ponúknuť veľmi atraktívne
možnosti uplatnenia v biomedicíne, najmä pokiaľ ide o
cieľovú dopravu liečiv, hypertermie, magnetickej
rezonancie atď. Hlavným cieľom projektu je komplexná
biologická charakterizácia magnetozómov (bakteriálne
magnetické
nanočastice,
vyizolované
z baktérie
Magnetospirillum Strain AMB-1) v in vitro podmienkach.
Vykonáme elektrónmikroskopické analýzy a testy

Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou
Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied – projekt
VEGA 1/1349/12 a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja –
projekt APVV-0583-11. Táto práca je taktiež čiastočným
výsledkom projektu VVCE-0070-07 riešeným v období 20082011.
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Vplyv monodisperznej siliky
na fyzikálno−mechanické vlastnosti
elastomérnej zmesi

[1] Príprava gumárenských zmesí (STN 62 1425).
[2] Stanovenie ťahových vlastnosí (STN ISO 37, DIN 53 504).
[3] Stanovenie tvrdosti na tvrdomeri Shore A (STN 62 1431, DIN 53 504).
[4] Stanovenie štruktúrnej pevnosti (STN 62 14 59, DIN ISO 34-1).
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Janka Jurčiová, Mária Kopcová
Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných
Technológií v Púchove
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Stanovenie Mooney−Rivlinovych parametrov
nánosových zmesí oceľokorodového nárazníka
pre potreby výpočtového modelovania

Práca je zameraná na skúmanie a porovnávanie
fyzikálno−mechanických vlastností priemyselne používanej zrážanej siliky a koloidnej siliky. Hodnotil sa nielen
vplyv samotnej siliky v kaučukovej zmesi, ale aj vplyv siliky
v kombinácií so sadzami.
Fyzikálno−mechanické vlastnosti dávajú orientačný
obraz o správaní sa materiálu v podmienkach statického
namáhania vzorky. Namerané údaje fyzikálno−mechanických parametrov sú dôležité z hľadiska úžitkových
vlastností materiálov, ich možností použitia v praxi a
uplatnenia technologických procesov, hlavne pri miešaní
gumárenských zmesí [1]. Pevnosť, ťažnosť, štruktúrna
pevnosť, ako aj tvrdosť patria medzi sledované fyzikálnomechanické vlastnosti, poskytujúce informácie o správaní
sa vulkanizátov v stave statického namáhania [2−4].
Jednotlivé namerané hodnoty fyzikálno−mechanických
vlastností sú uvedené v Tab. 1.
Hlavným cieľom bolo preverenie vplyvu monodisperznej
siliky na vlastnosti kaučukových zmesí na báze prírodného
kaučuku (NR) v porovnaní so štandardnými plnivami.

Jozefína Drdáková, Jan Krmela, Peter Vido
Katedra numerických metód a výpočtového modelovania, Fakulta
priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov
jozefina.drdakova@zoznam.sk

Príspevok sa zoberá stanovením materiálových
parametrov pre popis elastomérov v plášťoch pneumatík
pre automobily. V oblasti MKP výpočtov pneumatík sa
najčastejšie používa Mooney−Rivlinov dvojparametrový
materiálový model. Mooney−Rivlinové parametre sú
jedným z dôležitých vstupných údajov do výpočtov plášťa
pneumatík, alebo jeho častí ako je oceľokordový nárazník.
Oceľokordový
nárazník
je
tvorený
oceľokordmi
v elastomérnej matrici (nánosová zmes). Z hľadiska
životnosti plášťa je dôležité mať znalosti, ako sa bude
nárazník chovať v prípade korózneho napadnutia na
rozhraní kord−nánosová zmes ako i v situácií vplyvu
starnutia nánosových zmesí na kompaktnosť nárazníka.
V tomto príspevku je hodnotená nánosová zmes nová
v porovnaní s degradovanou. Vyhodnotené sú formou
porovnania závislosti ťahovej sily na predĺžení, získaných
zo statických skúšok v ťahu. Na základe týchto závislostí
možno stanoviť Mooney−Rivlinové parametre, ktoré
sú v príspevku tiež uvedené. Tým možno získať
informáciu, aký vplyv má starnutie na materiálové
charakteristiky elastomérov a akým spôsobom možno
tento vplyv zadať do výpočtov simulujúcich vybrané
degradačné procesy v plášťov pneumatík.

S0h
S3h
S5h
SA
SU
SS0h
SS3h
SS5h
SSA
SSU

1,80
1,98
2,00
17,58
10,10
5,10
5,25
4,60
15,85
12,40

±0,05
±0,10
±0,12
±0,87
±0,93
±0,23
±0,11
±0,23
±1,44
±0,56

480,5
568,0
480,0
606,0
585,0
403,0
463,0
455,0
604,0
549,0

Smerodajná
odchýlka (%)

Štruktúrna
pevnosť
(N/mm)

Smerodajná
odchýlka (%)

Ťažnosť (%)

Smerodajná
odchýlka (%)

Pevnosť v
ťahu pred
starnutím
(N/mm2)

Zmes

Tab. 1: Fyzikálno−mechanické parametre zmesí

±19,98
±39,90
±22,35
±6,87
±32,43
±38,52
±8,73
±15,73
±13,29
±17,75

3,81
4,03
4,24
2,84
7,92
4,75
5,47
6,11
3,80
4,47

±0,19
±0,21
±0,21
±0,24
±1,60
±0,29
±0,27
±0,72
±0,19
±0,15

[1] Drdáková J., Krmela J., Krmelová V.: Microlocation of the system
elastomer – steel cord in the tire after degradation process. In: Sborník
přednášek z konference TechMat '11. Pardubice: Univerzita Pardubice,
ČR: 2011, 130−135 na CD-ROM. ISBN 978-80-7395-431-4. (anglicky).
[2] Krmela J., Vido P., Drdáková J., Struhárňanská M., Krmela J.: Vybrané
experimentálne skúšky kompozitov s elastomérovou matricou pre overenie
výpočtových modelov pneumatík. In: Sborník přednášek z konference
TechMat '12. Pardubice, Univerzita Pardubice, ČR: 2012, 90−96 na CDROM. ISBN 978-80-7395-537-3.

Zmes

S0h

S3h

S5h

SA

SU

SS0h

SS3h

SS5h

SSA

SSU

Tab. 2: Hodnoty tvrdosti Shore A

Tvrdosť

29

33

33

41

57

37

37

38

47

49
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bolo vizualizovaných 189 spotov a abundantné proteíny
boli identifikované.

Myška – Prostriedok alebo zdroj?
František Horvát, Michal Čekan, Branislav Hučko,
Lukáš Šoltés

Práca bola vypracovaná s podporou grantu VEGA
1/11/09/11(50 %) a projektu štrukturálneho fondu EU
ITMS: 26220220143 (50 %).
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Verifikácia experimentálnych výsledkov
vybraných materiálových charakteristík plášťov
osobných pneumatík

Príspevok sa zaoberá návrhom energy harvesting (EH)
systému, ktorý pre svoju činnosť využíva mechanickú
energiu pôsobiacu pri stlačení ľavého tlačidla myši na
piezomateriál typu PVF2. Element z materiálu PVF2 má
rozmery 20 × 35 × 0.5 mm a je uvažované s jeho
umiestnením pod miestom zlomu tlačidla. Spomenutý typ
piezomateriálu ponúka z hľadiska svojich parametrov
zaujímavé možnosti pre jeho využitie práve pri návrhu
a konštrukcii systémov na báze energy harvestingu [1].
V úvode príspevku je stručne popísaná história vývoja
počítačovej myši až do jej súčasnej podoby a tiež zmysel
a aplikačné využitie EH systémov [2, 3]. Príspevok ďalej
obsahuje dve koncepcie možnej realizácie návrhu EH
systému, odhad napäťovej bilancie systému na základe
dostupnej elektronickej základne vzhľadom na priemerné
počty hodnôt kliknutí pri administratívnej činnosti
a činnostiach spojených so zábavou [4, 5]. Odhady hodnôt
kliknutí myšou počas práce, resp. zábavy na osobnom
počítači sme vykonali na základe experimentálnych
meraní. Tieto merania sme zabezpečili pomocou
dostupného programového balíka, ktorého hodnoty sme
zaznamenávali a následne štatisticky spracovali. Pri
činnostiach spojenými s administratívou sa nami zistené
−1
hodnoty pohybujú na úrovni 170 h , pričom pri činnosti
ako je hranie sa na počítači dosahuje táto hodnota úroveň
−1
3300 h . Na záver je dôležité spomenúť fakt, že
aplikovaním takéhoto EH systému do počítačovej myši by
každý z užívateľov EH systému v značnej miere prispel
k zníženiu použitia batérií a tým k ochrane životného
prostredia.

Michal Pastorek, Jan Krmela
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Plášte pneumatík patria medzi špecifické, zložité
kompozity a na degradačné procesy v nich je nutné sa
pozerať komplexne z rôznych hľadísk −ako je hľadisko
materiálové, bezpečnostné a životnostné.
Problematike
opotrebenia
plášťov
pneumatík,
degradačným procesom vo vnútri plášťa a previazaniu
experimentov s výpočtovým modelovaním sa venuje v
literatúre len veľmi malá pozornosť. Pritom sa jedná
o podstatnú
problematiku,
pretože
výskumom
degradačných procesov je možné navrhnúť možnú
konštrukčnú a materiálovú zmenu pre zvýšenie odolnosti
plášťov proti vybraným formám degradácie.
Príspevok sa zaoberá experimentmi potrebnými pre
stanovenie materiálových charakteristík častí plášťov
pneumatík, reprezentujúcich vplyv vybraných foriem
degradácie s dôrazom na časovú degradáciu plášťa.
Cieľom je navrhnúť prístup k výpočtovému modelovaniu
plášťov pneumatík, ktorý by zahrňoval vplyv opotrebenia
a degradáciu starnutím formou znížených materiálových
charakteristík, najmä modulu pružnosti, ako vstupov
do výpočtových modelov. Jedným zo vstupoch sú taktiež
materiálové charakteristiky behúňa plášťa. V príspevku sú
uvedené vybrané experimentálne výsledky a to merania
modulov pružnosti vzoriek z behúňa plášťa pneumatiky
metódou DMA. Porovnané sú behúne z nového plášťa a z
plášťov s deklarovanou dobou starnutia podľa roku
výroby.

[1] Inman, D.J., et al.: Energy Harvesting Technologies, 2009, Springer.
[2] Doug Engelbart: Father of the Mouse (interview) [online].
[3] Byte, Issue 9/1981, 58−68 [online].
[4] Inman, D.J., et al.: Engineering Vibration, 2007, Prentice Hall.
[5] Erturk, A., et al.: Piezoelectric Energy Harvesting, 2011, Wiley.

Proteomická analýza kmeňových buniek
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Placenta je orgán s významnou úlohou vo vývoji
a výžive plodu, ale tiež je významným zdrojom kmeňových
buniek. Placenta je zložená z materského a plodového
tkaniva a pozostáva z niekoľkých častí, ktoré sú bohaté
prevažne na mezenchymálne kmeňové bunky. V našej
štúdii sme sa zamerali na kmeňové bunky izolované
z jedného z plodových obalov – chorión. Choriónový
plodový obal je bohatým zdrojom mezenchymálnych
kmeňových buniek, ktoré sú významným kandidátom pre
klinické aplikácie aj vďaka ich hypoimúnnym a imunomodulačným vlastnostiam. Sú to málo preskúmané bunky
s veľkým potenciálom. Proteomická analýza týchto buniek
môže odhaliť odpovede na množstvo otázok o sebaobnove, proliferácii a diferenciácii týchto buniek. Plodové obaly
sme získali od anonymných darcov po sekcii. Tkanivá boli
mechanicky aj enzymaticky spracované a izolované bunky
boli následne kultivované. Pri samotnom experimente sme
použili základné metódy proteomiky ako sú: izolácia
proteínov z buniek, elektroforéza, digescia a identifikácia
proteínov pomocou hmotnostného spektrometra. Celkovo

Pojem archaická DNA (aDNA) slúži na označenie
všetkej DNA, ktorú je možné izolovať z archeologických
nálezov, múzejných vzoriek a čiastočných fosílií, pričom
žiaden z týchto zdrojov aDNA nebol predošle úmyselne
upravovaný za účelom jeho neskoršej analýzy.
V nukleotidových sekvenciách aDNA je ukrytých mnoho
informácií, využiteľných vo viacerých vedných odboroch,
kde slúžia pri štúdiách evolúcie a populačnej genetiky,
fylogenetických vzťahov organizmov [1], mapovaní migračných ciest prehistorických populácií [2], na riešenie
nejasností pôvodu modrených ľudí [3], výskume stravovacích návykov [4] či paleopatologických štúdiách [5].
Všetky štúdie zaoberajúce sa analýzou aDNA
sprevádzajú dve hlavné obmedzenia: neustále hroziace
riziko kontaminácie aDNA modernou DNA a fakt, že sa
aDNA v archeologických vzorkách nachádza vo veľmi
malom množstve a značne degradovanom stave (zlomy
reťazcov, oxidatívne a hydrolytické poškodenie,...),
zapríčinený
absenciou
reparačných
systémov
a pôsobením faktorov prostredia (pH, teplota...) [6]. Práve
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z týchto dôvodov sa pri analýzach využíva oveľa viac
mitochondriálna aDNA, ktorá je na rozdiel od jadrovej
aDNA multikópiová, čo výrazne zvyšuje šancu jej
zachovania sa v historických vzorkách.
V našej práci sme na izoláciu aDNA použili vzorky
ľudských
zubov
a dlhých
kostí,
pochádzajúcich
z archeologického náleziska z 11.–12. storočia na hrade
Devín. Vzorky sme mechanicky spracovali a izolovali
z nich aDNA nami navrhnutým izolačným protokolom
(špecifickým pre tento typ DNA). Z izolátov aDNA sme
potom amplifikovali HVR I mitochondriálnej DNA a PCR
produkty podrobili sekvenovaniu. Sekvenačné dáta sme
následne
analyzovali
a na
základe
zistených
polymorfizmov v HVR I mtDNA, sme určili mitochondriálne
haploskupiny u 12 archeologických vzoriek.

sociálnemu stresu z otcovsko−synovských psychických
zranení (deficit úlohy postavy otca: agresivita,
ľahostajnosť, neprítomnosť) a frustrácii z nenasýtenej
túžby po fungujúcom sociálnom vzťahu „otec–syn“.
ZÁVER: Zdanlivo nevinné psychosociálne stresory
(otcovsko−synovské psychické zranenia) by mohli byť
združené u vnímavých jedincov aj s NPL.
Podporené fi. Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Venované drahým otcom.
[1] Henderson, Can. Fam. Physician. 1992, 38, 629–637.
[2] Cabrera, Child. Dev. 2000, 71, 127–136.
[3] Sedláček, Otcovstvo: problém alebo výzva? Bratislava; Don Bosco,
2010, 1–269.
[4] Clarke, Demography. 1998, 35, 217–228.
[5] Coontz, Fam. Process. 2007, 46, 7–16.
[6] Kalmijn, Popul. Stud. (Camb). 2007, 61, 243–263.
[7] Shamsie, Can. J. Psychiatry. 1985, 30, 281–287.
[8] Thompson, J. Psychosoc. Nurs. Ment. Health. Serv. 1998, 36, 34–39.
[9] East, J. Child. Health. Care. 2006, 10, 283–295.
[10] Jaffe E.S. et al. (Eds), WHO classification of Tumours, Pathology and
Genetics, Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon; IARC
Press, 2001, 1–351.
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Neoplastická proliferácia leukocytov
predchádzaná chronickým psychosociálnym
stresom
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Predkladaná práca sa zaoberá tvorbou zjednodušeného
biomechanického modelu krčnej chrbtice a hlavy človeka
v automobile. Navrhovaný model je určený na
vyšetrovanie zrýchlení hlavy a stanovenie tuhosti a
tlmenia krčnej chrbtice človeka pri prejazde vozidla cez
prekážku. Použitý bol jednoparametrikcý model s jedným
stupňom voľnosti, ktorý umožňuje translačný pohyb
v smere pozdĺžnej osi človeka [1]. Podľa nameraných dát
bol optimalizovaný a navrhnutý model, v ktorom vozidlo
s pasažierom prechádzalo cez prekážku (spomaľovací
prah). Na figurantoch boli umiestnené dva akcelerometrické snímače ADXL 325, a to na hlave a hrudnej kosti.
Hodnoty nameraných zrýchlení na hrudnej kosti slúžili ako
budiaci signál počítačového modelu vytvoreného
v programe
Matlab
a jeho
podsúčastí
Simulink
a SimMechanics. Experiment bol vykonaný na skupine 15
figurantov, na ktorých sa meranie opakovalo vždy tri krát.
Pri výbere figurantov bol determinujúci parameter
podobnosť antropometrichých parametrov [2]. Princíp
tvorby počítačového modelu ja založený na druhom
Newtonovom zákone (1).

ÚVOD: Kríza otcovstva [1−3], deficit postavy muža otca
v rodinách [4] a rozpad rodín [5] sú vážnym fenoménom
ľudskej spoločnosti [6]. Môžu mať negatívny vplyv na
zdravý duchovný a následne aj telesný vývin jedinca,
často až s trvalými chorobnými dôsledkami [7−9].
Neoplastické
proliferácie
leukocytov
(NPL)
sú
najvýznamnejšou skupinou porúch leukocytov. Hoci
mnoho faktorov (dedičnosť, životné prostredie, infekcie,
imunita) preukázalo účasť pri ich vzniku, ich exaktná
etiológia nie je jasná [10]. Opisujeme akútnu myeloidnú
leukémiu (AML) a Hodgkinov lymfóm (HL) u 2 mladých
mužov dlhodobo vystavených vážnemu psychosociálnemu
stresu z deficitu úlohy postavy muža ich otca
(otcovsko−synovského psychického zranenia) v ich
sociálnom vzťahu „otec–syn“. METÓDY: Subjektívne/objektívne vyšetrenie. Vo formalíne fixované a do
parafínu zaliate bioptické vzorky s kostnou dreňou (KD)
a lymfovou uzlinou (LU) boli hodnotené histologicky a
histochemicky. Dotazníkom sme zisťovali dôveryhodnosť/funkčnosť (D/F) (dôveru syna k) sociálneho vzťahu
„otec–syn“ a osobnostné črty „otca“ a „syna“.
KAZUISTIKY: 20 r. (Adam) a 21 r. (Boris) muži
s psychoneurotickým syndrómom boli prijatí na kliniku
hematológie
s podozrením
na
NPL.
U Adama
v predchorobí niekoľko mesiacov preleukemický syndróm
s cytopéniami. Pri prijatí mal klinické prejavy zo zlyhania
KD a z infiltrácie orgánov leukemickými bunkami.
Vyšetrenie krvi a KD odhalilo AML. U Borisa v predchorobí
nízkostupňová horúčka s prejavmi hypermetabolizmu;
bezbolestná, pohyblivá a tuhá lymfadenopatia. Lab.:
hematol- a imunologické abnormality. Biopsia z LU
ukázala HL. Psychiatricko−psychologické vyšetrenie
odhalilo citlivých mužov, u ktorých D/F (dôvera syna k)
sociálneho vzťahu „otec–syn“ je minimálna až žiadna.
Muži dlhodobo od detstva vystavení vážnemu psycho-

 = . 
∑


(1)

Mechanické vlastnosti krčnej chrbtice boli v počítačovom
modeli prezentované zapojením pružných a tlmiacich
členov, ktorých hodnoty boli hľadané za pomoci
optimalizačného procesu variácie konštánt. Použitie danej
transformácie sústavy umožnilo maticový zápis (2).
 +


 = ̅
 +

(2)

Korelácia
zrýchlení
hlavy
medzi
simuláciou
a experimentom dosiahla hodnotu 92 %. Tlmiaci
parameter krčnej oblasti chrbtice dosiahol zo simulácie
hodnotu na úrovni (1482 ± 36) Ns/m. Tuhostné parameter
krčnej oblasti chrbtice zo simulácie dosiahli hodnotu
(48 ± 4) N/m.
Použitím
FFT
(rýchla
Fourierova
transformácia) boli nájdené tri vlastné frekvencie hlavy,
ktoré pri daných podmienkach dosahovali hodnoty
(3.1 ± 0.15) Hz, (6.9 ± 0.19) Hz a (13.5 ± 0.23) Hz.
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Change. 2002, 32, 277−308.
[3] Leitner, H., Cities in Pursuit of Economic Growth − The Local State as
Entrepreneur. In Political Geography Quarterly. 1990, 9, 146−170.
[4] Blakely, E. J., Leigh, N. G., Planning Local Economic Development:
Theory and Practice. 4th ed.. 2009, 446.

Na základe dosiahnutej presnosti modelu, je možné jeho
využitie pri návrhu tvaru spomaľovacích prahov, bez
nutnosti vykonania finančne náročného experimentu.
Táto práca bola podporená: VEGA grant 1/0571/11.
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Stanovenie izotopov plutónia Pu a
Pu
v popole rýb metódou extrakčnej chromatografie

[1] Yong Ch., Yong-San Y., Biomechanical Model of Human on Seat with
Backrest for Evaluating Ride Quality, International Journal of Industrial
Ergonomics. 2001, 27, 331–345.
[2] Ross E. C., Simmons C. A., Introductory Biomechanics: From Cells to
Organisms, 2007, 1, 332-441.
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239

240

Izotopy plutónia, vrátane
Pu,
Pu a
Pu vysoko
znečisťujú životné prostredie v dôsledku ich rádiologickej
toxicite a extrémnych dlhých dôb polpremien, ktoré vedú
k ich dlhodobému pretrvávaniu v životnom prostredí. Do
životného prostredia sa plutónium dostalo hlavne počas
skúšok jadrových zbraní od roku 1950 až do roku 1980,
z prevádzky
jadrových
elektrární
a zariadení
na
prepracovanie jadrového paliva, ale aj jadrových havárií.
Podľa správy [1] vypracovanou Vedeckým výborom OSN
pre sledovanie účinkov atómového žiarenia (UNSCEAR)
239+240
je do životného prostredia uvoľnená aktivita
Pu viac
16
ako 10 Bq. Presné stanovenie izotopov Pu je dôležité
z rádioekologického hľadiska. V mnohých prípadoch je
koncentrácia izotopov plutónia na nízkej úrovni.
V núdzových situáciách, akou je napríklad havária jadrovej
elektrárne alebo potenciálny jadrový terorizmus, je nutné
vykonať rýchlu analýzu vzoriek.
Prezentovaná práca popisuje stanovenie rádionuklidov
238
239,240
Pu a
Pu v environmentálnych vzorkách, konkrétne
v popole z rýb (IAEA − 414). Vzorky popola boli
spracované mikrovlnným rozkladom a rádionuklidy sa
separovali na základe metódy extrakčnej chromatografie
použitím dvoch komerčne dostupných sorbentov,
známych ako TEVA®Resin a TRU Resin dodávané
spoločnosťou Eichrom Industries, Inc. Použitá separačná
schéma zahŕňa úpravu oxidačného stupňa Pu do III
použitím dusičnanu železitého, kyseliny amidosulfónovej
a kyseliny askorbovej, separáciu Pu od ostatných
aktinoidov na kolóne TEVA®Resin a v poslednom kroku
dočistenie Pu na sorbente TRU Resin. Na elúciu Pu sa
−3
použil roztok 0,1 mol dm hydrochinónu rozpusteného
−3
v 3 mol dm HCl. Vzorky na alfa-spektrometrické meranie
boli pripravené spoluzrážaním s Nd-nosičovým roztokom
242
a koncentrovanou HF. Stopovací rádionuklid
Pu bol
pridaný do vzoriek na sledovanie chemického výťažku.
Plutónium bolo merané na nízkopozaďovom alfaspektrometri vybavený polovodičovým detektorom s
povrchovo kremíkovou bariérou (Dual Alpha Spectrometer
®
576 A-919, Ortec , USA).

Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK
v Bratislave, 842 15 Bratislava, Mlynská dolina
sopkuliak@fns.uniba.sk

Snaha o zlepšenie miestnych podmienok a posilnenie
lokálnych ekonomík je vo svete predmetom dlhodobého
záujmu rozličných vedeckých disciplín. Pohľady a prístupy
k miestnemu ekonomickému rozvoju sú preto veľmi
pestré, a v literatúre nenájdeme jednoznačnú a všeobecne
prijímanú definíciu tohto pojmu. Miestny ekonomický
rozvoj je v podstate súborom činností snažiacich sa čeliť
aktuálnym spoločenským problémom. Je jednou z
podstatných zložiek širšieho prístupu zameraného na
miestny rozvoj, ktorý zahŕňa aj dimenzie, akými sú napr.
kultúra či životné prostredie. Viacerí autori preferujú jeho
pragmatickejšie chápanie [1]. Definujú ho ako „proces, pri
ktorom miestne autority spravujú svoje zdroje a spájajú sa
navzájom alebo s privátnym sektorom, s cieľom vytvoriť
nové pracovné miesta a povzbudiť hospodársku aktivitu
na danom území“. Zdôrazňuje sa význam lokálnych
aktérov a ich aktívnej spolupráce. Za meradlo rozvoja sa
bežne
považujú
predovšetkým
úroveň
miestnej
zamestnanosti a hospodárskej produkcie. Z ekonomického hľadiska sú dôvodom pre usmerňovanie miestneho
ekonomického rozvoja najmä nedokonalosti trhov,
pozitívne i negatívne externality, neefektívne alebo
nespravodlivé rozloženie obmedzených zdrojov. Na
Slovensku sa tieto dôvody objavili v súvislosti so zmenou
spoločenských podmienok po roku 1989. Miestny
ekonomický rozvoj je procesom, ktorý zahŕňa rozličných
aktérov z verejného i privátneho sektora. V minulosti bola
považovaná za hlavného aktéra v rozvoji ústredná štátna
správa. K zmene došlo na prelome 80. a 90. rokov
minulého storočia, odkedy je miestny ekonomický rozvoj
mimoriadne závislý predovšetkým od aktívnej účasti
miestnej samosprávy [2]. Angažovanosť v miestnom
rozvoji sa od nej očakáva, pretože závisí na svojich
obyvateľoch, ktorí prostredníctvom hlasov vo voľbách
udeľujú politické mandáty, a prostredníctvom daní a iných
poplatkov spolu s podnikmi poskytujú samospráve
potrebné finančné prostriedky na jej fungovanie.
V závislosti od miery decentralizácie moci a špecifických
miestnych politických podmienok má miestna samospráva
k dispozícii rôznu paletu nástrojov pre realizáciu
miestneho ekonomického rozvoja [3]. Snaží sa o
aktivizáciu miestnych činiteľov, sformovanie kooperatívnej
klímy, mobilizáciu externých zdrojov a akceleráciu
endogénneho rozvoja lokality [4]. Preberá vedúcu úlohu
pri kooperácii s ostatným aktérmi, pričom sa snaží o
dosiahnutie súladu a formalizáciu rozvojových cieľov. Má
najlepšie vedomosti o miestnych potrebách, ktoré dokáže
najefektívnejšie premietnuť do konkrétnych aktivít.

[1] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
(UNSCEAR), New York, NY: United Nations. 1993, 121.
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vybraných materiálových charakteristík
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Dubčeka v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov
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Príspevok je orientovaný na problematiku gumárenských
zmesí plášťov pneumatík. V plášťoch pneumatík sú
gumárenské zmesi v interakcii s výstužnými materiálmi.
Systém gumárenská zmes ako matrica – výstužný
materiál určuje kompaktnosť hotových výrobkov plášťov –
pneumatík. Ku starnutiu gumárenských zmesí môže
dochádzať už pri ich vlastnej výrobe, ako aj v technologickom procese vo výrobe plášťov pneumatík. Jednou

Tento príspevok vznikol s podporou Grantu Univerzity
Komenského č. UK/446/2013 a Grantu VEGA č.
1/0709/11.
[1] Buček, J. et al., Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. 2010,
198.
[2] Helmsing, A. H. J., Externalities, Learning and Governance: New
Perspectives on Local Economic Development. In Development and
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z možností, ako simulovať vybrané degradačné procesy
gumárenských zmesí a ich vplyv na mechanicko –
fyzikálne charakteristiky vyrobených elastomérov, je
využitie programových systémov na báze metódy
konečných prvkov (MKP) ako počítačovej numerickej
metódy. Bude hodnotený vybraný degradačný proces
nánosových zmesí výpočtovým modelovaním v kombinácii
s experimentmi. S týmto úzko súvisí návrh verifikačných
kritérií, na základe ktorých je možné výsledky z výpočtov
dobre objektívne posúdiť s výsledkami z experimentov.
V tomto príspevku je hodnotená nánosová zmes nová
v porovnaní s degradovanou. Vyhodnotené sú formou
porovnania závislosti ťahovej sily na predĺžení, získaných
zo statických skúšok v ťahu. Na základe týchto závislostí
sú stanovené Mooney-Rivlinové parametre. Tým možno
získať informáciu, aký vplyv má starnutie na materiálové
charakteristiky elastomérov a akým spôsobom možno
tento vplyv zadať do výpočtov simulujúcich vybrané
degradačné procesy v plášťov pneumatík. Týmito
simuláciami môžeme nájsť potenciály v technológii
procesov a produkcii plášťov pneumatiky, aby tieto typické
degradačné procesy – starnutie boli minimalizované.
Z dôvodu, že toto starnutie môže viesť ku separácii napr.
medzi nárazníkovou časťou a behúňom plášťa pneumatík.

spomínaného konceptu.
V príspevku sa zaoberáme systémom CSA (Komunitou
podporované poľnohospodárstvo), jeho vývojom vo svete
ako aj možnosťami, ktoré poskytuje farmárom a
spotrebiteľom, spoločne združených v lokálnych
komunitách na základe zmluvných vzťahov a
dodržiavajúcich princípy daného konceptu. Príspevok
poskytuje súhrnný prehľad o tomto koncepte.
[1] Perry, J. – Franzblau, S. 2010. Local Harvest. A multifarm CSA
handbook. 9.
[2] Pilley, G. 2001. A share in the harvest. Bristol: Soil Association. 7.
[3] Melanson, J. 2008. Community Supported Agriculture: The CSA Guide
for Atlantic Canada. Atlantic Canadian Organic Regional Network Co-op
Ltd. 4.
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CSA (Komunitou podporované poľnohospodárstvo) ako
jedna z možností získavania dodatočného príjmu farmármi
a čerstvých potravín spotrebiteľmi môže mať viacero
foriem, ktoré sú známe po celom svete. CSA sama o sebe
nie je len marketing alebo spôsob distribúcie, nakoľko
každý podnik, či združenie si zvolí tú metódu, ktorá je pre
nich najvhodnejšia. Môže to byť buď tzv. systém
debničiek, ktorý je najpopulárnejší v USA a Japonsku, ale
často používanými metódami sú aj farmárske obchody, či
trhy, taktiež samozber, vyzdvihnutie produktov pri bráne
farmy (farm gate collection), schémy svojpomoci a miesta
určenia (drop off points) [1]. Najčastejšie sa tieto formy
predaja konečnému spotrebiteľovi spájajú s ekologickým
poľnohospodárstvom, kde má každý spotrebiteľ možnosť
si priamo na farme overiť spôsoby a postupy pestovania
plodín a chovu zvierat, či si priamo na vlastnej koži
vyskúšať výrobu niektorých lokálnych biopotravín. Toto
zároveň umožňuje vytvoriť užšie takmer rodinné väzby
medzi farmármi a spotrebiteľmi. V rámci týchto združení
má až 45 % členov pocit, že ich systém pozitívne vplýva
na širšiu komunity a najčastejšou motiváciou účasti v CSA
je podpora lokálnych farmárov a zdravé vysokokvalitné
produkty produkované udržateľným spôsobom [2].
V súvislosti s tým môžeme konštatovať, že hoci je CSA
v niektorých krajinách ešte len v plienkach, i napriek tomu
sa jedná o neustále sa rozširujúce hnutie [3], hlavne
s ohľadom na budúcnosť poľnohospodárstva a rôznych
distribučných
kanálov
vysokokvalitných
poľnohospodárskych produktov s ohľadom na podporu
lokálnej ekonomiky.

Struharňanská, M., Pajtášová, M., Krmela, J.: Vplyv vybraných plnív na
báze kremičitanov na fyzikálno-mechanické vlastnosti polymérnych
materiálov. In Sborník přednášek z konference TechMat '11, Pardubice:
Univerzita Pardubice, ČR: 2011, 74–79 na CD-ROM. ISBN 978–80–7395–
431–4. (+ abstrakt s. 17). (anglicky)
Vido P., Drdáková, J., Struharňanská, M, Krmela, J.: Vybrané
experimentálne skúšky kompozitov s elastomérovou matricou pre overenie
výpočtových modelov pneumatík. In TechMat 2012, Pardubice: Univerzita
Pardubice, ČR: 2011, 90–96. (CD–ROM), ISBN 978–80–7395–537–3.

CSA ako inovačný nástroj rozvoja podnikania na
vidieku
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rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2,
949 01 Nitra
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CSA (Komunitou podporované poľnohospodárstvo) je
svetovo uznávaný systém zabezpečujúci na jednej strane
príjem všetkým farmárom zapojeným do neho a zároveň
poskytujúci priamo spotrebiteľom čerstvé lokálne produkty
na strane druhej, pričom spája ľudí, ktorí sú vášnivými
farmármi s ľuďmi s vášňou pre zdravé jedlo, zdravie rodiny
a zdravú krajinu [1]. V podstate môžeme povedať, že sa
jedná o koncept, ktorý je ušitý na mieru spotrebiteľom, ale
aj producentom, predovšetkým v tých lokalitách, kde
prevládajúci systém už dlhšie nenapĺňa, resp. nereaguje
na ich požiadavky [2]. Vzťahy medzi farmármi a
spotrebiteľmi
spoločne
združenými
v
lokálnych
komunitách
sú
upravené
na
základe
zmlúv
dodržiavajúcich základné princípy konceptu CSA, kde
„členovia“, „účastníci“ alebo „akcionári“ zaplatia na
začiatku vegetačného obdobia poplatok pokrývajúci
celkovo, alebo len čiastočne prevádzkové náklady
nadchádzajúcej sezóny, za čo následne dostávajú každý
týždeň počas celej sezóny časť z produkcie farmy, čo
umožňuje rozdeliť riziká a zisky z poľnohospodárstva
medzi farmárov a spotrebiteľov združených v lokálnej
organizácii CSA [3]. Počiatky vývoja tohto konceptu
môžeme sledovať od 60-tych rokov minulého storočia,
kedy sa začali formovať dve základné vetvy a to európska
a japonská, ktoré sa vyvíjali nezávisle na sebe. Postupne
s ich rozvojom sa šírili ďalej vo svete a až v roku 2001
vznikla medzinárodná organizácia Urgenci, zastrešujúca
systém CSA a jemu podobné systémy vo svete. V našich
podmienkach sa prvá konferencia zameraná na tento
systém konala v roku 2009, kedy predstavitelia tejto
organizácie oboznámili prípadných záujemcov o tento
systém s jeho princípmi ako aj s výhodami a nevýhodami

[1] Pilley, G. 2001. A share in the harvest. Bristol: Soil Association. 7.
[2] Belshaw, A. 2012. Impact of CSA_Highlights. Bristol: The community
farm. 8–12.
[3] Saltmarsh, N. – Meldrum, J. – Longhurst, N. 2011. The impact of
community supported agriculture: final report. Bristol: Soil Association. 52.
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V kompozitoch s dlhými vláknami musí byť zabezpečené
kvalitné rozhranie medzi výstužou a matricou pre docielenie požadovaných pevnostných vlastností kompozitov.
Typickými predstaviteľmi kompozitných telies, kde je
v súčinnosti elastomérová matrica s textilnými a oceľovými
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výstužnými prvkami tzv. kordmi, sú napr. pásové
dopravníky a plášte pneumatík pre dopravné prostriedky.
Kvalita spracovania kompozitného systému oceľový
kord–elastomér výrazne ovplyvňuje kompaktnosť celého
plášťa a jeho pevnostné a prevádzkové charakteristiky.
V prípade, že je táto väzba akýmkoľvek spôsobom
narušená, či už sa jedná o použitie nekvalitných vstupných
surovín, alebo nekvalitné spracovanie, môže v týchto
kritických miestach plášťa vzniknúť iniciácia porušenia
celého plášťa.
Väzba medzi textilnými a oceľovými kordmi a
elastomérovou matricou sa vo výskumných ústavoch pri
firmách vyrábajúcich plášte pneumatík experimentálne
skúša statickými a dynamickými skúškami v ťahu.
Výsledky z týchto výskumov väčšinou nie sú verejne
publikované v rámci zachovania know–how výrobcu.

Podobne, ako sú vykonávané experimenty, sú tiež väzby
výstuž–elastomér hodnotené pomocou výpočtového
modelovania. Pre výpočtové modelovanie je dôležité mať
znalosti o materiálových charakteristikách kordov a
elastomérových matríc a pre verifikačné účely tiež údaje
zo skúšok vytrhávania kordov z elastomérovej matrice.
Vybrané výsledky z experimentov sú prezentované
v tomto príspevku. Tieto výsledky možno brať ako vstupné
údaje do výpočtov alebo ich možno použiť ako údaje pre
porovnanie výsledkov z výpočtov a z experimentálnych
dát.
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pre terapeutické aplikácie s využitím nízko molekulových
ligandov [3].
V tejto práci sme sa zamerali na štúdium interakcii nízko
molekulového fluorescenčného ligandu tiazolová orandž
(TO), s G-kvadruplexovou DNA, odvodenej od ľudskej
telomérnej sekvencie (GGGTTA)n a v rôznych iných od nej
odvodených sekvenciách, kde n = 4. Našim hlavným
cieľom bolo objasniť vplyv TO na formovanie, teplotnú
stabilitu G-kvadruplexov a preštudovať vznik tzv.
indukovaného CD signálu vo viditeľnej oblasti spektra.
Pozorovaný idukovaný CD signál vznikal v dôsledku
vzniku komplexu TO s G-kvadruplexom. Toto štúdium bolo
prevedené prostredníctvom využitia spektroskopických
metód, a to hlavne využitím kruhového dichroizmu. CD
spektra môžu byť použité pre získanie informácií o Gkvadruplexovej štruktúre, a teda aj o vplyve typu
sekvencie, iónov, chemickej modifikácie a viazania
ligandov s G-kvadruplexovou štruktúrou. Prostredníctvom
týchto výsledkov sme zistili, že G-kvadruplexová štruktúra
má vyššiu teplotu prechodu v prítomnosti TO a že v jej
prítomnosti dochádza k výraznej zmene v topológii
samotnej G-kvadruplexovej štruktúry.
Charakterizácia vlastností tvorby a zbaľovania Gkvadruplexov, a taktiež ich interakcie s rôznymi ligandami,
môže poslúžiť v budúcnosti pri vývoji nových postupov pri
liečbe nádorových ochorení.
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Sorbent molekulárneho rozpoznávania AnaLig Sr-01 od
firmy IBC´s Technologies bol využitý na efektívne a
selektívne prekoncentrovanie, separáciu a stanovenie
stroncia zo vzoriek moču. Metóda využíva separáciu
pomocou dvoch kolón, pozostávajúcich z dvoch
komerčných produktov, prvého od firmy Eichrom s
názvom Pre-filter Material, zachytávajúci organické
zlúčeniny nachádzajúce sa v moči, ako napríklad kreatín,
ktoré interferujú so separáciou a znižujú účinnosť
zachytávania stroncia na druhej kolóne, tvorenej
®
sorbentom AnaLig Sr-01. Vzorky moču boli pred analýzou
upravené okyslením koncentrovanou kyselinou dusičnou
tak, aby konečná koncentrácia dosahovala približne 2
-3
mol.dm . Objemy vzoriek moču sa pohybovali v rozsahu
od 25ml až po 1300ml. Metóda nezahŕňa koprecipitáciu
stroncia vo forme fosfátov a oxalátov zo vzoriek moču, a
taktiež nie sú potrebné spopoľňovacie kroky na
odstránenie organických zlúčenín, čím sa rapídne
zrýchľuje a zjednodušuje proces analýzy. Nová metóda
90
separuje Sr z moču s vysokými chemickými výťažkami.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0280-11
a z grantov slovenskej grantovej spoločnosti VEGA
1/0504/12, VVGS 35/12-13 and VVGS-PF-2012-30.

Spektroskopická analýza interakcie telomerickej
G-kvadruplexovej DNA s tiazolovou oranžovou
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Modulácia genotoxického účinku peroxidu
vodíka predovplyvnením a postovplyvnením
lymfocytov extraktom z Armoracia rusticana,
kaempferolom a quercetínom

DNA môže zaujať množstvo rôznych štruktúr, ako je
napr. pravotočivá A-DNA, ľavotočivá Z-DNA, rôzne druhy
vláseniek a podsunutých štruktúr, trojvláknové (triplexy)
a štvorvláknové DNA štruktúry (G-kvadruplexy) [1].
G-kvadruplexy sú štvorvláknové DNA štruktúry, tvorené
v určitých špecifických oblastiach genómu bohatých na
guanínové zvyšky, ktoré obyčajne majú dôležitú biologickú
úlohu ako sú napríklad teloméry alebo promotorové oblasti
niektorých protoonkogénov. Základnou jednotkou Gkvadruplexov je G-tetráda, čo je planárne usporiadanie
štyroch guanínov, ktoré sú navzájom pospájané
Hoogsteenovým párovaním.
DNA
obsahuje
G-bohaté
tandemové
repetície
nachádzajúce sa na konci eukaryotických chromozómov.
Ich základnou funkciou je chrániť chromozomálnu DNA
pred degradáciou, fúziou chromozomálnych koncov
a rekombináciou [2]. V súčasnosti je známe, že Gkvadruplexové štruktúry významne ovplyvňujú reguláciu
dĺžky telomér, a preto boli navrhnuté ako potenciálne ciele

Michala Gáfriková, Eva Miadoková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra
genetiky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
michala.gafrikova@gmail.com

Ľudský
organizmus
je
každodenne
vystavený
negatívnemu účinku rôznych látok z prostredia. Jednu
skupinu tvoria aj reaktívne formy kyslíka (ROS), ktoré
spôsobujú oxidačné poškodenia. Tieto poškodenia vedú k
zmene funkcie proteínov, indukcii mutácií v nukleových
kyselinách a peroxidácii lipidov. Medzi ROS patrí aj
peroxid vodíka, ktorý je pre bunky vysoko toxický [1].
Každodennou súčasťou života ľudí sú rastliny, ktoré sú
súčasťou potravy a nápojov (káva, čaj, víno), ale taktiež
sú súčasťou farmaceutických a kozmetických výrobkov.
Rastliny obsahujú množstvo biologicky aktívnych látok,
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ktoré sú prospešné pre imunitný systém a pôsobia ako
prevencia voči ochoreniam. Preto je dôležité skúmať vplyv
rastlín na ľudský organizmus a na znižovanie negatívneho
účinku škodlivých látok. V našej práci sme sa zamerali na
skúmanie biomodulačného účinku vodného extraktu
z Armoracia rusticana (chren dedinský) ako aj flavonoidov
(kaempferolu
a quercetínu),
ktoré
sú
súčasťou
A. rusticana. Chceli sme zistiť, či predovplyvnenie
alebo postovplyvnenie extraktom alebo flavonoidmi má
schopnosť znižovať poškodenie, ktoré v lymfocytoch
indukuje peroxid vodíka (H2O2). Cieľom bolo zistiť, či
extrakt a flavonoidy pôsobia ako dezmutagény, tzn. či
majú schopnosť potlačiť alebo znížiť indukciu mutácii ešte
skôr než sa dostane mutagén k DNA, a/alebo či pôsobia
ako bioantimutagény, tzn. či majú schopnosť zasiahnuť do
procesov fixácie DNA poškodenia, t.j. replikácie alebo
reparácie.
Výsledky našich experimentov vedú k záveru, že aj
extrakt z A. rusticana aj oba flavonoidy majú pozitívny
modulačný účinok prejavujúci sa pri redukcii poškodenia
DNA indukovaného peroxidom vodíka v prípade
predovplyvnenia
lymfocytov.
Pôsobia
teda
ako
dezmutagény. V prípade postovplyvnenia lymfocytov sme
nezistili žiadny modulačný účinok extraktu z A. rusticana
ani flavonoidov, z čoho vyplýva, že nepôsobia ako
efektívne bioantimutagény.

kosť rýchlo dá sa použiť funkcia hľadanie. Po otvorení
kosti sa zobrazí tabuľka s informáciami a 3D model. 3D
model je možné rotovať, približovať a posúvať. Pri
posúvaní kurzora po povrchu 3D modelu sa nám v
samostatnom okne zobrazujú názvy štruktúr.

Za spoluprácu a podporu by sme chceli poďakovať
Anatomickému ústavu Lekárskej fakulty Univerzity
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I pomocou x-ray spektrometrie

Bianka Horváthová, Silvia Dulanská

[1] Ames, Shigenaga, Gold, Environ. Health Perspect. 1993, 101, 35–44.
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Jód je dôležitý biogénny prvok, ktorý je nevyhnutý pre
náš zdravý vývoj. Medzi najvýznamnejšie izotopy jódu
131
129
patrí
I a I. Po havárii jadrovej elektrárne vo
Fukushime zaznamenala naša krajina zvýšenú aktivitu
jódu v dažďových vodách, ale nie v takom rozsahu aby to
131
bolo nebezpečné pre naše zdravie.
I sa intenzívne
akumuluje v štítnej žľaze, pri príjme neveľkých množstiev
jódu sa v nej absorbujú veľké dávky žiarenia, ktoré vedú
k narušeniu viacerých funkcií štítnej žľazy a vzniku
nádorov [1].
129
Cieľom našej práce bolo stanoviť
I vo vzorkách
heterogénneho odpadu z JE v Mochovciach. Heterogénny
odpad bol zložený z materiálov bežne používaných počas
prevádzky, akými sú plasty, textílie, rukavice a kúsky
kovu. Dominantnými rádionuklidmi v analyzovanom
60
58
54
110m
95
95
odpade boli Co, Co, Mn,
Ag, Zr a Nb v
−1
−1
rozsahu aktivít od kBq kg do 10 MBq kg . Vzorka bola
−1
digerovaná v prostredí 6 mol L NaOH po dobu 4 hodín.
−1
Do digerovanej vzorky bol pridaný nosič – 15 mg mL
127
neaktívneho jódu, v tomto prípade I vo forme KI a 1−2 g
NH2OH  HCl pre redukciu iónu na jodidy. pH roztoku sa
−1
upravilo na 4−5 s 6 mol L HCl. Do roztoku vzorky sa
−1
pridalo 6 mg mL paládia. Vzniknutá zrazenina jodidu
−1
paládnatého sa scentrifugovala (6000 min ). Roztok nad
zrazeninou PdI2 sa vylial do zbernej nádoby pre kvapalný
rádioaktívny odpad. Zrazenina sa premyla dvakrát
−1
s 0,01 mol L HCl a etanolom. Zrazenina sa odvážila na
váhach Sartorius a vypočítal sa výťažok separácie jódu.
129
Aktivita rádionuklidu
I sa merala na spektrometrickom
zariadení Silicon (Li) X-Ray detektor SL 12155. Aktivita
vzorky heterogénneho odpadu bola menej ako minimálne
−1
detegovateľná aktivita − a < 0,22 Bq kg .
Na jednoduchej destilačnej aparatúre sa odskúšala
129
metóda čistenia
I s cieľom dosiahnuť vysokočistú
frakciu potrebnú na stanovenie jódu kvapalinovou
scintilačnou spektrometriou (TriCARB) s oveľa vyššou
detekčnou účinnosťou (95 %) oproti meraniu na
spektrometrickom zariadení Silicon (Li) X-Ray detektor SL
−1
12155 (detekčná účinnosť 1 %). Do 10 mL 0,1 mol L HCl
−1
sa pridalo postupne: 0,6 g NH2OH  HCl, 1 mL 15 mg mL
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Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a je
jej venovaný v prvých troch semestroch štúdia na
lekárskych fakultách značný priestor. S rýchlym rozvojom
informačných technológii v posledných desaťročiach sa
nám naskytá možnosť implementovať tieto nové postupy
aj do vzdelávania v oblasti prírodných vied. Interaktívny
3D atlas ľudských kostí formou internetovej stránky by mal
sprístupniť študijný materiál, ľudské kosti pre žiakov
základných a stredných škôl pri získavaní základných
poznatkov o stavbe a funkcii ľudskej kostry a taktiež by
mal poslúžiť aj študentom medicíny pri príprave na
zápočet či skúšku z anatómie. Nakoľko sú použité modely
autentické ľudské kosti môžu použiť aj klinický pracovníci
pri potrebe preveriť si svoje poznatky.
Výsledkom našej práce je internetová stránka s
databázou 3D ľudských kostí, ku každej kosti je priložený
prehľadný popis formou tabuľky. Navyše rôzne útvary
kostí sú interaktívne označené [1, 2].

Po načítaní stránky sa zobrazí menu s rozdelením kostí
do rôznych kategórií podľa topografického umiestnenia. V
každej kategórii je abecedný zoznam kostí s obrázkom pre
lepšiu orientáciu. V prípade, že je potrebné vyhľadať danú
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−1

KI, 0,63 mL 10 mg mL PdCl2. Vzorka so zrazeninou PdI2
-3
sa scentrifugovala, premývala sa s 0,01 mol dm HCl a
deionizovanou vodou. Roztok nad zrazeninou PdI2 sa
dekantoval a zrazenina sa rozpustila v 3 mL 25 %
amoniaku. Na udržanie vhodného oxidačného stavu jódu
potrebného pri destilácii sa použil NaNO2. Takto upravený
roztok sa preniesol do varnej banky, umiestnenej
v ohrevnom hniezde, kde sa ohrieval po dobu 20 min pri
180 °C. K roztoku sa pridávala 65 % HNO3 až do
uvoľnenia plynného I2 z roztoku. Pomocou jednoduchej
aparatúry sa uvoľnený I2 (g) zachytáva do roztoku
−1
3 mol L NaOH.

vaná antihypertenzná liečba kaptoprilu a nifedipínu zvýšila
2+
aktivitu Mg -ATPázy a fluiditu mitochondriovej membrány
oproti kontrolnej skupine [1, 2]. Zvýšenie membránovej
fluidity srdcových mitochondrií pravdepodobne súvisí s
vápnikom stimulovanou tvorbou energiu prenášajúcich
pórov tzv. kontaktných miest v MIT membránach
v podmienkach hypertenzie [4].
Cieľom našej práce bolo overiť vplyv antihypertenzív
kaptoprilu, nifedipínu a ich kombinácie na aktivitu
2+
mitochondriovej Mg -ATPázy a zistiť závislosť ich vplyvu
od zvyšujúcej sa koncentrácie liečiv. Liečivá sme podávali
kontrolným potkanom Wistar po dobu 3 dní, 2-krát denne.
Použité koncentrácie zahŕňali dávku zodpovedajúcu
maximálnej humánnej terapeutickej dávke. Inhibičný
účinok ACE inhibítora kaptoprilu (CAP; 80mg/kg)
vykazoval biologicky nevýznamný (3,84 %), nesignifikantný pokles. Blokátor vápnikových kanálov, nifedipín
2+
mal na Mg -ATPázovú aktivitu aktivačný účinok:
koncentrácia (NIF, 2,5 mg/kg) zvýšila aktivitu o 2,31 %,
(NIF, 5 mg/kg) o 21,14 %. Vyššia koncentrácia liečiva
(NIF, 10 mg/kg) však už nevykazovala tak významný
nárast (4,16 %). V kombinovanej liečbe nifedipín znížil
inhibičný účinok kaptoprilu, čoho dôsledkom bol výsledný
aktivačný účinok kombinovanej liečby: (NIF 2,5 mg/kg;
CAP 20 mg/kg) zvýšil aktivitu o 1,85 %; (NIF 5 mg/kg,
CAP 40 mg/kg) o 5,44 %, (NIF 10 mg/kg, CAP 80 mg/kg)
o 14,33 %. Kombinácia skúmaných liečiv sa ukázala byť
účinnejšia ako monoterapia, čo je v súlade s početnými
modernými štúdiami, ktoré preferujú kombinovanú terapiu
[5]. Pravdepodobne interakcia liečiv s mitochondriovou
membránou mala za následok vznik pozorovaných zmien
2+
v aktivite mitochondriovej Mg -ATPázy. Tieto zmeny by
mohli mať na základe predošlých výsledkov súvis so
zmenou mebránovej fluidity mitochondriových membrán,
ktorej vyšetrenie je predmetom aktuálneho štúdia.

[1] Kuruc J., Labaška M., 4 Radiačný terorizmus, Lekársko–biologické
a spoločenské aspekty, Zabezpečenie kvality v rádiochemických
laboratóriách, ©2009, ISBN 978-80-89337-04-0, [citované 23.11.2011].
Omega info [citované 23.11.2011]. Dostupné na:
<http://www.omegainfo.sk/ZAKVARAL09_Kuruc_Labaska_Radiacny_teroz
rizmus.pdf>.

Použitie uhlíkovej pastovej elektródy (CPE) na
štúdium redoxných vlastností koordinačných
zlúčenín
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Komplexy kobaltu predstavujú veľkú skupinu látok
s mnohými štruktúrnymi motívmi. V kryštalografickej
databáze je možné nájsť informácie o jedno- ale aj
viacjadrových komplexoch. Pripravili sme trojjadrový
komplex kobaltu s izo-nikotínamidom [1]. Štúdium
redoxných vlastností bolo však znemožnené jeho
nerozpustnosťou. Východiskom bolo použitie uhlíkovej
pastovej elektródy (CPE).
Pridaním študovaného komplexu do uhlíkovej pasty sa
nám podarili základné merania vo vodných roztokoch
elektrolytov. Dokázali sme že v kyslom prostredí dochádza
k ireverzibilnej redukcii ligandu (izo-nikotínamidu) a že
v alkalickom prostredí prebieha reverzibilná oxidácia
kobaltnatých atómov. K oxidácii dochádza pri jednom
potenciáli, čiže všetky tri kobaltnaté atómy sa oxidujú
v jednom kroku.

Podporené grantom VEGA 2/0101/12; analýza bola
umožnená s podporou grantu KEGA 003UK-4/2012.
[1] Ziegelhöffer, A. et al. Can J Physiol Pharmacol. 2012, 90(9),1311−1323.
[2] Ferko, M. et al. Gen. Physiol. Biophys 2006, 25, 397−413.
[3] Mujkošová, J. et al. Gen. Physiol. Biophys. 2010, 29(2), 203–207.
[4] Ziegelhöffer, A. et al. Can J Physiol Pharmacol. 2009, 87(12),
1083−1094
[5] Wald, D.S. el al. American Journal of Medicine; 2009, 122(3), 290−300.

Vplyv profylaxie Provinolu na obranné reflexy
dýchacích ciest v podmienkach experimentálnej
alergickej astmy

Tato práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0233/1.
[1] Hudák, et al.: Polyhedron. 2011, 30, 1367–1373.

Ivana Kazimierová, Soňa Fraňová

Vplyv antihypertenzív kaptoprilu, nifedipínu a ich
kombinácie na aktivitu srdcovej mitochondriovej
2+
Mg -ATPázy
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Astma je zápalové ochorenie pľúc charakterizované
zvýšenou infiltráciou leukocytov, najmä eozinofilov, do
dýchacích ciest a zníženou respiračnou funkciou. Zápal
vedie k bronchokonstrikcii, k zvýšenej hyperreaktivite
dýchacích ciest a hypersekrécii hlienu [1]. Mnohé
experimentálne práce poukázali na priaznivý účinok
polyfenolov, ktoré by mohli znížiť výskyt symptómov
astmy. Polyfenoly sú zmesi, ktoré sa nachádzajú hlavne
v potrave z rastlinných zdrojov. Mnohé klinické štúdie
skúmali širokú škálu ich pozitívnych biologických účinkov
na rôznych modeloch chorôb. Cieľom našej práce bolo
zhodnotiť účinok Provinolu (bezalkoholovej zmesi
polyfenolov červeného vína) na experimentálnom
zvieracom modeli alergického zápalu.
Morčatá v experimentálnych podmienkach boli 21 dní
senzibilizované ovalbumínom a súčasne liečené Provinolom (20 mg/kg/deň p.o.). Anti-astmatický účinok Provinolu
bol porovnávaný s anti-astmatikami používanými v klinickej praxi (Budesonid 200 µmol/deň inhalačne, Teofylín
10 mg/kg/deň i.p.) a hodnotený na základe zmien parametrov obranných reflexov dýchacích ciest. Antitusický
účinok bol overený in vivo metódou chemicky vyvolaného
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Physics and Informatics, Comenius University; 2Department of Animal
Physiology and Ethology, Faculty of Natural Science, Comenius University;
3
Institute for Heart Research, Slovak Acamedy of Sciences
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Hypertenzia je jedným z najčastejších a najzávažnejších
kardiovaskulárnych ochorení. Z dôvodu vysokej mortality
predstavuje vysoký krvný tlak pre ľudstvo závažný problém. K najefektívnejším skupinám antihypertenzných liečiv
patria ACE inhibítory s prvým vyvinutým /reprezentantom
kaptoprilom, a blokátory vápnikových kanálov (vybraný
reprezentant nifedipín) a ich kombinácia. Vybrané liečivá
sú často aplikované v modelových štúdiách, kde je
skúmaný ich vplyv na subbunkovej úrovni. Vplyv
2+
kaptoprilovej liečby na aktivitu Mg -ATPázy a fluiditu
mitochondriovej membrány v srdci spontánne hypertenzných potkanov sme prezentovali v článku [3]. Zistili sme,
2+
že aktivita Mg -ATPázy a membránová fluidita je antihypertenzným účinkom kaptoprilu znížená [3]. Kombino-
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[3]. Avšak medy pôvodom zo Slovenska vyhovujú
požiadavke liekopisu. Je potrebné pripomenúť, že med bol
podľa ČSL 2 v šesťdesiatych rokoch považovaný za
oficinálne liečivo, čo mu do dnešných dní pridáva na
vážnosti.
Pre konzumentov je potrebné sa orientovať pri kúpe
medu od domácich včelárov certifikátom „Slovenský med,“
prípadne hľadať túto ochrannú známku na baleniach
medu v maloobchodnej sieti.

kašľového reflxu po expozícii 0,3 M kyselinou citrónovou.
Počet nárazov kašľa bol sledovaný dvomi nezávislými
pozorovateľmi na bdelých morčatách (kmeň TRIK,
200−350 g) uložených v celotelovom bodypletyzmografe.
Reaktivita hladkej svaloviny trachey bola skúmaná
metódou in vitro po podaní bronchokonstrikčných
mediátorov histamínu a acetylcholínu a zmeny v odpore
dýchacích ciest boli vyhodnotené metódou in vivo po
inhalácii histamínu.
Výsledky nášho experimentu potvrdili, že Provinol
výrazne znížil reaktivitu hladkej svaloviny trachey
a hodnoty odporu dýchacích ciest v podmienkach in vitro a
in vivo. V porovnaní s OVA skupinou Provinol signifikantne
znižoval počet nárazov kašľa, čo poukazuje na jeho
antitusický účinok. Efekt Provinolu bol porovnateľný
s kontrolnými liečivami Budesonidom a Teofylínom.
Na základe týchto výsledkov môžeme zhodnotiť, že
Provinol preukázal pozitívny účinok v ovplyvnení astmy,
a tak poukázal na jeho možné využitie v terapii
alergického zápalu dýchacích ciest.

[1] Kolektív: Československý liekopis, 2. vydanie. Praha, 1954.
[2] Slovenský zväz včelárov: 2012. Norma kvality a akosti medu č. 1/2006
Slovenský med. In Včelár- odborný mesačník Slovenského zväzu včelárov,
2012, roč.86, č.5.
[3] Vyhláška č. 41/2012 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o mede.

Porovnanie dvoj- a troj-parametrových izoteriem
pri štúdiu adsorpčnej rovnováhy U(VI)
na bentonite Jelšový potok
Adrián Krajňák, Eva Viglašová, Michal Galamboš

Táto práca bola podporená grantom VEGA 1/0020/11 a
Centrom pre klinickú respirológiu I “Spolufinancovaný zo
zdrojov ES”
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V poslednom období sa venuje veľká pozornosť štúdiu
adsorpčných vlastností slovenských bentonitov z dôvodu
ich využiteľnosti ako tesniacej bariéry v multibariérovom
systéme hlbinného geologického úložiska pre vyhoreté
jadrové palivo a vysoko rádioaktívny odpad z jadrových
zariadení [1–3]. Použiteľnosť prírodných adsorbentov v
praxi závisí od priebehu a rýchlosti adsorpcie adsorbátu
na príslušnom povrchu [4]. Priebeh adsorpčného procesu
na tuhej fáze sa obvykle opisuje pomocou izotermy ako
závislosť množstva adsorbátu na adsorbente (qe) od
koncentrácie adsorbátu pri konštantnej teplote (Ce). V
prvej časti tejto práce sa porovnávali 2-parametrové
modely lineárnych a nelineárnych izoteriem pre opis
adsorpčnej rovnováhy U(VI) na slovenskom bentonite
Jelšový potok (J15). Adsorpčná rovnováha U(VI) sa
študovala vsádzkovou technikou (BF = 100) z vodných
roztokov UO2(NO3)2 (počiatočná koncentrácia: 10–1 000
mg/L) pri počiatočnom pH 2,5. Množstvo adsorbovaného
U(VI) na vzorke J15 sa stanovilo spektrofotometricky
Arzenazo III metódou [5]. Modelovali sa lineárne a
nelineárne formy 2-parametrových izoteriem: Langmuir
(L), Freundlich (F), Dubinin-Raduskievich (D-R) a Tempkin
2
(T) [6]. Porovnaním hodnôt spoľahlivosti R , sme určili, že
nelineárne formy izoteriem presnejšie opisujú adsorpčný
proces U(VI) na J15. V druhej časti sa následne
modelovali 3-parametrové nelineárne formy izoteriem:
Redlich–Peterson (R–P), Toth (Tt), Sips (S) a Khan (K).
Na základe štatistických parametrov hodnôt spoľahlivosti
2
(R ), Akaikeho informačného kritéria (AIC) a chi-kvadrát
2
testu (χ ) sa porovnali použité 2-parametrové a 3parametrové modely a vyhodnotila presnosť opisu
adsorpčného procesu U(VI) na J15.

[1] Singh A et.al. Dietary polyphenols in the prevention and treatment of
allergic diseases. Clin Exp Allergy. 2011, 41(10), 1346−1359.

Znižovanie kvality medu jeho porušením
Natália Kosťová, Petra Bujňáková
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natalik.kostik@gmail.com

Známym
problémom
včelárskej
súčasnosti
je
porušovanie (falšovanie) medov. Poškodzujú domácich
včelárov a zákazník vo výrobku tradične považovanom
za biologicky cennú zložku potravy nedostane to, čo od
neho očakáva. Československý liekopis, vydanie druhé
(ČSL 2) definuje med ako hustú, číru, žltú až žltohnedú
tekutinu, vône a chuti medovej [1]. Včelárska literatúra ho
definuje ako látku pripravenú včelami premenou sladkých
štiav donesených z rastlín a uloženú v plastoch [2].
Najčastejšie sa med porušuje pridaním invertného cukru.
Taktiež škrobovým cukrom, škrobovým sirupom alebo
inými sladovými výťažkami na obsah ktorých sme sa
zamerali v našom výskume. Ich prítomnosť sa vo vzorke
prejaví vytvorením zrazeniny na rozhraní vodnej a
alkoholovej fázy. Liekopis ČSL 2 pri skúške na invertné
cukry uvádza, že ich obsah indikuje krvavočervené
sfarbenie.
Týmto skúškam sme podrobili šesť medov. Vzorka A bol
med podhorský, získaný od prvovýrobcu, certifikovaný
atestom kvality a akosti od Slovenského zväzu včelárov.
Vzorka B bol lúčny med, kúpený vo veľkoobchodnej sieti.
Na etikete tohto medu bolo uvedené, že med pochádza z
krajín ES, mimo krajín ES a dokonca z krajín s tropickým
podnebím. Vzorka C bol med s označením „Slovenský
med“ kúpený v obchodnom reťazci regionálnej firmy.
Vzorka D predstavuje med kúpený od včelára na
farmárskom trhu. E vzorkou bol med kúpený od včelára „z
dvora.“ Poslednou vzorkou F bol med kúpený v
obchodnom reťazci.
Podľa našich analýz, bolo potvrdené porušenie medu
invertným cukrom iba u vzoriek medov B a F,
pochádzajúcich z obchodných reťazcov, ktoré na svojom
obale nemali uvedené ochranné známky Slovenského
zväzu včelárov. V medoch s pôvodom z krajín Európskeho
spoločenstva aj z krajín mimo ES zakúpených v obchodnom reťazci bola preukázaná prítomnosť umelého invertného cukru. Prítomnosť škrobového cukru, škrobového
sirupu a sladových výťažkov nebola potvrdená ani v jednej
vzorke. Nízka kvalita je charakteristická u medov
dovážaných z krajín európskeho spoločenstva a mimo
európskeho spoločenstva, či krajín s tropickým podnebím

Tab. Porovnanie dvoj- a troj-parametrových izoteriem adsorpčného
procesu U(VI) na J15
model
2-parametrové
3-parametrové
názov
L
F
D-R
T
R–P
Tt
S
R2
0,9912
0,9488
0,9476
0,9282
0,9992
0,9996
0,9912
AIC
19,8634
32,1703
32,3214
34,5330
7,0446
2,7642
24,0251
χ2
1,9037
16,5219
11,0279
64,7434
0,3678
0,2132
1,9861

K
0,9985
11,4909
0,6082

Táto práca bola podporená grantom VEGA 1/0828/13 a
štipendijným programom Nadácie SPP program Hlavička
2011/2012; zmluva č. 80/2012.
[1] Adamcová R. et al., Acta geologica slovaca 2009, 1, 71–82.
[2] Galamboš M. et.al., J. Radioanal. Nucl. Chem. 2011, 288, 765–777.
[3] Krajňák A. et al. European Nuclear Conference ENC 2012, Young
Generation Transaction, 2012 Manchester, UK, 197–203.
[4] Krajňák A. et al., Študentská vedecká konferencia Prif UK 2011, Zborník
ŠVK Prif UK 2011, 2011, 926–932.
[5] Savvin S. B. Talanta 1961, 11, 673–685.
[6] Foo K.Y. et.al., Chem. Eng. J. 2010, 156, 2–10.
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Štúdium terapie sclerosis multiplex
a lipoproteínového profilu
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Sclerosis multiplex (SM) je autoimunitné ochorenie, po
diagnostikovaní ktorého bolo popísané zvýšné riziko
kardiovaskulárnych ochorení (KVO) ustupujúce s
progresiou terapie [1]. Taktiež boli popísané účinky
interferónu β (IFN), využívaného v liečbe SM, na
koncentrácie lipoproteínov plazmy [2]. Zamerali sme sa
teda na sledovnie lipoproteínový profilu so zameraním na
výskyt aterogénnych lipoproteínov a mieru lipoperoxidácie
u pacientov so SM ako možné rizikové faktory KVO.
Testovaný súbor pozostával z pacientov s relapsremitujúcou formou SM, 8 žien a 2 muži, s priemerným
vekom (40,7 ± 11,9) roka, ktorí v terapii užívali interferón
β. Kontrolný súbor pozostával z 10 zdravých jedincov, 8
žien a 2 muži vo vekovej kategórii (32,5 ± 8,71) roka. U
každého probanda bola zistená hmotnosť, výška a
vyrátaný body mass index. Krv sa odobrala do
komerčných skúmaviek na biochemické a serologické
vyšetrenie. Vo vzorke séra sa vyšetrili triacylglyceroly,
celkový
cholesterol,
lipidové
hydroperoxidy
a
lipoproteínový profil. Sledované boli hodnoty cholesterolu
vo VLDL, IDL 1-3, LDL 1,2, LDL 3-7 a HDL –
lipoproteínových triedach a podtriedach. Výsledky sú
prezentované ako priemerná hodnota ± SD.
U pacientov so SM bola nameraná významne nižšia
hladina VLDL ((0,74 ± 0,29) mmol/L vs (0,46 ± 0,12)
mmol/L, p < 0,05) a IDL-3 častíc ((0,64 ± 0,30) mmol/L vs
(0,45 ± 0,12) mmol/L, p < 0,05) v porovnaní s kontrolnou
skupinou. Pri sledovaní LDL subfrakcí bol signifikantný
rozdiel medzi sledovanými skupinami iba v LDL-1
subfrakcií ((1,04 ± 0,33) mmol/L vs (1,46 ± 0,41) mmol/L,
p < 0,05), ktorá bola u SM pacientov vyššia ako u
zdravých jedincov. Zároveň bola v testovanej skupine
výrazne zvýšená koncentrácia lipidových hydroperoxidov
((41,14 ± 11,07) nmol/mL
vs
(25,9 ± 5,48) nmol/mL,
p < 0,001). V ostatných sledovaných parametroch neboli
rozdiely štatisticky potvrdené.
Pokles rizika KVO pri progresii terapie by podľa našej
hypotézy mohol spôsobovať práve IFN. Výsledky našich
meraní indikujú ovplyvnenie VLDL, IDL-3 a LDL-1. Z toho
vyplýva, že interferón β by mohol podnecovať premenu
proaterogénneho VLDL cez IDL častice na LDL, čo by
vysvetľovalo znížené hladiny prvých dvoch lipoproteínov a
zvýšenú hladinu tretieho. Zvýšenie celkového LDL
cholesterolu by však malo práve aterogénny vplyv, no
podľa našich výsledkov bola štatisticky významne
elevovaná práve najmenej aterogénna subfrakcia LDL, t.j.
LDL-1 (3). Oxidačné poškodenie lipoproteínov by mohlo
zvyšovať ich aterogenitu, avšak lipoperoxidáciou sú
poškodzované taktiež membránové fosfolipidy či voľné
plazmatické lipidy (4).
Výsledky našej pilotnej práce nie sú celkom jasné, čo je
ovplyvnené nízkym počtom probandov. Je preto potrebné,
aby bol testovací súbor v budúcnosti väčší zároveň je
nevyhnutné i detailnejšie sledovanie parametrov ako
trvanie ochorenia, veľkosť dávky interferónu a iných
faktorov. Záverom je možné povedať, že interferón β by
mohol ovplyvňovať celkový lipoproteínový profil v zmysle
redukcie rizika KVO, no na konfirmáciu je potrebná ďalšia
investigácia.

Malígny melanóm uvey (stredná vrstva obalov oka) je
najčastejšie sa vyskytujúci vnútroočný nádor u dospelých,
tvorí viac ako 90 % všetkých vnútroočných malignít. Ide o
zriedkavé ochorenie, napriek tomu môže viesť až k strate
orgánu zraku. Pri liečbe je snaha ožiariť čo najväčší objem
nádorového ložiska, za podmienky minimalizovania
poškodenia okolitých štruktúr. Jedným z možných
kuratívnych postupov je stereotaktická rádiochirurgia
(SRCH). Pri SRCH sa nádor ožiari použitím jednej frakcie
fokusovaného
ionizujúceho
žiarenia
tvoreného
v lineárnom urýchľovači, ktoré spôsobí nezvratné zmeny
v cieľovej štruktúre. Výnimočnosť tejto liečebnej techniky
spočíva vo využití diagnostických nástrojov (CT, MRI), kde
po fúzii získaných obrazov je možné presné naplánovanie
zákroku pomocou modelovacieho programu. Týmto je
poskytnuté presné označenie cieľových a ohrozených
štruktúr, a následné upravenie rozloženia radiačnej dávky
tak, aby bol dosiahnutý terapeutický zámer. SRCH je
oproti konzervatívnej chirurgii neinvazívna metóda, ktorá
zaručuje pomerne vysoké percento úspešnosti liečby
nádoru, pričom zachováva funkčnosť zraku.
Cieľom práce bolo zhodnotenie zmien zrakovej ostrosti
pred a po 6 mesiacoch od zákroku v závislosti na dávke
v rizikových štruktúrach (šošovka, zrakový nerv). Ide
o retrospektívnu štúdiu súboru 19 pacientov liečených
v roku
2011.
Priemerný
vek
v súbore
bol
(57,3 ± 12,4) rokov (31–73 rokov). Analýza v sledovanej
skupine nepreukázala závislosť prítomnosti tumoru od
pohlavia, vyššiu prevalenciu nádorov sme pozorovali vo
vyššom veku. Predpoklad súvisu horšieho nálezu
s vyšším vekom (r = 0,39; p = 0,13) sa nám nepodarilo
preukázať ako významný vzhľadom na malý súbor
3
pacientov. Medián objemu melanómu bol 0,77 cm
3
(0,11−1,76 cm ). Stredná dávka aplikovaná na melanóm
bola
37,34 Gy
(36,74−44,65 Gy).
Vzťahy
medzi
parametrami sme popísali pomocou jednoduchej alebo
viacnásobnej lineárnej regresie. V súbore sme nezistili
koreláciu medzi zmenou centrálnej ostrosti a radiačnej
dávke v šošovke (p = 0,98), ani dávkou v zrakovom nerve
(p = 0,36). Viacnásobnou lineárnou regresiou sme
analyzovali zmeny zrakovej ostrosti a súčasného
pôsobenia dávky na obe štruktúry (p = 0,71), nezistili sme
koreláciu medzi uvažovanými prediktormi a sledovaným
ukazovateľom výsledkov zákroku. V súčasnom uvažovaní
sme vyhodnotili, že zmena centrálnej zrakovej ostrosti nie
je ovplyvnená indikátormi ožiarenia šošovky a zrakového
nervu (p = 0,71). Tieto výsledky však nemôžeme
považovať za konečné, vzhľadom na zanedbanie ďalších
ukazovateľov (ložisko nádoru, zasiahnutie sietnice a i.) pri
hodnotení z dôvodu nízkej prevalencie týchto nádorov
a tým nízkeho počtu pacientov v súbore. Na hodnotenie
viacerých prediktorov by bol potrebný väčší súbor
pacientov, ideálne 20 pacientov na 1 prediktor. Doterajšie
poznatky o pôsobení radiačného zaťaženia na bunky
a predbežné výsledky našej práce však ukazujú na
dôležitosť pokračovania v sledovaní a zbere dát.
Analýza bola umožnená s podporou grantu KEGA
003UK-4/2012.

[1] Jadidi, Multiple Sclerosis Journal. 2013, published before print
[2] Sena, Clin. Chem. and Lab. Med. 2005, 38, 209–213.
[3] Oravec, Neuroendocrinol. lett. 2011, 32, 317–321
[4] Lukáč, Biomedcentral. 2013, online:
http://www.biomedcentral.com/1753-6561/7/S1/P2 , 18.3.2013
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Biofyzikálny prístup v štúdiu tokových
a deformačných vlastností krvi u onkologických
pacientov
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V posledných rokoch je vedecký záujem intenzívne
zameraný na štúdium nízkomolekulových látok, ktoré
interagujú s DNA. V roztoku existujú voľné ligandy v
dynamickej rovnováhe s nukleovými kyselinami. Poznáme
niekoľko spôsobov ako sa molekuly môžu viazať s
dvojvláknovou DNA. Po takomto naviazaní dochádza k
zmenám v tvare a funkcii DNA, čím sa naruší replikácia,
resp. transkripcia a to môže viesť až k bunkovej smrti [1].
V prírode sa vo veľkom množstve vyskytuje kumarín
(benzopyron) a jeho deriváty, so zaujímavými biologickými
vlastnosťami. Predchádzajúce štúdie dokázali, že
zlúčeniny kumarínu majú terapeutické účinky, môžu byť
použité ako súčasť protinádorovej a HIV-terapie, ako
stimulanty centrálnej nervovej sústavy, antibakteriálne,
antipyretické a antikoagulačné liečivá a farbivá [2]. Cieľom
práce
bolo
preskúmať
schopnosť
interakcie
novosyntetizovaných kumarínových derivátov s DNA a s
proteínmi. K tomu sme využívali spektroskopické merania.
Sledované látky mali vysokú fluorescenciu. Na základe
vykonaných fluorescenčných meraní bolo zistené, že
skúmané kumaríny boli schopné interagovať s DNA ako aj
s proteínmi. Takto získané výsledky môžu byť ďalej
použité pri vývoji protinádorových liečiv, resp. podrobené
ďalšej analýze na bunkovej úrovni.

V práci využívame biofyzikálne metódy štúdia zmien
v prúdení krvi a fyzikálnych vlastností erytrocytov.
Výskumná hypotéza sa týka zvýšeného rizika cirkulačnej
hypoxie tkanív u onkologických pacientov, čo súvisí
jednak s nádorovým ochorením a jednak s následkami
agresívnej liečby. Reologické vlastnosti krvi ovplyvňuje a)
hematokrit, na ktorého hodnotách nelineárne závisia
hodnoty zdanlivej viskozity krvi η, b) šmyková rýchlosť  ,
c) teplota krvi, d) koncentrácia fibrinogénu, e)
Fahræuov−Lindquistov efekt v kapilárach, kde spôsobuje
pokles celkovej η krvi.
Ak predpokladáme, že vplyv šmykovej rýchlosti na
dynamickú viskozitu η prevláda nad ostatnými faktormi,
hovoríme o zovšeobecnenej newtonovskej kvapaline. Pre
popis prúdenia krvi existuje niekoľko modelov: power-law
(mocninový) Cassonov, Binghamov, Herschel−Bulkleyov,
Powell−Eyringov, Crossov ai. Používajú sa aj
nenewtonovské modely ako dvojparametrický WalburnovSchneckov model (rozšírený mocninový model), ktorý
okrem šmykovej rýchlosti uvažuje aj hematokrit, resp.
trojparametrický model, ktorý navyše zohľadňuje aj obsah
proteínov v krvi.
V našej štúdii sme na hodnotenie tokových kriviek krvi 7
pacientov odobranej v pred-, peri- a pooperačnom období
využili modely podľa Ostwalda, Herschel−Bulkleyho
a Cassona (Reometer MCR 302). Cassonov model
predpokladá pri nulovej šmykovej rýchlosti určitú konečnú
hodnotu šmykového napätia τk (medza sklzu). Ak je τk
dostatočne nízke, dynamická viskozita krvi s klesajúcou
šmykovou rýchlosťou narastá. Vo veľkých cievach sú
hodnoty šmykovej rýchlosti dostatočne vysoké, takže
môžeme prúdenie krvi modelovať ako newtonskú (tj.
homogénnu)
kvapalinu
s konštantnou
viskozitou.
V kapilárach, ktorých priemer je zrovnateľný s rozmermi
erytrocytov, však treba brať do úvahy ich deformabilitu.
Paralelne sme preto stanovili aj deformabilitu erytrocytov
filtračnou metódou s centrifugáciou (hematologický
analyzátor SYSMEX F820). Výsledky sme analyzovali
s ohľadom na predchádzajúce zistenie, že fluidita
erytrocytovej membrány, charakterizovaná metódou
merania anizotropie fluorescencie difenylhexatriénu, je v
úzkom vzťahu s deformabilitou erytrocytov a že vzťah
medzi zmenami usporiadanosti lipidového vnútra
membrány a deformability dominuje nad vzťahom
deformability s ďalšími faktormi, ktoré ju podmieňujú [1].
V tejto práci sme zistili, že po chirurgickom zákroku sa
významne menili parametre modelov tokových kriviek.
Viskozita a šmykové napätie boli ovplyvnené najmä pri
nízkych šmykových rýchlostiach krvi. Vplyv deformability
bol nízky. Výsledky prispejú k identifikovaniu faktorov,
ktoré ovplyvňujú perfúziu a saturáciu tkanív kyslíkom
u onkologických
pacientov
a môžu
sa
uplatniť
v objektivizácii závažnosti klinického stavu pacienta.

Táto práca bola podporovaná grantmi VVGS 40/12-13,
VVGS-PF-2012-16.
[1] Strekowski L., Wilson B. Mutat. Res. Fundam. Mol. Mech. Mugag. 2007,
623, 3−13.
[2] Musa M. A., Cooperwood J. S., Khan M. O. F. et. al. Curr. Med. Chem.
2008, 15, 2664−2679.

Tvorba novej liekovej formy pre dermatologickú
aplikáciu oxidu chloričitého formou MMS
Adam Palenčár, Petra Bujňáková, Martina Šútorová
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice
adam.palencar@post.sk

Chloritan sodný sa pridáva do zubných pást, ústnych
vôd, roztokov, žuvačiek, alebo sa predáva vo forme tabliet
na dezinfekciu vody, pričom sa v zdravotníctve používa už
takmer sto rokov. Jeho 25 % roztok je známy pod názvom
MMS – Master Miracle Solution (Majstrovský minerálny
roztok). Ak sa zmieša v presnom pomere s kyselinou
citrónovou, aktivujú sa jeho terapeutické vlastnosti. Tento
roztok objavil v roku 1997 americký geológ Jim Humble.
Zistil, že pri aktivácii chloritanu sodného kyselinou
citrónovou sa uvoľňuje oxidačné činidlo (oxid chloričitý),
ktorý zabíja všetky známe druhy patogénov a parazitov.
Účinky MMS sú laboratórne preukázané a ako prvé bolo
aplikované v Afrike na liečbu malárie. Oxid chloričitý (MMS
1) je jedným z najslabších oxidantov, vďaka jeho
schopnosti prijať do svojej molekulovej väzby až 5
elektrónov. Zdravé bunky pritom MMS vôbec neohrozuje,
0
pretože oxidačný potenciál (E ) molekúl oxidu chloričitého
(0,95 V) je nižší ako oxidačný potenciál ozónu, fluóru a
kyslíka (1,3 V), ktorý telu neškodí [1].
Kožné ochorenia patria medzi najčastejšie choroby. Pre
lokálnu liečbu kožných ochorení sme vytvorili novú
aplikačnú formu MMS – krém. Na jeho prípravu sme ako
nosič účinnej látky použili Unguentum leniens –
Československý liekopis vydanie druhé (ČSL 2) [3].
Receptúrne zloženie v položke tetraboritanu sodného,

Práca bola podporená grantom MZ SR 2007/29-UK-06
a analýza dát bola umožnená s podporou grantu KEGA
003UK-4/2012.
[1] Preveda 2012: Zborník abstraktov, Zostavil: M. Ferko, P. Farkaš.
Bratislava: 2012. 81. ISBN 978-80-970712-3-3.
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mieru pracovnej pamäte. U colových skupín sa napodiv
ukázala nižšia miera anxiety ako v kontrolnej skupine.

ktorého vodný roztok sa v kréme zapracováva sme
nahradili 3 % vodným roztokom oxidu chloričitého.
Dermatologická aplikácia krému na kožu narušenú
ekzémom s nešpecifikovanou príčinou, bola založená na
predpokladaných lokálnych účinkoch roztoku MMS, ktorý
sme zapracovali do krému. Miestom aplikácie bolo lokálne
ohraničené ložisko, nachádzajúce sa na záprstných
(metakarpálnych) kostiach v mieste ich kĺbového ohybu.
Aplikáciu sme previedli votrením vrstvy krému do kože
dvakrát denne, každých 12 hodín pravidelne počas
jedného mesiaca [2]. Prípravu novej aplikačnej formy
MMS ako krému na vonkajšie použitie (Unguentum
leniens cum Chlorine dioxine) sa nám úspešne podarilo
pripraviť. Krém vykazoval stabilitu a vodná zložka sa
nevylučovala. Po aplikácii krému došlo k čiastočnému
zlepšeniu stavu kože. Domnievame sa, že vplyv mohli mať
aj tieto faktory: použili sme nízku koncentráciu roztoku
chloritanu; na liečenie tohto typu dermatologického
ochorenia je potrebná dlhšia aplikačná doba; MMS na
tento typ ochorenia nepôsobí.
Našim cieľom bolo zároveň priblížiť a sprostredkovať
presné informácie o vlastnostiach, účinkoch a zásadách
používania roztoku MMS vzhľadom k tomu, že mnohé
informácie popierajú jeho skutočné vlastnosti a prezentujú
ho negatívne.

[1] Celec, P., Intake of cola beverages containing caffeine does not
increase, but reduces body weight. Eur J Clin Nutr, 2012, 66(4), 538;
author reply 539.
[2] Park, S., J.S. Jang, and S.M. Hong, Long-term consumption of caffeine
improves glucose homeostasis by enhancing insulinotropic action through
islet insulin/insulin-like growth factor 1 signaling in diabetic rats.
Metabolism, 2007, 56(5), 599–607.
[3] Sanday, L., et al., Role of state-dependent learning in the cognitive
effects of caffeine in mice. Int J Neuropsychopharmacol, 2013, 1–11.
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Optimalizácia stanovenia Sn metódou
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Cín sa nachádza v IV. A skupine, v rovnakej skupine sa
nachádza aj olovo, z čoho vyplývajú ich podobné
126
Sn vzniká v jadrových reaktoroch
chemické vlastnosti.
5
ako štiepny produkt. Má dlhú dobu polpremeny (2,3 × 10
roka) a je to β- aj γ-žiarič rovnako ako jeho dcérsky
126
rádionuklid
Sb. Rádionuklid sa dostáva do tela
ingesciou alebo inhaláciou , pričom hlavné riziko pre
zdravie predstavuje práve vnútorné ožarovanie a samotný
fakt, že je rovnako ťažký kov ako olovo.
Cieľom práce je optimalizácia sorpcii cínu na aniónovom
meniči iónov a aplikácia ziskaných poznatkov pre analýzu
vzoriek rádioaktívnych odpadov z JE zariadení Jaslovské
126
Sn. Ako prvé sa
Bohunice a Mochovce pri stanovení
optimalizovala metóda separácie cínu na ionovýmennom
sorbent Anion Exchange Resin (1-X8, Chloride Form) od
firmy Eichrom Technologies. Modelová vzorka bola pripra−3
vená v prostredí 7 mol dm HCl, pretože v tomto prostredí
sorbent efektívne zachytáva cín, ktorý je komplexne viaza2−
ný s chloridovými aniónmi ako SnCl6 . Rádiochemický
výťažok separácie bol sledovaný gama spektrometrickým
meraním na vysokočistom germániovom detektore HPGe
113
Sn do
(E = 391 KeV) pomocou pridaného izotopu
každého modelového. Na modelových vzorkách sa
optimalizovala metóda separácie cínu . Vzorka sa po
−3
nanesení na sorbent premývala 10 mL 7 mol dm HCl a 4
−3
mL 2 mol dm HNO3. Cín sa následne eluoval 10 mL 2
−3
mol dm HNO3. Zistilo sa, že pri použití 1.5 g Anion Exchange Resinu sa dosiahne vysoko efektívna elúcia cínu
−3
(98 %) pomocou 10 mL 2 mol dm HNO3. V ďalšej časti
práce sa optimalizujú podmienky sorbcie cínu, pričom sa
na sorbent nanášajú roztoky s rôznou koncentráciou
kyseliny chlorovodíkovej. Zistilo sa, že pri koncentráciách
−3
−3
−3
HCl 7 mol dm , 6 mol dm a 5 mol dm sa cín selektívne
sorbuje na 1,5 g sorbentu Anion Exchange Resin.

[1] Humble, J. a kol.: CDS/MMS Jednoduchá a účinná léčba nemocí. 1.vyd.
Praha: Nakladatelství Jim Humble, 2012, 169. ISBN 978-80-905161-0-6.
[2] Chalabala, M., Gruntová, Z.: Aplikačné formy liekov. 1.vyd. Martin:
Vydavateľstvo Osveta, 1981, 291.
[3] Kolektív: Československý liekopis, 2. vydanie. Praha, 1954.

Vplyv 6-mesačného užívania Coca-coly na
správanie u potkanov
Marika Papinčáková
Ústav molekulárnej biomedicíny LFUK, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
marika.papincakova@gmail.com

Sladeným nápojom je vo všeobecnosti pripisovaná
účasť na negatívnych, najmä metabolických zmenách v
organizme. Špeciálne miesto medzi sladenými nápojmi
má celosvetovo rozšírená Coca-cola. Medzi spomínané
negatívne zmeny patrí napríklad podiel na vzniku obezity
a komplikácií s ňou spojených, ako sú hypertenzia,
ateroskleróza a ďalšie. Je to ale naozaj tak? V súčasnosti
existujú štúdie, ktoré ukazujú, že dlhodobý príjem Cocacoly v experimente u potkanov spôsobilo redukciu telesnej
hmotnosti a naopak, zvýšilo senzitivitu na inzulín,
v porovnaní s kontrolnou skupinou [1]. Existujú však isté
medzidruhové rozdiely medzi metabolizmom potkanov
a ľudským metabolizmom. Napriek tomu sa dá predpokladať podobný efekt aj u ľudí. Látkou zodpovednou za tento
efekt je s najväčšou pravdepodobnosťou kofeín. Kofeín je
látka patriaca medzi alkaloidy a je to najrozšírenejšia
psychoaktívna látka používaná vo svete. Keďže alkaloidy
sú látky, ktoré v minimálnom množstve majú výrazný vplyv
na organizmus, dá sa predpokladať, že dlhodobé užívanie
sa môže prejaviť aj na správaní experimentálnych zvierat
práve vďaka kofeínu [2]. U neho boli popísané na jednej
strane zlepšenie kognitívnych funkcií, na druhej strane
inhibičný účinok na učenie a pamäť. Navyše, bol u kofeínu
popísaný anxiogénny účinok a tým aj ovplyvnenie
celkového emočného statusu [3]. Kognitívne funkcie ani
iné behaviorálne aspekty u Coca-coly zatiaľ boli neboli
v takomto rozsahu skúmané ani popísané. Cieľom tejto
práce bolo sledovať zmeny správania po pol roku sústavného užívania Coca-coly, keďže vplyv týchto nápojov na
zmeny správania neboli doteraz komplexnejšie popísané.
Zistili sme vyššiu motorickú aktivitu v skupine, ktorá pila
klasickú Coca-colu, oproti kontrolnej skupine a skupine
s prístupom k bezkofeínovej cole. Vyskytla sa tendencia
k vyššiemu výskytu depresívneho správania u skupiny
užívajúcej bezkofeínovú colu oproti ostatným skupinám.
Pri bezkofeínovej cole potkany taktiež vykázali nižšiu

Zmeny deformability erytrocytov počas dňa
a vplyv melatonínu na ňu
Katarína Plauterová, Gabriela Porubská, Rastislav
Važan
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava
plauter.katalin@gmail.com

Deformabilita erytrocytov je schopnosť erytrocytov meniť
svoj tvar vďaka ich špeciálnemu membránovému skeletu.
Toto im umožňuje dostať sa aj do kapilár, ktorých priemer
je menší ako priemer erytrocytov, čo je nevyhnutné pre
zabezpečenie mikrocirkulácie a dostatočnej dodávky
kyslíka tkanivám. Cieľom našej práce bolo sledovať
prirodzené zmeny deformability erytrocytov u zdravých
mladých ľudí počas dňa a overiť možné priame
ovplyvnenie
deformability
erytrocytov
pomocou
melatonínu – hormónu podieľajúceho sa na riadení
biorytmov.
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Experimenty boli realizované na skupine študentov vo
veku 21–24 rokov (5 mužov, 10 žien). Odoberali sme 20
µL kapilárnej krvi z prsta ruky, a to ráno medzi 8:00 a 8:30
hod. a podvečer medzi 16:30 a 17:00 hod. Pomocou
hematologického analyzátora Sysmex F-820, centrifúgy
a špeciálnych filtrov s veľkosťou pórov 5 µm sme sledovali
deformabilitu erytrocytov, a to ihneď po odbere a po 2hodinovej inkubácii vzorky s melatonínom. Naše výsledky
poukazujú na existenciu cirkadiánneho biorytmu
deformability erytrocytov, s nižšími hodnotami ráno
a vyššími podvečer (p = 0,02). Inkubácia vzorky s melatonínom však už neviedla k ďalšiemu signifikantnému
rozdielu, a to ani ráno ani podvečer.
Cirkadiánny biorytmus deformability erytrocytov by,
minimálne čiastočne, mohol vysvetľovať aj všeobecne
známy fakt vyššieho a závažnejšieho výskytu ischemických príhod v ranných hodinách, k čomu by ranná
znížená deformabilita, a tým určite aj nižšia saturácia
tkanív kyslíkom mohla výrazne prispieť. Napriek tomu, že
2-hodinová inkubácia s melatonínom v našom experimente deformabilitu erytrocytov signifikantne neovplyvnila,
predpokladáme, že nami zaznamenaný cirkadiánny
biorytmus by mohol súvisieť s v tele prirodzene zvýšenými
hladinami melatonínu počas noci, ktorých efekt pretrváva
ešte aj v ranných hodinách. Nočné pôsobenie melatonínu
in vivo je totiž dlhšie, a tiež je možné, že efekt melatonínu
in vivo je nepriamy cez ovplyvnenie iných fyziologických
parametrov, ktoré potom pôsobia na erytrocyty. Týmto
smerom budú zamerané naše ďalšie experimenty.

Analýza liekopisnej kvality sypaných
rumančekových čajov
Erik Schmotzer, Petra Bujňáková
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice
erik.schmotzer05@gmail.com

Čaje sú definované ako výživové doplnky a preto musia
spĺňať normy Potravinového kódexu. Avšak, aby vykazovali požadované liečebné účinky, mali by vyhovovať
normám uvedených v Československom liekopise (ČsL 4).
Cieľom našej práce bolo preveriť kvalitu sypaných
rumančekových čajov ponúkaných pacientom v lekárňach
v Košiciach
a výsledky
porovnať
s požiadavkami
prislúchajúceho liekopisného článku. Predložená práca
prezentuje výsledky skúšok na čistotu a obsah silíc
rumančekových čajov od rôznych spracovateľských firiem.
Kvetná droga — Flos chamomillae určená na farmaceutické upotrebenie sa hodnotí podľa ČsL 4 [1].
Kontrola kvality bola realizovaná prostredníctvom skúšok
na čistotu (stanovenie prímesí, stanovenie straty sušením,
stanovenie popola, stanovenie popola nerozpustného
v kyseline chlorovodíkovej) a stanovenia silíc u štyroch
vzoriek (vzorka A – Herbex, vzorka B – Fytopharma,
vzorka C – Leros, vzorka D – Juvamed).
Žiadny z testovaných čajov nevyhovoval požiadavke
ČsL 4 na obsah silice [2]. Najvyšší obsah mal sypaný
rumančekový čaj Herbex s obsahom silice 0,37 %.
Najnižší obsah éterického oleja, len 0,22 %, bol stanovený
u čaju Heřmánek Leros. Čaj od Juvamedu mal obsah
silice 0,32 % a čaj od Fytopharmy 0,23 %. Skúške na
maximálne množstvo popola nerozpustného v kyseline
chlorovodíkovej podľa ČsL 4 vyhovovali všetky uvedené
čaje. Požiadavke ČsL 4 na maximálne prípustné množstvo
popola nevyhovoval len čaj od spracovateľskej firmy
Juvamed s 15,14 %, pričom maximálna povolená
liekopisná hodnota je 11,00 %. U stanovení prímesí čaj od
spracovateľskej firmy Juvamed vykazoval najmä
nadlimitné množstvo organických prímesí až 9,91 %, ktoré
stanovuje liekopis maximálne na 2,00 %.
Analýzami sme potvrdili, že vo farmaceutickom
priemysle sa spracovávajú rastlinné drogy nízkej až
podpriemernej terapeutickej kvality, ktorú pacient od čaju
očakáva pre liečbu a zlepšenie zdravotného stavu.

Práca
bola
podporená
grantom
Ministerstva
zdravotníctva SR č. 2007/29-UK-06 “Štúdium funkčných
vlastností erytrocytov, perfúzie a oxygenácie tkanív
u vybraných onkologických ochorení“.

Výskyt poranení človeka zvieraťom
na Slovensku v rokoch 2007–2011
Vladimír Pospíšil, Marián Prokeš
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav
epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Komenského 73,
041 81 Košice
vladimir.pospisil.vp@gmail.com

V našej práci sme sa zamerali na zhromaždenie informácií o výskyte poranení človeka spôsobených zvieraťom.
Podklad tvorili hlásenia Regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v Slovenskej republike, podľa Výročných
správ o činnosti Úradov verejného zdravotníctva
v Slovenskej republike za roky 2007–2011 [1].
V SR sa každoročne zaznamenáva výskyt kontaktu,
alebo ohrozenia človeka besnotou. V uvedených rokoch
nedošlo k výskytu pozitívneho prípadu besnoty u človeka
ani zvieraťa. Podľa našich vyhodnotení hlásení
exponovania človeka zvieraťom sa na týchto podieľal pes
priemerne v 71 %, mačka v 16,6 %, potkan v 4,7 %
a ostatné zvieratá v 7,7 % prípadov.
Podľa hlásení je pohryznutie a poškrabanie najčastejšou
formou exponovania človeka zvieraťom.
Zvieracie uhryznutie bolo v SR najčastejšie lokalizované
na tele človeka ako zranenie ruky (20,4–46,0 % prípadov),
nohy (10,9–32,2 % prípadov) a predkolenia (8,6–29,9 %
prípadov). Deti boli najviac postihnutou vekovou skupinou.
Riziko exponovania človeka zvieraťom spočíva okrem
iného aj v možnej kontaminácii rany, pôsobení etiologických agensov infekčných chorôb a rozvoji ranovej infekcie.

[1] Kresánek, J., Krejča, J.: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov. 1. vyd.
Martin: Osveta, 1982, 767.
[2] Kolektív: Československý liekopis. 4. vydanie.

Identifikácia významných oblastí telomerického
proteínu Tay1 kvasinky Yarrowia lipolytica
Veronika Tomková, Lucia Šimoničová,
Ľubomír Tomáška
Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B-1,
84215 Bratislava
nika.tomka@gmail.com

Špeciálne nukleo-proteínové štruktúry (teloméry) chránia
konce lineárnych chromozómov pred DNA reparačnými
mechanizmami a prispievajú tak k zabezpečeniu integrity
genómu [1]. Kvasinky predstavujú vhodný modelový
organizmus pre štúdium telomér, pretože ich štruktúra
pripomína teloméry cicavcov. Popri konvenčných druhoch
(napr. Saccharomyces cerevisiae) sa pozornosť čoraz
viac venuje netradičným druhom, kam patrí aj kvasinka
Yarrowia lipolytica. Zaujímavá je štruktúra telomér tohto
organizmu, ktorá naznačuje odlišné proteínové zloženie
v porovnaní s tradičnými druhmi kvasiniek [2]. Snaha o
charakterizáciu proteínov asociovaných s telomérami u Y.
lipolytica viedla k identifikácií proteínu Tay1 (telomere
associated in Yarrowia lipolytica 1), ktorý nepripomína
teloméry-viažuce proteíny typické pre iné druhy kvasiniek.
Tay1p spolu s jeho homológom Mug152 identifikovaným u
kvasinky Schizosaccharomyces
pombe
predstavujú

Práca vznikla vďaka podpore projektu VEGA 1/0960/12.
[1] Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v Slovenskej republike za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
[online]. Dostupné na internete:
http://www.uvzsr.shttp://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&vie
w=category&id=25:vyronasprava&layout=blog&Itemid=34&layout=defaultk.
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unikátnu skupinu telomerických proteínov, ktoré obsahujú
dve dvojvláknovú DNA viažuce domény Myb1 a Myb2.
Tieto domény paradoxne vykazujú väčšiu podobnosť s
Myb doménami cicavčích telomerických proteínov TRF1
a TRF2, ako s Myb doménami kvasinkových telomerických proteínov Rap1 (S. cerevisiae, Candida albicans,
Kluyveromyces lactis) alebo Taz1 (S. pombe) [3].
Počas pilotných experimentov zameraných na väzobné
vlastnosti Tay1p bolo pozorované, že expresia proteínu
v heterológnom hostiteľovi S. cerevisiae zastavila rast tejto
kvasinky naznačujúc, že Tay1p je pre S. cerevisiae toxický
[4]. Prípravou delečných mutantov v jednotlivých Myb
doménach sa zistilo, že pre toxický účinok Tay1p u S.
cerevisiae sú potrebné plne funkčné obe Myb domény [4].
Prostredníctvom hodnotenia toxicity Tay1p s bodovými
mutáciami v presne definovaných konzervovaných
oblastiach Myb domén boli následne identifikované
niektoré dôležité miesta v rámci proteínu [4].
Toxicita Tay1p u S. cerevisiae predstavuje vhodný
nástroj na mapovanie dôležitých oblastí proteínu. Naším
cieľom bolo vniesť pomocou mutagénnej PCR náhodné
zmeny do sekvencie génu TAY1 a následne na základe
testovania toxicity jednotlivých mutantných verzií Tay1p
u S. cerevisiae identifikovať ďalšie potenciálne dôležité
oblasti proteínu.

2+

Mg , Ba ) obklopené molekulami vody. Vymeniteľné
katióny kompenzujú prebytočný záporný náboj, vzniknutý
4+
3+
katiónom Al . Tieto katióny uložené
náhradou Si
v zeolite sa ľahko uvoľnia do roztoku a na ich miesto sa
môže adsorbovať iný katión alebo molekula [7]. Cieľom
príspevku je štúdium adsorpcie katiónov uránu (pHinit 2,5;
Cinit: 10−1000 mgU/L) na gréckom zeolite Metaxades.
Adsorpčná rovnováha sa študovala vsádzkovou technikou. Distribúcia uránu v študovanom systéme sa stanovila spektrofotometricky Arzenázo III metódou. Priebeh adsorpčných procesov uránu sa interpretoval Langmuirovou,
Freundlichovou a Dubinin−Raduskievichovou izotermou.
Táto práca je podporená finančným grantom VEGA
1/0828/13 a štipendijným programom N-SPP Hlavička
2011/2012; 203/Na-2002/689.
[1] Wang Y-Q., Zhang Z-B., Li Q., et al., J Radioanal. Nucl. Chem., 2012,
231, 293−298.
[2] EPA USA [Citované: 01.03.2013]
<http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/uranium.html>
[3] Bleise A., Danesi P.R., Burkart W., J. Environ. Radioact. 2003, 93,
64−68.
[4] Meunier A., Clays. Springer, Berlin, 2005, 1.
[5] Galamboš M., Suchánek P., Rosskopfová O., J. Radioanal. Nucl Chem.,
2012, 293, 613−633.
[6] Warchol J., Matlok M., Misaelides P., et al. Microporous Mesoporous
Mater, 2011, 63, 153−156.
[6] Szabová Z., et al. Acta Montanistica Slovaca,1999, 1, 61−65.

Táto práca bola podporená grantami UK/260/2012,
APVV 0035-11 a VEGA 1/0311/12.

Optimalizácia expresie alkoholdehydrogenázy
a jej imobilizácia na magnetické nanočastice

[1] Hug, Chromosoma 2006, 115, 413−425.
[2] Lue, Trends. Biochem. Sci. 2010, 35, 8−17.
[3] Kramara, J. Biol. Chem. 2010, 285, 38078−38092.
[4] Visacka, J. Biol. Chem. 2012, 287, 32206−32215.
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Štúdium adsorpcie uránu na zeolite
Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Michal Galamboš

Kvasinková alkohodehydrogenáza (yADH) znamenala
pre stredovek nenahraditeľnú zložku na fermentáciu
alkoholu. V súčasnosti je tento enzým stále kľúčový, a to
nielen v tejto oblasti, ale takmer vo všetkých sférach
priemyselného života. Jedným z nich je i syntéza vonných
substancií. Predmetom mnohých štúdií súvisiacich s
priemyselnými biotechnológiami je práve optimalizácia a
efektivita procesov, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu
odzrkadliť i na cene produktu. Cieľom našej práce bolo
nájsť vhodný hostiteľský bakteriálny kmeň Escherichia
coli, v ktorom by prebiehala vysoká expresia alkoholdehydrogenázy izolovanej z kvasinky Saccharomyces
cerevisiae. Po výbere vhodného kmeňa sme optimalizovali
podmienky nadexpresie a purifikácie. Stanovili sme
koncentráciu vypurifikovanej alkoholdehydrogenázy a
následne imobilizovali na magnetické nanočastice, ktorých
povrch bol pokrytý aminokyselinou lyzínu. Po naviazaní
sme merali množstvo a aktivitu imobilizovaného enzýmu a
porovnávali ju s aktivitou neimobilizovanej ADH.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra
jadrovej chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
ejka.viglasova@gmail.com

Urán, toxický a rádioaktívny ťažký kov, vyskytujúci sa
v malých množstvách vo všetkých zložkách životného
prostredia [1], sa do ľudského organizmu môže dostať
ingesciou (príjmom potravín a vody) alebo inhaláciou [2].
Celkovo 99 % vdýchnutého alebo požitého uránu sa
z ľudského tela vylúči, zvyšok sa bioakumuluje v kostiach.
Pri väčších a pravidelných expozíciách uránu dochádza
priamo k bioakumulácií, čo vedie k zvýšenému riziku
rakoviny a poškodeniu pečene [2, 3]. Kontaminácií
rôznych zložiek životného prostredia uránom sa venuje
v posledných dekádach viacej pozornosti, pričom je
dostupných viacero metód na jeho odstraňovanie:
chemické zrážanie, reverzná osmóza, extrakcia, micelárna
ultrafiltrácia a adsorpcia [1]. Z pomedzi týchto metód je
najatraktívnejšia adsorpcia, ktorá v systéme adsorbent –
roztok má veľký význam v každodennom živote, priemysle
a pri ochrane životného prostredia [4, 5]. Zohráva
významnú úlohu vo veľkom počte reakcií tuhých látok
a v biologických mechanizmoch. Umožňuje charakterizovať povrchové a štruktúrne vlastnosti. Ovplyvňuje čistiacu
schopnosť, adhéziu, lubrikáciu, flotáciu minerálov, čistenie
vôd, získavanie ropy, je základom separačných a retardačných metód rádionuklidov, toxických a ťažkých kovov
[6]. Prírodné zeolity sa považujú za mimoriadne efektívne,
pomerne lacné, chemicky a termálne stabilné adsorbenty.
Tvoria najväčšiu skupinu hydratovaných hlinitokremičitanov s vymeniteľnými
katiónmi alkalických kovov
a alkalických zemín. Základnou štruktúrnou jednotkou sú
4−
5−
tetraédre [SiO4] a [AlO4] , ktoré tvoria takmer guľovité
útvary a tie sú postupne pospájane len cez niektoré
tetraédre pomocou väzieb Si−O−Si (kyslíkové mostíky) do
trojrozmernej siete. Tým vznikajú v kryštálovej štruktúre
pomerne veľké dutiny, pospájané kanálikmi, v ktorých sú
+
+
2+
uložené jedno alebo dvojmocné katióny (K , Na , Ca ,

Príspevok je výsledkom realizácie projektu: “Príprava
biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných
proteínov (BIOREKPROT, ITMS 26240220048)“ na
základe podpory operačného programu Výskum a vývoj
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a projektu APVV-0061-11 Agentúry na podporu vedy a
výskumu SR.
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rámcový program EÚ (Projekt METOXIA), Vedecká
grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
(VEGA 2/0130/11), Operačný program Výskum a Vývoj
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(project ITMS 26240220062).

Proteomický prístup
ako nástroj pre podrobnejšiu charakterizáciu
nádorového biomarkera: Metóda 2D-DIGE
a karbonická anhydráza IX
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Vývoj reverzno-fázovej vysokoúčinnej
kvapalinovo chromatografickej metódy
s použitím predkolónovej derivatizácie
na analýzu vzoriek ľudského moču
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Simona Čurmová , Radoslav Halko , Milan Hutta ,
2
Peter Božek

Výskum mechanizmov vzniku a progresie nádorových
ochorení je nevyhnutným základom pre ich terapiu.
Prežívanie nádorových buniek na úkor zdravých buniek
v nehostinnom nádorovom mikroprostredí je podmienené
expresiou a aktiváciou širokého spektra proteínov umožňujúcich adaptáciu na tieto podmienky. Z tohto hľadiska
medzi najdôležitejšie adaptačné proteíny zaraďujeme
karbonickú anhydrázu IX (CA IX). CA IX je zinkový
metaloproteín exprimovaný v nádorových bunkách v hypoxickom mikroprostredí. Jeho katalytická funkcia prispieva
k regulácii vnútrobunkového pH, čím napomáha nádorovým bunkám vyrovnať sa s intracelulárnou acidózou
a zároveň zvyšuje extracelulárnu acidifikáciu, charakteristickú pre hypoxické oblasti nádoru. Expresia CA IX
v rozsiahlej škále nádorov a súčasná absencia v ich
zdravých náprotivkoch zdôrazňuje význam CA IX ako
biomarkera nádorovej hypoxie. Zároveň, jeho úloha nielen
pri regulácii pH, ale aj jeho zapojenie do procesu iniciácie
bunkovej migrácie ako súčasti metastatickej kaskády, robí
z proteínu CA IX ideálny cieľ pre protinádorovú terapiu.
Avšak pre hlbšie poznanie dopadu potlačenia expresie CA
IX na samotné nádorové bunky je nevyhnutné získať
predstavu o proteínoch a signálnych dráhach, ktoré by
daný zásah mohol ovplyvniť. Z toho dôvodu sme uskutočnili štúdiu zameranú na dopad potlačenia expresie CA IX
na proteóm nádorovej bunkovej línie HeLa. Využitím
metódy 2D-DIGE v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou sme identifikovali 33 proteínov, ktorých expresia bola
po potlačení expresie CA IX signifikantne zmenená.
Identifikované proteíny sú asociované s cytoskeletom,
glykolytickou dráhou, transláciou mediátorovej RNA,
transportom, metabolizmom, maturáciou proteínov ako aj
so signálnymi molekulami. Získané výsledky nám
poskytujú prvú predstavu o možnom účinku terapeutického zásahu na úrovni proteómu nádorovej bunkovej línie
HeLa a umožňujú komplexnejšiu predstavu o rozsahu
funkcií proteínu CA IX, ktorými prispieva k progresii
nádorových ochorení.
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Cieľom predloženej práce bol vývoj reverzno-fázovej
vysokoúčinnej kvapalinovo chromatografickej metódy (RPHPLC) na stanovenie stopových koncentrácii medi
v ľudskom moči po predkolónovej derivatizácii. Na
derivatizáciu Cu(I) iónov sme použili selektívne
chelátotvorné
činidlo
2,9-dimetyl-1,10-fenantrolínom
(neokuproín), ktorý s nimi vytvára stabilný hydrofóbny žltooranžový chelát s charakteristickým spektrom pri vlnovej
dĺžke 453 nm. Dôležitým krokom bola redukcia Cu(II) na
Cu(I) realizovaná adekvátnym prídavkom kyseliny
askorbovej do vzorky. Na separáciu tohto chelátu sme
použili kolónu monolitového typu vyrobenú zo silikagélu
s modifikovaným
povrchom
oktylovými
skupinami
(Chromolith Performance RP-8e 100 mm × 4 mm).
Aplikovaním RP-HPLC metódy s využitím gradientovej
elúcie, s nasledujúcim zložením mobilnej fázy: tlmivý
roztok (0,05 % kyselina askorbová/0,5 % octan amónny;
pH 5,9) a metanol, sme dosiahli separáciu do 12 minút.
Vyvinutú metódu sme úspešne použili na stanovenie
stopových koncentrácii medi vo vzorkách ľudského moču.
Táto metóda je dobrou alternatívou k tradičným technikám
(napr. atómovej absorpčnej spektrometrii) obvykle
používaných na stanovenie medi vo vzorkách ľudského
moču. V konečnom dôsledku môže byť zároveň použitá
pre detailnejšie štúdium komplexotvorných rovnováh
medzi iónom kovu – meďou a chelátotvorným činidlom –
2,9-dimetyl-1,10-fenantrolínom.
Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou
agentúrou Ministerstva školstva SR a Slovenskej
akadémie vied – projekt VEGA 1/1349/12 a Agentúrou na
podporu výskumu a vývoja – projekt APVV-0583-11. Táto
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Prírodná rádioaktivita hydrosféry sa vytvára v dôsledku
jej interakcie s litosférou a atmosférou [1]. Prírodná
rádioaktivita vôd je daná obsahom rozpustených pevných
a plynných prírodných rádioaktívnych látok. Medzi hlavné
prírodné rádionuklidy podzemných a povrchových vôd
40
238
234
232
226
222
patria K,
U,
U,
Th,
Ra a
Rn. Z daných
rádionuklidov sú najčastejšie vo vode zastúpené nuklidy
238
234
235
uránového rozpadového radu: zmes U +
U(+
U)
226
222
označovaná ako Unat,
Ra a Rn. Hodnoty objemovej
aktivity rádia
vo
vodách sa
vyznačujú
rozptylom
−1
0,002−9,7 Bq L . Najvyššie hodnoty majú minerálne a
termálne vody. Prírodná minerálna voda predstavuje
mikrobiologicky bezchybnú podzemnú vodu, ktorá vyviera
na zemský povrch. Od pitnej vody sa odlišuje
charakteristickým
pôvodným
obsahom
minerálov,
stopových prvkov alebo ich častí ako aj fyziologickým
účinkom a svojou pôvodnou čistotou. Minerálne vody
Slovenska vykazujú rozdielne hodnoty objemovej aktivity
rádia v závislosti od ich chemického zloženia, vzťahu ku
226
geologickej stavbe, obsahu CO2, H2S [2, 3]. Ra (T1/2 =
1620 rokov, α – žiarič) sa ukladá v kostiach a jeho
222
premenou sa uvoľňuje Rn, z ktorého asi 67 % difunduje
do krvi a je z nej vylučovaný. Rádionuklid rádia sa
vyznačuje chemickou podobnosťou s vápnikom. Preto
jeho nadmerný príjem môže viesť k jeho značnej
koncentrácii v kostiach. Krátkodobé dcérske produkty
226
Ra potom prispievajú k vnútornému ožiareniu [1]. Pri
226
separácii
Ra z prírodných minerálnych vôd sa
aplikovala metóda separácie založená na princípe
extrakčnej
chromatografie
s využitím
selektívneho
komerčného sorbentu MnO2–PAN, čím sa minimalizovala
tvorba nebezpečných anorganických a organických
odpadov. MnO2–PAN predstavuje nový sorbent, ktorý sa
od sorbentu MnO2 líši naviazaním polyakrylonitrilu na jeho
povrch, čím zabezpečuje jeho vysokú stabilitu [4]. Vzorka
sa následne upravila na alfa meranie spoluzrážaním
2+
s Ba
[5]. Hodnoty objemových aktivít pre jednotlivé
analyzované minerálne vody sú prezentované v tabuľke.

Analýza cDNA z miRNA-21 kapilárnou
izotachoforézou pre optimalizáciu stanovenia
malých nukleových kyselín
1

2

3

Milan Fraňo , Pavol Koiš , Jozef Marák
1

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej
biológie, Mlynská dolina, 84215, Bratislava 4, 2Univerzita Komenského,
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Mlynská dolina,
3
84215, Bratislava, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,
Katedra analytickej chémie, Mlynská dolina, 84215, Bratislava
frano@fns.uniba.sk

MikroRNA (miRNA) sú malé nekódujúce molekuly RNA
(19−25nt), ktoré regulujú expresiu génov na posttranskripčnej úrovni [1]. V poslednom desaťročí, negatívna
regulácia expresie pomocou miRNA bola potvrdená u
rôznych ochorení, vrátane rakoviny, obezity, diabetes
mellitus, schizofrénie a mnohých iných. Objavenie
rozdielov v expresii miRNA medzi zdravým a chorým
tkanivom, alebo medzi rôznymi druhmi ochorení, ich
vývojového štádia a rozsahu, spolu s našimi znalosťami
identifikácie miRNA, podieľajúcich sa pravdepodobne na
vzniku a vývoji ochorenia, nám dávajú silnú zbraň v
podobe miRNA markera pre diagnostiku a prognózu
ochorenia [2]. Preto je nutné získať kvalitatívny a kvantitatívny obraz hladiny expresie miRNA v biologických
materiáloch pri subnanomolárkych koncentráciách RNA,
v čo najkratšom čase a s čo najväčšou presnosťou. Izotachoforéza (ITP) je moderná analytická metóda patriaca do
skupiny elektromigračných separačných techník, ktorá
umožňuje subnanomolárnu analýzu ionogénnych látok. Až
v roku 2010 bola priamym meraním s fluorescenčnou
detekciou prvýkrát použitá analytická kapilárna izotachoforéza na kvantifikáciu súboru miRNA, prítomných v biologickom materiáli [3]. Hoci má kapilárna izotachoforéza
množstvo výhod a patrí medzi moderné analytické metódy
s všestranným využitím, jej aplikácia v oblasti kvantifikácie
miRNA nie je bežná. Pretože miRNA sa pri ich nízkej
koncentrácii a rýchlej degradácii ribonukleázami v reálnych vzorkách náročne kvantifikujú, prvý krokom v našej
práci pri použití ITP (pITP Villa Labeco s UV-VIS
detektorom) pre malé nukleové kyseliny bol výber podmienok stanovenia. Pre tento účel sme technikou gén špecifického stem-loop primera pripravili cDNA z jednej
z hlavných onko-RNA miR-21 z totálnej RNA izolovanej
z HeLa buniek. Príslušná cDNA bola dlhá 62 nukleotidov
a slúžila ako presne definovaný štandard pre optimalizáciu
stanovenia. Sériou stanovení vzoriek (cDNA − 2,8−10
µg/mL a totálnej RNA z HeLa buniek − 1,2−30 µg/mL)
sme vybrali najvhodnejšie podmienky analýzy: vedúci
elektrolyt (LE): 10 mM histidín, 10 mM histidín HCl, pH 6,2
a zakončujúci elektrolyt (TE): 5 mM kys. glutámová,
10 mM histidín, pH 6,2. Pre separáciu vzorky totálnej RNA
sme použili vedúci elektrolyt s prídavkom 2 %
polyvinylpyrolidónu (PVP). Pre jemnejšiu separáciu
fragmentov RNA je nutné optimalizovať pH a koncentráciu
PVP v LE ako aj pridať fluorescenčnú detekciu vzoriek.

Magnesia
Radenska
Budiš
Mitická
(ČR)
(SLO)
(SR)
(SR)
0,003 ±
0,003 ±
0,104 ±
0,012 ±
Objemová aktivita
0,001
0,001
0,008
0,001
(Bq L−1)
Pozn.: Za rádioaktívnu vodu sa považuje voda, ktorej objemová aktivita
226
−1
Ra je vyššia ako 0,5 Bq L .
Minerálna voda

226
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Súčasný výskum v oblasti vývoja nových liečiv neustále
napreduje. Zlúčeniny, ktoré sa viažu s DNA, menia jej
štruktúru, štiepia jej vlákna a tým inhibujú replikáciu
a transkripciu potrebnú pri bunkovom delení. Tieto látky
môžu výrazne prispieť k liečbe nádorových ochorení [1].
Veľký dôraz sa kladie na štúdium interakcií DNA s nízkomolekulovými zlúčeninami, napr. s anorganickými
komplexami [2], fluorescenčnými farbivami [3] a organickými molekulami [4]. V tejto práci boli študované väzbové
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konštrukcii biologického laseru na bunkových líniach [6].
Ďalšou zaujímavou a intenzívne študovanou technikou je
technika optických šeptajúci módov – Whispering gallery
modes (WGM) využívajúcou mikroskopické laserové
techniky na budenie týchto signálov. WGM môže byť
prezentovaný ako svetelná vlna oblepujúca povrch objektu
guľového tvaru s polomerom niekoľko mikrometrov, ktorú
si možno predstaviť ako miniatúrne optické zariadenie, po
ktorom cirkuluje vedená vlna k zosilneniu citlivosti smerom
k jednej molekule. WGM sa využíva k detekcii proteínov,
DNA a na testovanie buniek a vírusov [7].
Táto práca popisuje základné princípy holografickej
optickej pinzety (HOT) a jej využitia v kombinácií s mikro
Ramanovou spektroskopiou pri identifikácií látok. Dôraz
bol kladený na techniku WGM, ktorý bol detekovaný na
našom modele. Ako model bol použitý kvapalný kryštál
6CB v prostredí fluorescenčného farbiva Nile Red, bežne
používaného v histológií. Kombinácia HOT a Ramanovej
spektroskopie bola použitá aj pri identifikácií kompozitov
využívaných
v elektrochémií
pri
konštrukcii
modifikovaných elektród na báze CuO a grafénu.

vlastnosti štyroch oxímových derivátov s ctDNA [5].
Oxímové
deriváty
majú
široké
uplatnenie
vo
farmaceutickom priemysle. Vykazujú priaznivé účinky na
kardiovaskulárny systém, sú využívané ako antidepresíva
a sedatíva, vyznačujú sa aj antivirálnou, bakteriocídnou
a protizápalovou aktivitou [6]; patria tiež k cholínesterázovým modulátorom. Zatiaľ však existuje veľmi málo prác,
ktoré sú zamerané na štúdium cholínesterázových
modulátorov ako cytotoxických látok. Študované oxímové
deriváty boli pôvodne pripravené a hodnotené vzhľadom
k cholínesterázam. Zlúčenina 1 je štandardným acetylcholínesterázovým (AChE) reaktivátorom, ktorý sa využíva
na vyrovnanie organofosfátovej intoxikácie. Zlúčeniny 2
a 3 boli pôvodne navrhnuté ako nové AChE reaktivátory
proti organofosfátovej intoxikácii s cieľom vyliečiť nervové
otravy [5].
V tejto práci boli na opísanie biochemických vlastností
pyridínoxímových derivátov použité spektrálne (UV-VIS a
fluorescenčná spektroskopia, kruhový dichroizmus)
a elektoroforetické
metódy.
Dosiahnuté
výsledky
naznačujú, že študované zlúčeniny interagujú s DNA.
Väzobné konštanty pre komplexy oxímových derivátov
s DNA boli stanovené zo spektroskopických titrácií
4
5
–1
(K = 3.5 × 10 –1.4 × 10 M ). Agarózovou elektroforézou
bol sledovaý vplyv derivátov na topoizomerázovú aktivitu.
Bolo dokázané, že zlúčeniny inhibujú topoizomerázu I
neinterkalačným spôsobom. Zlúčenina 2 inhibovala
topoizomerázu I už pri koncentrácii 5 µM.

Táto práca bola podporená grantom VEGA 2/0025/12.
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Heparín je polysacharid, ktorý sa radí medzi
glykozaminoglykány, niekedy tiež označované ako
mukopolysacharidy.
Je
to
najsilnejšia
kyselina
v organizme a je jedným z najviac stabilných polyaniónov,
ktoré sa v organizme vyskytujú. Syntetizuje sa v žírnych
bunkách a bazofiloch vo forme proteoglykánu. Nie je to
látka s presne chemicky definovanou štruktúrou, ale ide
o zmes molekúl líšiacich sa v dĺžke reťazca, v počte
sulfátových skupín a aj v štruktúre monosacharidových
jednotiek [1].
Najdôležitejšou vlastnosťou heparínu ako nepriameho
inhibítora trombínu je jeho antikoagulačný účinok, ktorý
závisí od veľkosti molekúl, stupňa sulfatácie a od polohy
sulfátových
zvyškov
v stavebných
jednotkách.
Antikoagulačná aktivita heparínu je spojená s jeho
aktiváciou a následnou inhibíciou koagulačných faktorov v
krvi, ako sú trombín a faktor Xa sprostredkovane
prostredníctvom inhibície antitrombínu [2]. Okrem toho
heparín inhibuje funkcie niekoľkých adhéznych molekúl,
syntézu a funkciu niektorých cytokínov, aktiváciu
komplementu a angiogenézu.
V poslednom čase sa obracia pozornosť na možnosť
využitia heparínového reťazca ako potenciálneho
prenášača liečiv, keďže je to telu vlastná látka a nie je
cytotoxická. V súčasnosti už existuje viacero konjugátov
heparín−liečivo,
ktoré
boli
vytvorené
ako
makromolekulové proliečivá s využitím pri liečbe rakoviny.
Tieto heparínové konjugáty obsahujúce protirakovinové
liečivá, ako je paclitaxel (PTX) [3] a deoxycholová kyselina
[4], sa vyznačujú väčšou schopnosťou pôsobiť na
nádorové bunky a vykazujú väčšiu terapeutickú účinnosť
v porovnaní s voľnou formou liečiva. Využíva sa aj pri
terapii infarktu myokardu a pľúcnej embólie. Študuje sa aj
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Viacero laserových techník nachádza v poslednom čase
uplatnenie aj pri manipulácií s jednotlivými bunkami, ktoré
sa využívajú vo viacerých oblastiach biomedicínskeho
výskumu, ako napríklad in vitro oplodnenie, interakcie
bunka-bunka, bunková adhézia, mikrobiológia, kmeňové
bunky, tkanivové inžinierstvo, regeneratívna medicína
a prenos v rámci bunky. K manipulácii s bunkami sa
využívajú dve skupiny techník. Do prvej skupiny patria
techniky snímajúce sondy, ako napríklad atómová silová
mikroskopia,
skenovacia
tunelová
mikroskopia
a transmisná elektrónová mikroskopia. V druhej skupine
sú techniky umožňujúce chytanie častíc, ako optická
pinzeta a magnetická pinzeta. Optická pinzeta využíva k
chytaniu silu, generovanú svetlom po jeho pôsobení na
hmotu v blízkosti ohniska[1]. Optická pinzeta, označovaná
tiež ako optická pasca alebo laserová pinzeta bola
prvýkrát popísaná Ashkinom v roku 1980. Umožňuje
neinvazívnu mikro-manipuláciu inertných biologických
objektov pomocou optického žiarenia [2]. Optická pinzeta
nachádza uplatnenie pri manipulácií s vláknitými hubami
[3], baktériami [4], pri štúdiu interakcií medzi erytrocytmi
a heparínom v procese zrážania krvi [5], ako aj pri
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jeho možné použitie pri liečbe popálenín, astme a
infekčných ochorení [5].
Vďaka širokému uplatneniu heparínu pri liečbe rôznych
druhov ochorení sa vyvíja snaha na preskúmanie jeho
fyzikálno-chemických vlastností.
V tejto práci sme na štúdium interakcií nefrakcionovaného heparínu s fluorescenčnou látkou safranín T využili
rôzne spektrofotometrické metódy, ako UV-VIS absorpčnú
spektroskopiu, fluorescenčnú spektroskopiu a cirkulárny
dichroizmus.

[1] Feo M. L., Eljarrat E., Barcelo D., J. Chromatogr. A, 2010, 1217,
2248−2253.
[2] Oudou CH. H., Hansen H.C.B., Chemosphere, 2002, 49, 1285−1294.
[3] Shishovská M., Trajkovská V., Chirality, 2010, 22, 527−533.

Štúdium fotokatalytickej degrádacie cholesterolu
na filmoch TiO2 pomocou hmotnostnej
spektrometrie sekundárnych iónov
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Oxid titaničitý (TiO2) je polovodičový fotokatalyzátor,
v ktorom po ožiarení svetlom s vlnovou dĺžkou menšou
ako 388 nm, dochádza k excitácii elektrónu z valenčného
−
pásu do vodivostného a generovaniu elektrón (e )
+
−
dierového (h ) páru. Takto vzniknutý e môže redukovať
kyslík (O2) naadsorbovaný na povrchu TiO2 na kyslíkový
•−
+
radikál (O2 ) a h môžu reagovať s vodou za vzniku
•
hydroxidových radikálov (OH ).
Tieto reaktívne častice môžu následne reagovať
s rôznymi nečistotami a organickými molekulami na
povrchu TiO2 a rozložiť ich na jednoduchšie látky
v niektorých prípadoch až na CO2 a H2O [1].
V práci sme sa zamerali na organickú látku cholesterol,
ktorý je vďaka svojej štruktúre takmer úplne nerozpustný
v H2O a práve preto ho bunky využívajú ako základnú
stavebnú jednotku svojich stien.
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Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej
chémie, Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava
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Permetrín patrí do skupiny pyretroidov. Pyretroidy sú
syntetické zlúčeniny, ktoré vo svojej molekule obsahujú
1−4 chirálne centrá. Pyretroidy sú perzistentné pesticídy s
vysokou hydrofobicitou a nízkou rozpustnosťou vo vode
[1]. Permetrín je neurotoxín, ktorý zabíja hmyz a silne
pôsobí na jeho nervovú sústavu. Pôsobí na imunitný
systém, lymfatické uzliny, poškodzuje slezinu a je karcinogénny. Jeho akceptovateľná dávka pre 60 kg človeka je 3
mg/deň [2]. Permetrín v polohe C-1 a C-3 má chirálne
centrá, a preto tvorí dva izoméry cis- a trans-, a štyri
enantioméry. Jednotlivé enantioméry sa líšia toxicitov,
metabolizmom a biologickou aktivitou [3]. Vysoká insekticídna toxicita je všeobecne spájaná práve s 1R konfiguráciou. Cis-izomér je 10× toxickejší ako tras-izomér.
Na separáciu štandardu permetrínu na achirálnej
i chirálnej stacionárnej fáze bol použitý reverznofázový
HPLC (RP-HPLC) systém s použtím techniky prepínania
kolón so spektrofotometrickou detekciou pri 230 nm.
Optimalizovaním separačných podmienok analytu na
achiránej kolóne Chromolith RP 18e sa získali dáta pre
prenos frakcie analytu technikou vystrihnutia (heart-cut) na
chirálnu kolónu Chiradex cez prepnací ventil. Pri
meraniach boli použité 2 UV detektory. Pomocou prvého
detektora umiestneného na výstupe z achirálnej kolóny
Chromolith RP 18e sme monitorovali čas prenosu frakcií z
achirálnej na chirálnu kolónu. Druhý detektor bol použitý
na detekciu enantiomérov na výstupe z chirálnej kolóny
Chiradex. Doba prenosu analytu bola meraná stopkami.
Permetrín sa na achirálnej kolóne Chromolith RP-18e delí
na 2 diastereoizoméry cis- a trans-. Preto prenos z
achirálnej na chirálnu kolónu sa realizoval v dvoch
frakciách. Prenos frakcií permetínu trval 12 sekúnd.
Rozlíšenie trans-permetrínu na stacionárnej fáze Chiradex
na enantioméry p1−p2 malo hodnotu 0,73 a cispermetrínu na enantioméry p3−p4 bolo 1,47 v mobilnej
fáze metanol:voda (75 : 25, vol.) s prietokom 1 mL/min.
Metóda techniky prepínania kolón v režime heart-cut
bude použitá na chirálnu separáciu permetrínu z reálnych
pevných vzoriek s použitím prietokovej extrakcie
a veľkoobjemového dávkovania extraktu.

Graf závislosti intenzity vybraných iónov od dĺžky ožarovania
UV svetlom.

Cholesterol bol nanesený na tenké filmy TiO2 pripravené
sedimentáciou nanočastíc s veľkosťou do 25 nm. Systém
bol ožarovaný UV LED diódou so svetlom s vlnovou
dĺžkou 365 nm v priebehu 2 hodín každých 15 minút
a znova analyzovaný. Produkty reakcií boli sledované
pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov.
Píky, ktoré najlepšie popisujú materskú molekulu
cholesterolu (M), sa nachádzajú pri hmotnostiach 369,3 u,
385,3 u a 401,3 a prislúchajú katiónom molekúl bez OH
skupiny (M–OH), resp. bez H (M–H) a molekule
s pripojenou skupinou CH3 (M+CH3). Ako vidno z obrázka
1. intenzity všetkých troch fragmentov klesajú, hoci
M+CH3 stúpol po prvých 15 minútach ožarovania
v dôsledku vyššej koncentrácie CH3 skupín. [2]
Pri ožarovaní povrchu UV svetlom dochádza k jeho
+
čisteniu, čomu napovedá aj pokles intenzity [M–OH]
o 95 % po 2 hodinách ožarovania v porovnaní
s cholesterolom na neožiarenom TiO2. Predpokladá sa, že
pomocou TiO2 a UV svetla by bolo možné čistiť povrchy aj
od baktérii a rôznych iných nečistôt.

Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou
agentúrou Ministerstva školstva SR a Slovenskej
akadémie vied – projekt VEGA 1/1349/12 a Agentúrou na
podporu výskumu a vývoja – projekt APVV-0583-11. Táto
práca je taktiež čiastočným výsledkom projektu VVCE-

Táto práca vznikla za podpory grantov ERDF OP R&D,
Project ‘meta-QUTE- Centrum excelentnosti kvantových
technológií’, APVV-0491-07 a UK/66/2012.
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[2] Prochazka, M., Stupavska, M., Jerigova, M. , Velic, D., Surf. Interface
Anal., 2013, 45, 22–26. DOI: 10.1002/sia.5120.
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V súčasnosti sa v literatúre popisujú rôzne oblasti
využitia elektrochemických senzorov. Jednou z možností
môže byť použitie na prípravu biosenzorov, ktoré môžu
byť následne použité na stanovenie biologických
parametrov [1–3].
Pri našej práci sme pracovali s komerčne tlačenými
elektródami (trojelektródový systém: Pt /PdAg/Pt), ktoré
sme použili na testovanie inhibičnej účinnosti vybraných
inhibítorov acetylcholínesterázy (ACHE). Anticholínesterázovú aktivitu, charakterizovanú hodnotou IC50 (koncentrácia inhibítoru, ktorá spôsobí pokles maximálnej
reakčnej rýchlosti na polovicu) sme merali dvoma
spôsobmi. Prvý, kedy bol enzým ACHE prítomný
v roztoku, druhý, kedy bol enzým ACHE imobilizovaný na
povrch senzoru (vytvorenie biosenzoru). Ako imobilizačné
techniky boli použité adsorpcia a zosieťovanie pomocou
glutaraldehydu. Ako detekčná metóda bola použitá
square-wave voltametria, ktorá je založená na oxidácii
vznikajúceho produktu prostredníctvom vkladaného
napätia. Výhodou oboch metód je použitie nízkeho
reakčného objemu (v našom prípade 550 µL). Prvá časť
meraní už bola publikovaná [4]. Testované inhibítory boli
zo skupiny substituovaných phenyl karbamátov. Všetky
reakcie prebiehali v prostredí fosfátového pufru (PBS, pH
7,4) a ako substrát bol použitý acetyltiocholín vo výslednej
koncentrácií 1 mM. Zo získaných hodnôt IC50 sme
vyhodnotili účinnosť testovaných inhibítorov a porovnali
sme použité metódy.
Sériou meraní bolo zistené, že adsorpcia, ako
imobilizačná technika, vykazovala lepšie vlastnosti. Pri
použití biosenzorov, pripravených pomocou zosieťovania
glutaraldehydu, dochádzalo ku sorpcií inhibítoru na
senzor, preto takto pripravené biosenzory neboli ďalej
používané na testovanie účinnosti inhibítorov. Sériou
meraní boli získané hodnoty inhibičnej účinnosti a bolo
zistené, že vypočítané hodnoty IC50 majú približne
rovnaké hodnoty (Inh. 3- enzým v roztoku: IC50 = 1,07 ×
–5
–5
10 M, enzým imobilizovaný: IC50 = 1,24 × 10 M). Na
základe získaných výsledkov usudzujeme, že biosenzory
pripravené fyzikálnou adsorpciou môžu byť použité na
stanovenie anticholinesterasovej aktivity.

Bio-zobrazovanie je veľmi žiadané pre aplikácie v
genetike, patológii, kriminológii, bezpečnosti potravín a
mnohých iných odvetviach. Magnetická rezonancia (MRI)
je považovaná za jednu z najvýznamnejších diagnostických techník, nakoľko môže prenikať hlboko do tkaniva, a
tým poskytnúť dobré rozlíšenie anatomických detailov a
vysokokvalitné trojrozmerné obrazy mäkkých tkanív
neinvazívnym spôsobom. Táto technika má aj svoje limity,
predovšetkým nie je schopná rozlíšiť objekty väčšie ako
niekoľko mikrometrov, čím sa znižuje jej citlivosť oproti
rádioaktívnym alebo optickým metódam. Naproti tomu,
fluorescenčné zobrazovanie (FI) sa vyznačuje oveľa
vyššou citlivosťou a zobrazovaním v reálnom čase, no
naopak, má limitovanú hĺbku vnímania, čo obmedzuje jej
aplikácie len na povrch alebo na jeho bezprostrednú
blízkosť.
V poslednej dobe príprava a charakterizácia materiálov v
nanometrovom rozsahu predstavuje rýchlo sa rozvíjajúcu
oblasť a nanomateriály zohrávajú mnohé dôležité úlohy v
modernej vede a technológii. Magnetické a fluorescenčné
anorganické nanomateriály sú veľmi atraktívne pre široké
možnosti aplikácii, ako napr. biosenzoring, cielený
transport, či terapia. Preto sa dá očakávať, že kombinácia
magnetických a fluorescenčných vlastností v jednom
nanokompozite by umožnila prípravu unikátnych
nanotechnologických zariadení.
Pomocou metódy dopingu sme pripravili magnetofluorescenčné nano-kompozity magnetitu (Fe3O4) s
obsahom dvoch rozdielnych fluorescenčných farbičiek,
ktorých prítomnosť v štruktúre materiálu bola overená
ATR
FT-IR
spektroskopiou.
Merania
SQUID
magnetometrom
a
fluorescenčnou
spektroskopiou
potvrdili, že nanokompozit vykazuje tak magnetické, ako i
fluorescenčné
vlastnosti.
Kombináciou
vlastností
magnetickej a fluorescenčnej zložky v jednom nanokompozite sme pripravili materiál, ktorého hlavným
prínosom je možnosť manipulácie prostredníctvom
externého magnetického poľa, ako i duálna detekcia, t.j.
magnetickou rezonanciu a fluorescenčným zobrazovaním.
Táto práca vznikla za finančnej podpory Európskeho
fondu
regionálneho
rozvoja
(CEITEC,
CZ.
1.07/2.3.00/30.0039), Slovenskej vedeckej grantovej
agentúry prostredníctvom VEGA grantu č. 2/0025/12,
APVV grantu č. APVV-0171-10 a ITMS projektu č.
26220220061 zo Štrukturálneho fondu Európskej Únie.
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